
Zenkronn olarak bugünün teknoloji ihtiyaçlarına kolektif çözümler 
sunuyor, yarının teknoloji talebini üretiyoruz.

1996`dan bu yana ABD'den Tayland'a uzanan bir coğrafyada; Ericsson, 
Vaillant, Turkcell, Vodafone,BSH Hausgeräte, Siemens, BMW, Gillette, 
Otokar, Bilyoner ve True gibi dünyanın önde gelen markalarının yazılım, 
danışmanlık, e-ticaret, müşteri sadakat ve pazarlama projelerinde görev 
almış, e-iş (e-business) konusunda tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Bu 
ilke ile çıktığımız yolda ekibimizi büyütüyor, İzmir Bilimpark’ta yeni açılan 
ofisimizde birlikte başarılı işlere imza atacağımız yeni ekip arkadaşları 
arıyoruz.

Aşağıdaki yetkinliklere sahip, yenilikçi ve dinamik bir ekipte çalışmayı seven 
arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

İlgilenenlerin renan.erolan@zenkronn.com ve burak.ozsuna@zenkronn.com 
adresine CV göndermelerini rica ediyoruz.

İLAN REF: İZM_ZNK_YUY_10_17

YAZILIM UZMANI

GENEL NİTELİKLER

İş Tanımı:

* Projelerde ağırlıklı olarak back-end yazılımlarının geliştirmelerini yapmak.
* Sorumlu olduğu kısımların kodlama, kurulum, dokümantasyon ve bakım 
işlerini gerçekleştirmek.
* Uygulamaların özyüz platformları ile entegrasyonunu gerçekleştirmek.
* Geliştirdiği uygulamalar konusunda ikinci ve üçüncü seviye teknik destek 
verebilecek.
* Projeler için kullanılması düşünülen teknoloji ve uygulamaları deneyip, ekiple
bulgularını paylaşmak.

Yetkinlikler:

* Temel programlama bilgisi olan.
* Java programlama dili konusunda bilgisi ve çalışmaları olan.
* Unix tabanlı işletim sistemleri (özellikle Linux Debian, Ubuntu, CentOS 
dağıtımları) üzerinde kod geliştirebilecek.
* Temel seviyede proje yönetim araçları ve süreçleri bilgisi olan.
* Temel seviyede kod versiyon kontrol sistemleri bilgisi olan.
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* Web tabanlı uygulamaların temel çalışma mantığını bilen.
* İngilize bilen.
* Farklı lokasyonlardaki ekiplerle çalışabilecek. Yazılı ve sözlü iletişim 
yeteneği güçlü olan.

Artı puan kazandırabilecek yetkinlikler:

Aşağıdaki konularda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak avantaj sağlayacaktır.

* Temel seviyede Java EE.
* Java EE uygulama çatıları (framework'leri), özellikle Spring.
* Diğer back-end yazılım dili ve teknolojileri (Python, PHP, Ruby vb.).
* Git kod versiyon kontrol sistemi
* Proje yönetim araçları (Jira, Redmine, Trello, Basecamp vb.)
* Agile metodolojileri.
* Temel seviyede veritabanı bilgisi.
* Güncel yazılım teknoloji ve kavramları.

Alınacak Personel Sayısı: 2

Çalışma Yeri: İzmir/Menderes İTOB– Bilimpark

Çalışma Düzeni: Hafta içi, 09.00-18.00



Zenkronn olarak bugünün teknoloji ihtiyaçlarına kolektif çözümler 
sunuyor, yarının teknoloji talebini üretiyoruz.

1996`dan bu yana ABD'den Tayland'a uzanan bir coğrafyada; 
Ericsson, Vaillant, Turkcell, Vodafone, BMW, BSH Hausgeräte, 
Siemens,Gillette, Otokar, Bilyoner ve True gibi dünyanın önde gelen 
markalarının yazılım, danışmanlık, e-ticaret, müşteri sadakat ve pazarlama 
projelerinde görev almış, e-iş (e-business) konusunda tutkulu bireylerden 
oluşan bir ekibiz. Bu ilke ile çıktığımız yolda ekibimizi büyütüyor, İzmir 
Bilimpark’ta yeni açılan ofisimizde birlikte başarılı işlere imza atacağımız ekip
arkadaşları arıyoruz.

Aşağıdaki yetkinliklere sahip, yenilikçi ve dinamik bir ekipte çalışmayı seven 
arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

İlgilenenlerin  renan.erolan@zenkronn.com ve burak.ozsuna@zenkronn.com 
adresine CV göndermelerini rica ediyoruz.

İLAN REF: İZM_ZNK_DEÜ_10_17

YAZILIM  UZMANI 

GENEL NİTELİKLER

İş Tanımı:

* Scripting yazılım dil ve teknolojilerini kullanarak, süreç otomazisyonlarında 
kullanılacak yazılım botlarını geliştirmek.
* Scriptlerin kodlama, kurulum, dokümantasyon ve bakım işlerini 
gerçekleştirmek.
* Scriptlerin back-end platformları ile entegrasyonunu gerçekleştirmek.
* Geliştirdiği scriptler konusunda ikinci ve üçüncü seviye teknik destek 
verebilecek.
* Projeler için kullanılması düşünülen teknoloji ve uygulamaları deneyip, ekiple
bulgularını paylaşmak.

Yetkinlikler:

* Temel programlama bilgisi olan.
* Bir ya da birkaç scripting dili konusunda bilgi sahibi olan. (Örneğin; 
Javascript, Python, Unix Shell Scripting ve/veya Windows batch scripting, 
Windows PowerShell scripting vb.)
* Unix tabanlı işletim sistemleri (özellikle Linux Debian, Ubuntu, CentOS 
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dağıtımları) üzerinde kod geliştirebilecek.
* Temel seviyede proje yönetim araçları ve süreçleri bilgisi olan.
* Temel seviyede kod versiyon kontrol sistemleri bilgisi olan.
* Web tabanlı uygulamaların temel çalışma mantığını bilen.
* İngilizce bilen.
* Farklı lokasyonlardaki ekiplerle çalışabilecek. Yazılı ve sözlü iletişim 
yeteneği güçlü olan.

Aşağıdaki konularda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak avantaj 
sağlayacaktır.

* Web Automation ve Desktop Automation konularında kullanılan teknolojiler 
(Selenium WebDriver, CasperJS, PhantomJS, Winium, AutoIt vb.)
* FrontEnd Web bilgisi (HTML5, CSS3, DOM selectors)
* Git kod versiyon kontrol sistemi.
* Proje yönetim araçları (Jira, Redmine, Trello, Basecamp vb.)
* Agile metodolojileri
* Temel seviyede veritabanı bilgisi.
* Güncel yazılım teknoloji ve kavramları.

Alınacak Personel Sayısı: 2

Çalışma Yeri: İzmir/Menderes İTOB – Bilimpark

Çalışma Düzeni: Hafta içi, 09.00-18.00
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