
Martin Engineering çimento, klinker, madencilik, agrega, kömür, biokütle, yem, tahıl 
ve diğer malzemeleri de kapsayan geniş yelpazedeki dökme malzeme uygulamalarına 
dünya çapında benzersiz çözümler sağlamaktadır. 1944 yılında kurulan Martin 
Engineering, dökme malzemelerin daha temiz, daha emniyetli ve daha verimli taşınması 
konusunda dünya lideridir. Ana merkezi Neponset, IL, ABD olan şirket Almanya, Brezilya, 
Çin, Endonezya, Fransa,Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Meksika, 
Rusya ve Türkiye‘deki işletmelerle küresel sahada yerini almaktadır. 

Türkiye Ofisimizde çalışacak, aşağıdaki niteliklere sahip Servis Teknisyeni aramaktayız.

Servis Teknisyeni
Genel Nitelikler:
• En az lise, tercihen meslek yüksek okulu  mezunu
• Ağır Sanayi şartlarında (yeraltı ve yerüstü madenciliği, çimento, döküm, demir-çelik, 

petrokimya, termik santraller, agrega-beton vb.) çalışabilecek
• İstanbul dışında Türkiye‘nin tüm bölgelerine yoğun seyahat edecek (%75 saha 

çalışması, %25 ofis çalışması)
• Mekanik montaj ve bakım konusunda tecrübeli
• Askerlik hizmetini tamamlamış
• 35 yaşını aşmamış bay
• İstanbul Anadolu (Asya) yakasında ikamet eden
• B sınıfı sürücü belgesine sahip
• Microsoft Office programlarını kullanabilen
• Tercihen İngilizce bilgisine sahip
• Tercihen sigara kullanmayan

İş Tanımı:
• Martin ürünlerinin müşteri tesislerinde kurulumunu, bakımını, çalıştırılmasını ve 

servisini gerçekleştirmek
• Montaj süpervizörlüğü
• Teklif ve montaj öncesi müşteri tesislerinde ölçümler yapmak
• Silo temizliği, silo ekipmanının bakımını yapmak
• Müşterilere ürünlerle ilgili eğitim vermek
• Türkiye ve diğer ülkere seyahat etmek
• Fuar standı kurulumu yapmak
• Fuar tanıtım ürünlerinin kurulumunu yapmak
• Müşterilere ve yöneticilere teknik rapor hazırlamak
• Depo
 - Depo düzeni
 - Yükleme ve boşaltma
 - Paketleme
 - Kalite ve Kalite kontrol
 - Depo için satın alma 
• Yöneticisinin bilgisi ve danışmanlığı dahilinde geçici olarak ek sorumluluklar almak

MARTIN ENGINEERING‘in 

ana merkezi 1944 yılında 

Neponset, IL, ABD‘de 

kuruldu. Şirket merkezi 

hala burada bulunmaktadır. 

MARTIN ENGINEERING

900’den fazla çalışanı ve 

yıllık cirosu 140 milyon 

dolar olan  modern 

bir şirkettir.

Heyecan verici bir çalışma ortamında yer almak, başarı göstermek ve harika İnsanlarla 
iş birliği olanağı şansını yakalamak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese e-posta yoluyla 
özgeçmişinizi gönderiniz: insankaynaklari@martin-eng.com.tr
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1944’den bu yana... Bir dünya markası...


