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Pozisyon Amacı; 
Filo tanker ve araçların periyodik kontrolü, muayenesi, bakım ve onarımlarının yaptırılması, takibi ve 
operasyonel verimliliğinin artmasını sağlamak. 
 
GENEL NİTELİKLER 
 
Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun, 

• Sektörde en az 4 yıllık deneyimi olan, 
• ADR hakkında bilgi ve deneyim sahibi,  
• Yönetim Sistemleri Bilgisi ve Tecrübesi (ISO 9001 KYS, OHSAS 18001 İSİGYS, ISO 14001 ÇYS) 
• İleri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olan 
• Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek, 
• Analitik düşünme yeteneğine sahip, 
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek, 
•  Kişisel motivasyonu yüksek, öğrenmeye ve gelişime açık, 
•  İletişimi kuvvetli, müşteri odaklı, sonuç odaklı, takipçi, 
•  MS Office programlarına hâkim ve SAP kullanabilen, 
•  B sınıfı ehliyet sahibi olan, 
•  Seyahat engeli olmayan, 
•  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış. 

İŞİN TANIMI 

• Filoya ait tanker / dorse, tüp aracı vs.  satın alma , periyodik muayene , kontrol usul ve 
yöntemlerinin teknik dokümantasyonunu hazırlamak, 

• Filoya ait tanker ve araçların teknik arşivinin takibini sağlamak, Bakım ve tamir süreçlerini 
teknik, mekanik ve mali açıdan takip etmek 

• Tankerlerinin periyodik muayene, bakım ve onarım bütçelerini ve bakım onarım sürecini takip 
etmek, yıllık planlama yapmak, 

• Operasyonel süreçlerin analiz edilerek, bunların iyileştirilmesi ve verimlilikle yapılmasını 
sağlamak için günlük hareketleri incelemek,  

• Filo Yüklenici sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak, işin sahada sözleşmeye uygunluğunu 
kontrol ve takip etmek, 

• Filo Tank ve aksesuarları, dorse yürüyüş grubu bakımlarını ilgili Tesis Lokasyonlarıyla 
koordineli olarak takip etmek, 

• İç tetkiklerde iç tetkikçi olarak görev almak, 
• Sorumluluk alanındaki ADR ve ilgili mevzuatları takip etmek ve gerekli aksiyonları almak , 

raporlamalarını sağlamak ve ilgili olduğu diğer birimler ile iş birliği içerisinde çalışmak, 

• Tanker ve araçların tüm kanuni ve operasyonel gerekliliklerini zamanında sonuçlandırmak 
• Mekanik, garanti, yedek parça referansları ile Fatura kontrolünü yapmak 
• Piyasa araştırması yaparak maliyet azaltıcı öneriler getirebilmek, 
• Servislerle ilişkilerin kontrolü, yönetimi, denetlenmesini yürütebilmek, 
• Araç ve ekipmanların zimmet ve kullanım işlemlerinin takibini gerçekleştirmek, 
• Araçların ekspertiz randevularını oluşturmak ve ekspertiz sonucunu takip etmek 


