
 
  

  

  

  

ELVA, Endüstriyel Kazalardan Korunma Çözümleri konularında uzmanlaşmış genç ve dinamik bir şirkettir. 

Kimya, petrokimya, enerji, ağaç, kâğıt, ilaç gibi özel ve zorlu proses endüstrileri alanlarına odaklanıyoruz. 

 

Müşteriler ELVA’yı seçiyor çünkü biz:  

▪ Kalite: 

Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde en iyi kaliteyi sunuyoruz. 

▪ Hizmet: 

Kazancımız müşterilerimizden gelir. Elva’da herkes bunun farkındadır ve tek bir ortak hedef için çaba 

gösterir; müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek.  

▪ Profesyonellik: 

Söz verdiğimizi yaparız ve yapabileceklerimiz için söz veririz. 

▪ Esneklik: 

Standart teklifimizde olmasa dahi müşterilerimiz için en uygun çözümü bulmak adına şartları her zaman bir 

adım öteye taşırız. 

  

Aşağıdaki değerlerin çok canlı olduğu keyifli bir ortam sunuyoruz: 

  

▪ Saygı & güven:   

Tüm meslektaşlarımızın birbirlerine, müşterilere ve eko sistemimizdeki diğer tüm ortaklara saygı duymasını 

bekliyoruz. 

▪ İş birliği & ekip ruhu:  

Hepimiz aynı hedef üzerinde çalışıyor, hizmet ve kalite sunuyoruz. Bu, tüm insanların bunu başarmak için 

birbirlerini desteklemesi gerektiği anlamına gelir. 

▪ Yenilikçi anlayış:  

En son teknolojileri ürün ve çözümlerimize entegre ediyor, üniversitelerle inovasyon projelerine katılıyoruz. 

▪ Hırs:  

Sadece en iyi yeterince iyidir. 

▪ Esneklik ve aile arasında denge:  

Çalışanlarımızdan en iyilerini vermelerini bekliyoruz ve süreçler sıkıştığında onlardan esneklik bekliyoruz. 

Öte yandan, çalışanlarımızın da ailelerine karşı sorumlulukları olduğunun farkındayız ve bunu çok 

önemsiyoruz. 

  

  

  

Yukarıdaki değerler kişiliğinize uyuyorsa lütfen devam ediniz... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ön Muhasebe Uzmanı (K/E) 
  
  

Özet İş Tanımı:  

Pozisyon: Ön Muhasebe Uzmanı 
Bölüm: Finans 

Raporlama: Finans Yöneticisi 

Lokasyon: İstanbul Anadolu 
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı 

 
Temel Göre ve Sorumluluklar:  

▪ Cari dönem mutabakatlarını (Ba/Bs) takip etmek 
▪ Alış/satış fatura ve çek giriş çıkışlarını takip etmek 
▪ E-fatura, E-defter ve E-arşiv süreçlerini takip etmek 
▪ Giderleri işlemek 
▪ Banka ve cari hesapları düzenlemek ve muhasebeleştirmek 
▪ Ödeme ve alacak takiplerini yapmak 
▪ Ofis dışı işlemlerin takibini yapmak 
▪ Haftalık ve aylık raporları hazırlamak ve sunmak 
 

Aranan Nitelikler:  

▪ Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 
▪ Konusunda en az 2 yıl tecrübe 
▪ Tercihen İngilizce bilmek 
▪ Genel muhasebe işleyişine hakim 
▪ MS Office uygulamalarına hakim 
▪ Takım çalışmasına yatkın, iletişime açık, planlama organizasyon yetkinliği olan 
▪ Kavrama yeteneği yüksek 
▪ İnsan ilişkileri kuvvetli 
▪ İstanbul Anadolu yakasında ikamet etmek 
▪ Düzgün diksiyon ve gelişmiş iletişim becerisi 
▪ Organizasyon yeteneği güçlü 
▪ Yüksek sorumluluk bilinci 
 
 

 

  

İlgileniyor musunuz? İletişim:   

kariyer@elva.com.tr 

+90 216 364 35 82  
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