
Tekstil Mühendisi 
 

Genel Nitelikler: 
 
Shirt By Shirt global markalara erkek gömleği tasarım hizmeti veren, yenilikçi ve yaratıcı bir üreticidir.  

Daha detaylı bilgi için: www.shirtbyshirt.com 

Sancaktepe’deki merkez ofisimizde farklı bölümlerde değerlendirilmek üzere (Satın Alma, Yurtdışı 
Üretim) “Tekstil Mühendisi” arayışımız bulunmaktadır.  

 
• Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümlerinden mezun, tecrübeli veya tecrübesiz, 
• Müşteriler ve/veya tedarikçilerle bütün süreci yürütebilecek seviyede iyi İngilizce bilen 
• İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli 
• Ekip çalışmasına yatkın, farklı disiplinler ve departmanlar ile işbirliği kurabilecek 
• Planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli, detaylı ve sistematik çalışabilen 
• Müşteri ve çözüm odaklı çalışabilecek, sorumluluk alabilen 
• MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen 
• Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden çalışma arkadaşları arayışımız bulunmaktadır. 

 
 

*Başvurularınız için: careers@shirtbyshirt.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

http://www.shirtbyshirt.com/


Müşteri Temsilcisi Asistanı (Merchandiser Assistant) 
Genel Nitelikler: 
 
Shirt By Shirt global markalara erkek gömleği tasarım hizmeti veren, yenilikçi ve yaratıcı bir üreticidir. 

Daha detaylı bilgi için: www.shirtbyshirt.com 

Sancaktepe’deki merkez ofisimizde görev alabilecek “Müşteri Temsilcisi Asistanı” arayışımız 

bulunmaktadır.  

• Tercihen Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden yeni mezun, 
yetiştirmek üzere veya 1 yıl deneyimli 

• Müşteriyle bütün süreci yürütebilecek seviyede iyi İngilizce bilen 
• İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli 
• Ekip çalışmasına yatkın, farklı disiplinler ve departmanlar ile işbirliği kurabilecek 
• Planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli,  detaylı ve sistematik takip yapabilen 
• Müşteri ve çözüm odaklı çalışabilecek, sorumluluk alabilen 
• MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen 
• Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden 
• Tercihen seyahat engeli olmayan  
 

İş Tanımı: 
 

• Numune sürecinin tüm aşamalarının takibi (planlama, koleksiyon ve sevkiyat) ve ilişkin 
verilerin PLM/ERP sistemine işlenmesi 

• Numunelerin yurt dışındaki müşterilerin terminlerine uygun şekilde yerleştirilmesi ve 
koordinasyonu  

• Müşteri ilişkilerinin en etkin şekilde yürütülmesine destek olmak 
• Yöneticisine periyodik raporlamalarda bulunmak 

*Başvurularınız için: careers@shirtbyshirt.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Başvurularınızı heyecanla bekliyoruz. 

 

http://www.shirtbyshirt.com/


1 
 

Müşteri Temsilcisi/Merchandiser 
Genel Nitelikler: 
 
Shirt By Shirt global markalara erkek gömleği tasarım hizmeti veren, yenilikçi ve yaratıcı bir üreticidir. 
 
Sancaktepe’deki merkez ofisimizde görev alabilecek, “Müşteri Temsilcisi/Merchandiser” arayışımız 
bulunmaktadır.  
 

 Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme bölümlerinden mezun 
 
 ***Müşteriyle bütün süreci yürütebilecek seviyede İngilizce bilen 

 
 Tekstil ihracatı yapan şirketlerde çalışmış, dokuma üst grup ürünler konusunda bilgili, benzer 

pozisyonda en az 3 yıl deneyimli 
 

 İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli 
 

 Ekip çalışmasına yatkın, farklı disiplinler ve departmanlar ile işbirliği kurabilecek 
 

 Planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli, detaylı ve sistematik takip yapabilen 
 

 Müşteri ve çözüm odaklı çalışabilecek, sorumluluk alabilen 
 

 Seyahat engeli olmayan  
 

 MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen 
 

 Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış  
 
 
İş Tanımı: 

 Alınan siparişlerin; üretim sürecinin sipariş aşamasından başlanarak sevkiyat dahil tüm 
aşamalarının takibi, yurt dışı tedarikçilerine yerleştirilmesi ve koordinasyonu  
 

 Siparişin üretim sürecinin ve termininin takip edilmesi 
 

 Müşteri ilişkilerinin en etkin şekilde yürütülmesi 

*Başvurularınız için: careers@shirtbyshirt.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

mailto:careers@shirtbyshirt.com

