
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 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.
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KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 

GENEL NİTELİKLER

 En az 6 yıl tecrübeli
 Spring Boot, Spring Data, Spring MVC ile servis geliştirme tecrübesi olan
 Spring Cloud hakkında bilgi sahibi (tercihen tecrübeli)
 Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi
 ORM teknolojilerini bilen (tercihen Hibernate konusunda tecrübeli)
 RESTful servisler geliştirmiş ve REST API’ler konusunda bilgi sahibi
 Uygulama katmanı caching yapıları hakkında bilgi sahibi (tercihen 

Hazelcast,Redis veya EhCache ürünlerinden biri ile çalışmış)
 TDD yaklaşımını benimsemiş, unit ve integration test geliştirme 

tecrübesi bulunan
 Detaylar konusunda dikkatli ve iletişim becerileri güçlü
 Takım çalışmasına inanan, diğerlerine yardım etmeyi sevdiği gibi 

yardım almaktan da çekinmeyen
 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli. 

Tercihen;
 Continuous Delivery, DevOps kavramları ve Docker hakkında bilgi 

sahibi
 Clean code ve S.O.L.I.D. prensiplerini benimsemiş
 Java dışında en az bir programlama dili ile ilgilenen (Go, Scala, vb.)
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 Yazılım geliştirme dünyasının önde gelen fikir liderlerini ve yeni 
yaklaşımları yakından takip eden

 Kod yazmayı seven ve bunu sadece iş olarak görmeyen      
(Stackoverflow, Github gibi platformlarda hesapları olan veya aktif olarak 
kullanan)

İŞ TANIMI

Proje ve uygulama geliştirme ekibiyle birlikte;
 Yazılım altyapısının uygulamaların gereksinimlerine uygun olarak 

tasarlanması
 Uygulamanın geliştirilmesi
 Birim ve entegrasyon testlerinin yazılması
 Önyüz ile entegrasyonun sağlanması
 Uygulama geliştirme tarafındaki fonksiyonalite testlerinin yapılması
 Web ve mobil front end uygulamaları ile haberleşecek BFF, API ve 

servis katmanı geliştirmelerinin yapılması
 Geliştirilen uygulamaların optimizasyonu ve bakımı (versiyon 

güncellemeleri, code coverage arttırılması, kod kalitesinin arttırılması, vb.)
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