
REFERANS: GEODESTEK-OFIS-202101 

Ulusal ve uluslararası ölçekte geoteknik tasarım, zemin araştırmaları, aletsel ölçüm sistemleri 

tasarımı ve kurulumu, yazılım ve AR-GE faaliyetleri hizmetleri sunan şirketimizde istihdam 

edilmek üzere İnşaat veya Jeoloji Mühendisi aranmaktadır. 

 

ANAHTAR ÖZELLİKLER 

 

• Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden lisans 

derecesiyle mezun olmuş, mühendislik jeolojisi ve geoteknik alanlarında uzmanlaşan, 

• Zemin araştırma programlarında görev almış, tercihen geoteknik tasarım süreçlerinde 

yüksek seviyede mühendislik çıktısı üretebileceği saha veya ofis çalışmalarında 

bulunmuş,   

• Zemin mekaniği ve kaya mekaniği alanındaki prensiplere hakim, 

• Gerektiği zaman geoteknik araştırma ve kalite kontrol amaçlı saha deneylerini yürüten 

saha ekibine kısa süreli olarak katılarak destek verebilecek, 

• Grubumuzun geoteknik aletsel ölçüm sistemleri geliştirme faaliyetleri kapsamında 

teknik satış ve dijital platformlar veya yüzyüze pazarlama faaliyetlerine destek 

verebilecek, 

• Aletsel ölçüm sistemleri veya uzaktan izleme teknolojileri konusunda tecrübeli veya 

kendisini geliştirmek isteyen, 

• Mesleğinin gerektirdiği seviyede bilgisayar kullanımı becerilerine sahip, 

• Uluslararası paydaşların olduğu projelerimiz ve rutin faaliyetlerimizde teknik içerikli 

olarak akıcı konuşma, yazma ve teknik metinleri anlayabilme becerilerine sahip olacak 

şekilde İngilizce yabancı dil seviyesine sahip, 

• Sorumlu olduğumuz uluslararası faaliyet bölgelerindeki yazılım satış, pazarlama ve 

kullanıcı eğitimlerinde halihazırda var olan ekibimize aktif olarak yüzyüze eğitim, 

uzaktan eğitim, video konferans tanıtımları, dijital platform üzerinden tanıtım 

faaliyetlerinde destek olabilecek,   

• Programlı, bireysel ve ekip içerisinde düzenli çalışabilen, çözüm odaklı iletişim 

yeteneklerine sahip. 

 

İŞ TANIMI 

• Geoteknik problemlerin saha karakterizasyonu için gerekli verilerinin toplanmasında, 

sondaj bazlı araştırma programlarında, kalite kontrol ve müşavirlik işlemlerinde saha 

ekibine destek olma, saha haritalama ve dokümantasyonunu yaparak raporlayabilme, 

• Aletsel ölçüm sistemlerinin saha kurulumunda destek, saha uygulamaları için anahtar 

teslim teklif paketi hazırlayabilmek, ekibimiz tarafından geliştirilmekte olan aletsel 

ölçüm sistemlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinde aktif rol alma,   

• Temsilcisi olduğumuz geoteknik yazılım paketlerinin bir süredir aktif olduğumuz yeni 

uluslararası pazarlarda ve Türkiye’de tanıtılması ve kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi 

kapsamında, çevrimiçi ve yüzyüze tanıtım faaliyetleri yürüten ekibimize destek olma, 

sayısal tanıtım içeriği üretme, eğitim materyali üretilmesine destek olma.  



 

Özgeçmiş belgelerinin info@geodestek.com adresi üzerinden ilgili referans kodu kullanılarak 

iletilmesi rica olunur. 
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