
Web applications developer - Job opportunity ( Web  uygulama geliştiricisi - İş olanağı) 

Amerikan menşeli teknoloji şirketimizin, İzmir’de açılacak olan ofisinde çalışacak, en az 3 yıl tecrübeli Web Yazılım Uzmanı 

aramaktayız. Aradığımız kişi aynı anda birçok projeyi birlikte ilerletebilecek, dinamik iş ortamında çalışabilecek ve ileri seviyede 

iletişim becerisine sahip olmalıdır.   

İs Avantajları: 

 Sabit Maaş + Ek Gelir Kazanma Olanağı 

 Esnek İş Saatleri 

 Sigorta, Ücretli İzin 

 Mutfakta ücretsiz atıştırmalık ve meşrubatlar, Öğle Yemeği 

 Kendinizi Playstation’da iş arkadaşlarınıza kanıtlama fırsatı 

 Amerika seyahati ve belirli bir süreden sonra Amerika’da çalışma fırsatı 

 Alsancak merkezde çalışma imkanı 

Aranılan Nitelikler: 

1. Çok iyi seviyede İngilizce (Written and Verbal) 

2. İleri seviyede C#, ASP.NET, PHP, XML, SQL bilgisi 

3. İleri seviyede Web Servisi, Javascript, Ajax, Jquery, HTML bilgisi 

4. İyi derecede CMS bilgisi, özellikle WordPress 

5. İyi derecede API entegrasyonu bilgisi 

6. İleri derecede iletişim becerisi (Communication Skills) 

7. Kaynak kodu kontrolünde (Source Code Control) tecrübeli. (mecburidir) 

 

Bilgi Birikimi: 

 

1. Volusion ve Magento gibi E-Ticaret sistemleri 

2. JavaScript ve browser uyumluluğu 

3. Veri biçimleri (JSON) 

4. CSS bilgisi tercih sebebidir 

5. Temel SEO bilgisi  

İş Tanımı: 

1. Proje bazlı müşteriye özel web tabanlı çözümler üretmek.  

2. Web tabanlı servisler ve API entegrasyonu ile veri tabanı entegrasyonu kurmak.  

3. Müşterilerin hali hazırda kullandığı sistemlerde programlama hatalarını bulup düzeltmek. 

4. Web sitelerinin fonksiyonelliğini programlama dilindeki son gelişmeleri uygulayarak iyileştirmek ve geliştirmek. 

5. ASP, PHP, JS ve Ajax programlama dillerini kullanarak, pazarlama süreçlerinde kullandığımız araçların bakımı ve 

yenilerinin geliştirilmesi.  

6. Web programlamasında üst seviyede yaratıcı çözümler geliştirmek. 

7. Yeni dizayn ve programlama teknolojilerindeki trendleri yakından takip etmek.  

 

Önemli Not: 

İş başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için internet üzerinden ulaşılabilecek portföyünüzün uzantısının gönderilmesi 

gerekmektedir. (Github) Eğer portföyünüz yok ise, şimdiye kadar yaptığınız projelerin detaylı açıklamasını CV’nize ek olarak 

göndermelisiniz. 

Aynı pozisyona iki kişi alınacaktır. SADECE gerekli vasıflara sahip olan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular 

en kısa sürede değerlendirilip kalifiye adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

 

Maaş: Net 2,500 TRY – 4,000 TRY (Tecrübeye göre) 

Başvuru için 

duran@optimum7.com veya www.optimum7.com/apply 

adreslerini kullanabilirsiniz. 

mailto:duran@optimum7.com
http://www.optimum7.com/apply

