
 

 

Hörmann KG, Almanya’da kurulmuş, garaj ve sanayi kapı sistemleri sektöründe 75 yıldır faaliyet gösteren, uluslararası bir firmadır. Tüm 
dünyada faaliyet gösteren 10.000 çalışanı ve 1 milyar euro’yu aşan cirosu ile sektörünün lider firmalarındandır. Konusunda 
uzmanlaşmış 20’yi aşkın fabrikasında tüm dünya ülkeleri için sanayi, garaj ve ev kapıları, kapı kasaları ve motor üretimi 
gerçekleştirmektedir.  

Hörmann Yapı Elemanları Tic. Ltd. Şti. 2004 yılında kurulmuştur. İstanbul Anadolu yakasında bulunan merkez ofiste yerleşik 20 kişilik 
profesyonel ekibi ve tüm Türkiye’ye dağılmış bayi ve servis ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

Satış Sonrası Destek Elemanı 

❯ Şehir/Ülke: İstanbul 
❯ İlan Tarihi: 22.01.2018 
❯ İșe Alınacak Personel Sayısı: 1 

 
Genel Nitelikler: 
❯ (Erkek adaylar için) askerliğini yapmış 
❯ Meslek Lisesi veya M.Y.O. mezunu (tercihen teknik bölümler) 
❯ İngilizce veya Almanca Bilen 
❯ Satış Sonrası Hizmetler, Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarında en az üç yıl tecrübeli 
❯ ERP kullanım tecrübesine sahip (tercihen SAP) 
❯ Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 
❯ Aktif olarak araç kullanabilen 
❯ İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden 
❯ AutoCAD kullanabilmek tercih sebebidir 
 
İș Tanımı: 
 

Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu’na bağlı olarak çalışacak olup,  
firmamızın genel satış ve hizmet politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak  
aşağıdaki görev ve sorumlulukları üstlenecektir: 
 

❯ Montaj, teknik servis ve yedek parça taleplerini karşılamak ve süreci takip 
etmek 

❯ Servis ve yedek parça satış tekliflerini, bakım sözleşmelerini hazırlamak 

❯ Satış Sonrası Hizmetler faaliyetleri ile ilgili veri girişlerini yapmak ve 
raporlamak 

❯ Dizayn, teklif, keşif, uygulama ve kabul aşamalarında gerekebilecek ve talep 
edilebilecek AutoCAD çizimlerini yapmak 

 
İlan Bilgileri: 
İlan ilk yayın tarihi bilgisi: İlan Güncelleme Tarihi: 22.01.2018 
İlan kapanma tarihi bilgisi: Referans No.: ST2018-2 

 
Pozisyon Hakkında Diğer Bilgiler: 
Şehir/Ülke: İstanbul 

 Personel sayısı: 1 İş Alanı: Satış Destek 
Firma Sektörü: Yapı Sürekli/Tam zamanlı 

 
Aday Bilgileri: 
Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun) 
Askerlik Durumu: Yapıldı 
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