
 

 

Tarabya Tekstil kurulmuş olduğu 1990 yılından bugüne kadar, başta Türkiye ve Avrupa 

ülkeleri olmak üzere hazır giyim sektörünün önemli markalarına bayan, erkek, çocuk 

pantolon ve alt grup üretimi yapmaktadır. İstanbul Seyrantepe’deki genel merkezimizde 

görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip,  

KUMAŞ PLANLAMA UZMANI arıyoruz. 

 

GENEL NİTELİKLER  

 

-Üniversite mezunu (Tekstil meslek yüksekokulu, Tekstil mühendisliği mezunu) 

-Dokuma kumaş, planlama ve takip konusunda tecrübeli veya yetiştirilmek üzere 

-Takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi. 

- Çözüm ve sonuç odaklı, takip yönü güçlü. 

-Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği yüksek. 

-Ms Office programlarını aktif ve etkin biçimde kullanabilen. 

-Tercihen Coretex programını bilen. 

-Gelişime açık, sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinen. 

 

 İŞ TANIMI 

 

- Verilen kumaş siparişlerinin istenilen kalitede ve termininde gelmesini sağlayacak. 

- Tedarikçi firmalar ile ilişkilerin yürütülmesi ve alternatif tedarikçiler geliştirilmesini yapacak. 

- Kumaş üretiminin her aşaması konusunda bilgi sahibi. 

- Renk kontrol etme, kumaş test standartlarını bilen, sonuçlar karşısında yorum yapabilen ve 

çözüm önerileri getirebilen.  

- Kumaş planlama müdürü ile uyumlu çalışacak.  

 

 



Tarabya Tekstil kurulmuş olduğu 1990 yılından bugüne kadar, başta Türkiye ve Avrupa 

ülkeleri olmak üzere hazır giyim sektörünün önemli markalarına bayan, erkek, çocuk 

pantolon ve alt grup üretimi yapmaktadır. İstanbul Seyrantepe’deki genel merkezimizde 

görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip,  

ÜRETİM PLANLAMA ASİSTANI arıyoruz. 

 

GENEL NİTELİKLER 

-Tekstil Meslek Yüksek Okulu veya Tekstil Mühendisliği, Konfeksiyon Hazır Giyim Bölümü mezunu. 

-Tercihen dokuma pantolon ve alt grup üretiminde deneyimli veya yetiştirilmek üzere. 

-Analitik düşünme becerisine sahip, raporlama yapabilen. 

-Takip, raporlama ve iletişim yönü kuvvetli. 

-MS Office programlarını aktif ve etkin biçimde kullanabilen ve tercihen Coretex programı kullanabilen. 

-Çözüm ve sonuç odaklı. 

-İş disiplini yüksek. 

-Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli. 

-Avrupa yakasında ikamet eden. 

 

İŞ TANIMI 

-Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi, siparişlerin tam ve zamanında teslimi için üretimi dikkatli bir 

biçimde takip edecek. 

-Planlama müdürü ile uyumlu çalışacak. 

-Siparişlerin en başından teslimata kadar tüm üretim süreçlerinin planlamasını ve takibini yapacak. 

-Fason üretim yapan atölyelerden günlük olarak üretim ve kesim adetlerinin alınması. 

-Günlük üretim raporlarını takip etmek, haftalık ve aylık üretim planlamasını yapacak. 

-Üretim ve malzeme ihtiyaçlarını planlayacak. 

-Planlanan üretimin zamanında, düzenli, verimli ve istenilen kalitede gelmesini sağlayarak 

sonuçlarının analiz edilerek yöneticiye raporlaması. 

 

 

Ozlem Aydogdu ozlemaydogdu@tarabyatekstil.com 
 
Tel: + 90 212 247 04 45 ext: 126 
Seyrantepe mah. Nato Cad. No:3 K:3 
Kağıthane/İstanbul 
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