Genel Nitelikler
Akkök Holding bünyesine bağlı olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. dünya akrilik bazlı tekstil ve teknik elyaf sektörünü
yönlendirmek, paydaşlarımıza değer yaratmak ve yarattığımız değeri sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımak misyonuyla
1968 yılında Yalova'da kurulmuştur. Aksa Akrilik olarak teknolojimize yatırım yaparak operasyonel mükemmeliyeti en yüksek
düzeye taşımak, Akrilik Elyaf için yeni kullanım alanları bulmak, yeni ürünler ya da stratejik işbirlikleri yoluyla büyümek
vizyonuyla 44 yıldır sektörde lider konumundayız. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ciro ile dünyada %17, Türkiye’de ise %72’lik
pazar payına sahip olup, ISO'nun Türkiye'nin 500 Sanayi Şirketi sıralamasında her yıl ilk 40'da yer almaktayız.2014
Sürdürülebilirlik Raporu ile Aksa Akrilik GRI G4 standardı seviyesine ulaşmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığımıza
ve uyumumuza özel önem gösterme anlayışımızın bir sonucu olarak 2014 yılında Yönetim İlkelerine Uyum derecelendirmesinde
notu 10 üzerinden 9,22 olarak açıklanmıştır.
Yalova’da faaliyet gösteren fabrikamızdaki Müşteri Hizmetleri ve Kalite Müdürlüğü’nde görev almak üzere aşağıdaki niteliklere
sahip Müşteri Hizmetleri Teknik Servis Uzmanı aramaktayız.



Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümlerinden mezun,



Kısa veya Uzun İplik Üretimi konusunda 23 yıl deneyimli,



İngilizce yazılı sözlü iletişimi çok iyi,



Tercihen ikinci dil olarak İspanyolca bilen,



Müşteri odaklı, İletişimi kuvvetli,



Seyahat Engeli olmayan,



Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış



Yalova veya Gölcük civarında ikamet eden/edebilecek,

İş Tanımı



Müşteri odaklı kalite fonksiyonunu yürütmek.
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Bu ileti (elektronik posta ve ekleri), gönderici ve yetkili alici olan gerçek ya da tüzel kisiye özeldir ve gizlidir. Eger iletinin yetkili alicisi veya yetkili alicisina
iletmekten sorumlu kisi degilseniz bu iletiyi saklamaniz, kopyalamaniz, kullanmaniz veya iletmeniz kesinlikle yasaktir, lütfen bu iletiyi sisteminizden tamamen
siliniz ve göndereni bu konuda uyariniz. Bu iletinin içerigininin açiklanmasi veya paylasimi hukuken sorumluluk teskil edebilir. Aksa Akrilik Kimya San.
A.S. bu iletinin dogrulugu, bütünlügü, iletilmesi ve benzeri hususlar konusunda sorumlu tutulamaz.

