
Junior IT Specialist

XENOVO YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Xenovo is an international company based in Kadıköy, Istanbul, that provides
accommodation services for business and tourism purposes, cares about customer
satisfaction and expands its service area day by day with a business approach that
establishes good business relations. You can be part of this company that establishes
reliable business relationships in many countries of the world.

-QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS

-To work full or part time in the office of our company, which has an international business
network in the tourism and accommodation sector in Istanbul Kadıköy.

-Very good Turkish in both writing and speaking, good knowledge of German. In addition,
a good knowledge of English will be considered an important plus for the candidate.

-Studying in the relevant departments of universities or graduated from one of those
departments, open to development in the field

-Proficiency in Information Systems, Software Engineering, Data Management or similar

-Proficiency with Microsoft Applications (eg Excel, Word, PowerPoint, Outlook, etc.) and
other software packages (eg C#, .NET, JavaScript, HTML, Python, CSS, SQL etc.).

-Ability to adapt to changing working hours, collaborate and problem-solve

JOB DESCRIPTION

-Taking responsibility for testing, configuring and troubleshooting hardware, software and
network systems.

-Help troubleshoot IT problems, provide technical support and help develop IT solutions
for a company that provides tourism services to many countries around the world.



-To fulfill its responsibilities in the field of IT in the best way in order to increase the
quality of the international tourism and accommodation service offered by the company.

-Provide IT support in areas such as cybersecurity, programming, analytics and data
center management

-Working on temporary projects in the IT field that will help improve the company's
business and service models

What we offer you:

-You will be part of a motivated and ambitious team with which you will actively help

shape our success story

-You will be employed by us, receive fair remuneration and many benefits (food, coffee,

fruit, snacks, etc.)

-Flat hierarchies, a lot of personal creative freedom and an open feedback culture enable

you to develop optimally.

You can send your CVs to us at this e-mail address: office@xenovo.net

TR

Junior  Bilişim Teknolojileri Uzmanı

XENOVO YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Xenovo, İstanbul Kadıköy merkezli, iş ve turizm amaçlı konaklama hizmeti veren, müşteri
memnuniyetini önemseyen ve iyi iş ilişkileri sayesinde hizmet alanını her geçen gün
genişleten uluslararası bir şirkettir. Siz de dünyanın birçok ülkesinde güvenilir iş ilişkileri
kuran bu şirketin bir parçası olabilirsiniz.

-NİTELİKLER VE İŞ TANIMI



NİTELİKLER

-Turizm ve konaklama sektöründe uluslararası iş ağına sahip olan şirketimizin İstanbul
Kadıköy'de bulunan ofisinde tam veya yarı zamanlı olarak bizimle çalışacak yeni ekip
arkadaşı arıyoruz.

-Yazılı ve sözlü olarak çok iyi Türkçe, iyi derecede Almanca bilgisi. Buna ek olarak, iyi
derecede İngilizce bilgisi de aday için önemli bir artı olarak kabul edilecektir.

-Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan veya o bölümlerden birinden mezun, alanında
gelişime açık

-Bilgi Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Veri Yönetimi veya benzeri alanlarda yeterlilik

-Microsoft Uygulamaları (örn. Excel, Word, PowerPoint, Outlook, vb.) ve diğer yazılım
uygulamarında yeterlilik (örn. C#, .NET, JavaScript, HTML, Python, CSS, SQL vb.)

-İşbirliği yapma ve sorun çözme becerisi

İŞ TANIMI

-Donanım, yazılım ve ağ sistemlerinin test edilmesi, yapılandırılması ve sorunlarının
giderilmesinde sorumluluk almak.

-Dünya çapında birçok ülkeye turizm hizmeti veren bir şirket için BT sorunlarının
giderilmesine yardımcı olmak, teknik destek sağlamak ve BT çözümlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmak.

-Şirketin sunduğu uluslararası turizm ve konaklama hizmetinin kalitesini arttırmak için BT
alanındaki sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek.

-Siber güvenlik, programlama, analitik ve veri merkezi yönetimi gibi alanlarda BT desteği
sağlamak

-BT alanında şirketin iş ve hizmet modellerini geliştirmeye yardımcı olacak geçici projeler
üzerinde çalışmak

Size ne sunuyoruz?



- Başarı hikayemizi şekillendirmeye aktif olarak yardımcı olacağınız motive ve hırslı bir
ekibin parçası olacaksınız

- Bizim tarafımızdan istihdam edilecek, adil bir ücrete ve birçok avantaj (yemek, kahve,
meyve, atıştırmalıklar, vb.) sahip olacaksınız.

- Kişisel yaratıcı özgürlük ve açık bir geri bildirim kültürüyle işleyen eşsiz bir çalışma
ortamı.

Cv'lerinizi bize bu mail adresinden ulaştırabilirsiniz: office@xenovo.net


