
THY A.O. Bilgi Teknolojileri Alanında Part Time Çalışma Arkadaşları Arıyor

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

İngilizce seviyesinin 01.04.2014 tarihi itibariyle en az aşağıdaki değerlerde olduğunu 
belgeleyebilmek ya da THY A.O.'nun yapacağı dil sınavında başarılı olmak,

TOEFL (IBT): 79

IELTS (Academic): 6.5

YDS: 75

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyor 
olmak,

Lisans 3. sınıf öğrencisi olmak,

Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlerle 
ilgili olmak,

Haftada minimum 2 gün tam zamanlı veya haftada minimum 20 saat çalışabilecek 
olmak,

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan,

Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olmak,

Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,Düzenli raporlama ve 
dokümantasyona önem veren, MS Office araçlarını çok iyi bilmek,

Yeniliklere açık, araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknoloji ve yenilikleri takip eden, 
sürekli kendini geliştirme eğiliminde olmak,

Yaratıcı bir yapıya sahip olan, güler yüzlü, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek 
olmak,

İnsan ilişkileri kuvvetli, ikna yeteneği yüksek olmaktır.

THY A.O. Bilgi Teknolojileri Alanında Çalışma Arkadaşları Arıyor

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,



Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği 1 yıl tecilli olmak,

01.01.1978 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Seyahat engeli olmamak,

Uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda 
çalışabilecek olmak,

Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olmak,

Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, yaratıcı bir yapıya sahip olmak,

İngilizce seviyesinin 01.04.2014 tarihi itibariyle en az aşağıdaki değerlerde olduğunu 
belgeleyebilmek ya da THY A.O.'nun yapacağı dil sınavında başarılı olmak,

TOEFL (IBT): 79

IELTS (Academic): 6,5

YDS: 75

Başvurulan role göre ilgili bölümlerden lisans derecesinde mezun olmak

Pozisyonlar aşağıda yer almakta olup başvuru için ilgilendiğiniz pozisyon linkini 
tıklayınız.

Agile Ürünü Teknik Proje Yöneticisi / Kurum İçi Agile Koçu

Bilgi Güvenliği - Pentest Uzmanı

BT Altyapı ve Operasyon Personeli

BT Proje Yönetim Aracı Ürün Admini (PPM/Agile Tool Admin)

BT Proje Yönetim Eğitim Uzmanı

BT Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Tecrübeli)

BT Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Tecrübesiz) BT Talep ve Portföy Yönetim 
Uzmanı

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

PYO İş Analiz Süreçleri Sorumlusu

Sistem Uzmanı (BASIS)

Yazılım Uzmanı (ABAP)

Yazılım Test Uzmanı (Tecrübeli)

Yazılım Test Uzmanı (Tecrübesiz)

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol



Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları 
gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul 
edilmeyecektir.

İlan, yeterli başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.

Bir aday 2'den fazla pozisyona başvuramayacaktır.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar yazılı sınav ve mülakat aşamalarına davet edilecektir.


