Jarvis Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Takım Arkadaşları arıyor….
Sadakat Programı Çözüm Ortağınız
2014’ten bu yana, markaların ihtiyaçları doğrultusunda, özgün sadakat, teşvik ve takdir deneyimleri
tasarlıyoruz. Veriden temellenen yaklaşımlarla, markaları müşterilerinize yakınlaştırmak ve daha
güçlü, karlı ilişkiler kurmak için varız.
Kanal, müşteri ve çalışanlarınıza özel yeni nesil sadakat platformu, tasarım, uygulama ve yönetim
hizmetleri sunuyoruz.
Jarvis Yeni Nesil Sadakat Platformu:
Esnek ve modüler altyapımızla, programın hızla hayata geçmesini ve uçtan uca kalıcı şekilde
yönetimini sağlıyoruz.
Jarvis Hizmetleri:
Sadakat programları çerçevesinde, tasarımdan yönetime pek çok alanda sonuç odaklı uzman desteği
sunuyoruz.
Yazılım Satış Uzmanı

İşin Tanımı






Müşteri portföyü oluşturma ve yönetme,
Müşteri yönetimi,
Satış hedeflerinin gerçekleştirme,
Satış öncesi ve sonrası aktiviteleri yürütme,
Müşterilerde hizmet yönetimi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar




Müşteri portföyü oluşturmak, müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda portföydeki
satış sürecini yönetmek ve satışa dönüştürmek,
Satış öncesi (sunum, demo, ihtiyaç analizi, teklif vb) ve sonrası (sözleşme vb) faaliyetleri
yürütmek,
Müşterilerdeki ihtiyaç, talepleri anlayacak ve gerçekleşmesini sağlayacak ürünleri sunmak.

Aranan Nitelikler:













Üniversite lisans veya yüksek lisans mezunu,
En az bir yıl, crm, sadakat program, yazılım teknolojisi ve veri analitiği çözümleri alanında
satış yönetimi deneyimi,
Teknik satış becerisi,
İhtiyaç ve talepleri doğru şekilde anlama ve çözüm sunabilme,
Müşteriye doğru çözüm sunabilme,
İş planı yapabilme ve proje yönetimi becerisi,
Ekip ve iş ortakları ile birlikte çalışabilme ve koordine edebilme becerisi,
Satış öncesi (sunum, demo vb.), sonrası (raporlama) aktivitelerde kanıtlanmış deneyim,
İletişim yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk ve insiyatif sahibi ,
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce iletişim becerisi,
Microsoft Office programlarını ileri seviyede kullanabilme,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

*Başvurularınız için güncel CV'lerinizi gamzeop@jarvis.com.tr

mail adresine gönderebilirsiniz.

Jarvis Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Takım Arkadaşları arıyor….
Şirketimizin satış departmanında görev almak üzere deneyimli veya deneyimsiz takım
arkadaşı arıyoruz.
Satış Temsilcisi:

İşin Tanımı






Müşteri portföyü oluşturma ve yönetme,
Müşteri yönetimi,
Satış hedeflerinin gerçekleştirme,
Satış öncesi ve sonrası aktiviteleri yürütme,
Müşterilerde hizmet yönetimi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar




Müşteri portföyü oluşturmak, müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda portföydeki
satış sürecini yönetmek ve satışa dönüştürmek,
Satış öncesi (sunum, demo, ihtiyaç analizi, teklif vb) ve sonrası (sözleşme vb) faaliyetleri
yürütmek,
Müşterilerdeki ihtiyaç, talepleri anlayacak ve gerçekleşmesini sağlayacak ürünleri sunmak.

Aranan Nitelikler:













Üniversite lisans veya yüksek lisans mezunu,
En az bir yıl, crm, sadakat program, yazılım teknolojisi ve veri analitiği çözümleri alanında
satış yönetimi deneyimi,
Teknik satış becerisi,
İhtiyaç ve talepleri doğru şekilde anlama ve çözüm sunabilme,
Müşteriye doğru çözüm sunabilme,
İş planı yapabilme ve proje yönetimi becerisi,
Ekip ve iş ortakları ile birlikte çalışabilme ve koordine edebilme becerisi,
Satış öncesi (sunum, demo vb.), sonrası (raporlama) aktivitelerde kanıtlanmış deneyim,
İletişim yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk ve insiyatif sahibi,
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce iletişim becerisi,
Microsoft Office programlarını ileri seviyede kullanabilme,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Jarvis Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Takım Arkadaşları arıyor….
Sadakat Programı Çözüm Ortağınız
2014’ten bu yana, markaların ihtiyaçları doğrultusunda, özgün sadakat, teşvik ve takdir deneyimleri
tasarlıyoruz. Veriden temellenen yaklaşımlarla, markaları müşterilerinize yakınlaştırmak ve daha
güçlü, karlı ilişkiler kurmak için varız.
Kanal, müşteri ve çalışanlarınıza özel yeni nesil sadakat platformu, tasarım, uygulama ve yönetim
hizmetleri sunuyoruz.
Jarvis Yeni Nesil Sadakat Platformu:
Esnek ve modüler altyapımızla, programın hızla hayata geçmesini ve uçtan uca kalıcı şekilde
yönetimini sağlıyoruz.
Jarvis Hizmetleri:
Sadakat programları çerçevesinde, tasarımdan yönetime pek çok alanda sonuç odaklı uzman desteği
sunuyoruz.

Çağrı Merkezi/ Destek Hattı Müşteri Temsilcisi

İşin Tanımı





Müşteri veya Potansiyel Müşteri Çağrılarının Karşılanması, Sistem Kayıtlarının Yapılması
ve Çağrı Takibinin Yapılması
Müşterilerle Sürekli İletişim Halinde Olarak Problemleri Çözmek, Yönlendirmek, Gerekli
Bilgileri Vermek ve Müşteri Memnuniyetini Oluşturmak.
Operasyonel İşleri Yürütmek (Doküman Girişi, Uygulama Testi vb)
Çeşitli Platformlarda Şikayet Yönetiminin ve Takibinin Düzenli Yapılması (Internet, Mobil,
Intranet vb.)

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar













Tercihen Üniversite Mezunu Olmak
İlgili Alanda Min. 1-2 Sene Deneyimli
Microsoft Ofis Programlarını İyi Derecede Kullanabilen,
İletişim ve İkna Becerileri Gelişmiş,
Görüşme (Telefon, internet vb.) Analizlerini Yaparak Yöneticilerine Geri Bildirim Verebilecek,
Sabırlı, Disiplinli ve Düzenli Çalışabilen,
Yoğun ve Esnek Çalışma Temposuna Uyum Sağlayabilen,
İş Kalitesine Odaklanıp Hedef Doğrultusunda Çalışan,
Takım Çalışmasına Yatkın,
Sorumluluk Sahibi,
Motivasyonu Yüksek, Zaman Yönetimine Dikkat Eden ve Gelişime Açık,
Planlama Konusunda Organizasyon Yeteneğine Sahip,

*Başvurularınız için güncel CV'lerinizi gamzeop@jarvis.com.tr

mail adresine gönderebilirsiniz.

Jarvis Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi Takım Arkadaşları arıyor….
Başvurularınızı info@jarvis.com.tr ‘ye gönderebilirsiniz.

Çağrı Merkezi/ Destek Hattı Müşteri Temsilcisi

İşin Tanımı





Müşteri veya Potansiyel Müşteri Çağrılarının Karşılanması, Sistem Kayıtlarının Yapılması
ve Çağrı Takibinin Yapılması
Müşterilerle Sürekli İletişim Halinde Olarak Problemleri Çözmek, Yönlendirmek, Gerekli
Bilgileri Vermek ve Müşteri Memnuniyetini Oluşturmak.
Operasyonel İşleri Yürütmek (Doküman Girişi, Uygulama Testi vb)
Çeşitli Platformlarda Şikayet Yönetiminin ve Takibinin Düzenli Yapılması (Internet, Mobil,
Intranet vb.)

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar













Tercihen Üniversite Mezunu Olmak
İlgili Alanda Min. 1-2 Sene Deneyimli
Microsoft Ofis Programlarını İyi Derecede Kullanabilen,
İletişim ve İkna Becerileri Gelişmiş,
Görüşme (Telefon, internet vb.) Analizlerini Yaparak Yöneticilerine Geri Bildirim Verebilecek,
Sabırlı, Disiplinli ve Düzenli Çalışabilen,
Yoğun ve Esnek Çalışma Temposuna Uyum Sağlayabilen,
İş Kalitesine Odaklanıp Hedef Doğrultusunda Çalışan,
Takım Çalışmasına Yatkın,
Sorumluluk Sahibi,
Motivasyonu Yüksek, Zaman Yönetimine Dikkat Eden ve Gelişime Açık,
Planlama Konusunda Organizasyon Yeteneğine Sahip,

Jarvis Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Takım Arkadaşları arıyor….
Sadakat Programı Çözüm Ortağınız
2014’ten bu yana, markaların ihtiyaçları doğrultusunda, özgün sadakat, teşvik ve takdir deneyimleri
tasarlıyoruz. Veriden temellenen yaklaşımlarla, markaları müşterilerinize yakınlaştırmak ve daha
güçlü, karlı ilişkiler kurmak için varız.
Kanal, müşteri ve çalışanlarınıza özel yeni nesil sadakat platformu, tasarım, uygulama ve yönetim
hizmetleri sunuyoruz.
Jarvis Yeni Nesil Sadakat Platformu:
Esnek ve modüler altyapımızla, programın hızla hayata geçmesini ve uçtan uca kalıcı şekilde
yönetimini sağlıyoruz.
Jarvis Hizmetleri:
Sadakat programları çerçevesinde, tasarımdan yönetime pek çok alanda sonuç odaklı uzman desteği
sunuyoruz.
KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Backend: Java, Spring Boot, Hibernate, Rest Servisler, Mikroservis Mimarisi
Frontend: React.Js, CSS, BootStrap
DB: MS Sql Server, MySql
Diğer: Git, Jira
GENEL NİTELİKLER
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği veya
Yazılım Mühendisliği)
 1-2 senelik tecrübeli
 HTML, CSS, JavaScript,Java ( Springboot Hibernate, Apache Tomcat) tecrübesi olan,
 Reactjs veya Angularjs kütüphaneleri kullanabilen,
 REST tabanlı web servis geliştirmesi yapmış,
 Loglama/Debugging konularında bilgili,
 Tercihen Cloud servisler ile çalışmış,
 GIT vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanabilen,
 MySQL veya SQL Server veritabanı üzerinde uygulama geliştirmiş,
 Linux tabanlı işletim sistemlerini en az temel seviyede kullanmış.
 CRM /Sadakat yazılımları konusunda bilgi sahibi,
 Sorumluluk sahibi, proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona
takip ederek ekip yönetme becerilerine sahip,
 İletişim ve problem çözme becerisi yüksek,
 Şirket içi birimler ve müşterilerle etkili iletişim kurup geliştirebilen,
 Yeni teknolojileri takip etmeye, araştırmaya, öğrenmeye açık,
İŞ TANIMI




Yeni ve mevcut müşterilerimizi ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Java tabanlı
uygulamalar geliştirebilecek
Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirleyecek,
tüm yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden sorumlu olacak,
Müşterilerin kendi uygulamaları ile veya uygulamadan bağımsız olarak Jarvis ile ortak bir
paydada buluşturabilmek için, Java tabanlı uygulamalar ve servisler geliştirerek
entegrasyon süreçlerinde görev alacak,

*Başvurularınız için güncel CV'lerinizi gamzeop@jarvis.com.tr

mail adresine gönderebilirsiniz.

