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ARGE UZMANI ( ELEKTRİK – MEKANİK TASARIM UZMANI) 

  

GENEL NİTELİKLER 

 Makine Mühendisliği ve Elektrik / Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun 

ya da 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 

 İyi Seviyede İngilizce bilen, 

 Ansys Mechanics CFD-MS Project, SAP veya Tercihen IFS ERP programlarını 

kullanmış, 

 3D Çizim Programlarından  Auto Cad veya tercihen Solidworks tasarım 

programlarına hakim, 

 Mekanik ve Elektriksel ölçüm alet ve cihazlarını kullanabilen, 

 Proje takip ve değişiklik yönetimi konusunda deneyimli, 

 İmalat tekniklerine hakim, teknik resim okuyabilen, 

 Mekanik tasarım & Elektrik tasarım yönü kuvvetli, tecrübeli, tasarım konusunda 

farklı çözümler   gerçekleştirebilen, 

 Tasarım FMEA ve ISO9001 bilgisi mevcut, 

 Office Programlarını etkin kullanabilen, 

 

"Arge Tasarım Uzmanı" aramaktayız. 
  
 

İş Tanımı 

 

 Elektrik motoru standartlarına uygun olarak motorun tasarımlarını simülasyon 

programları ile gerçekleştirmesini organize etmek, sonuçlarını değerlendirmek, 

ürün tasarımını doğrulama çalışmalarını organize etmek. 

 Gerekli imalat resimlerinin hazırlanmasını koordine etmek 

 Yeni ürün geliştirme aşamalarında müşteri ile gerekli koordinasyonu yürütmek, 

Ürün tasarım spesifikasyonlarını belirlemek. 



 Yürütülen projelerde elektrik & mekanik tasarım projelerini gerçekleştirmek, ilgili 

raporları hazırlamak, proje takibi & proje koordinasyonunu sağlamak ve proje 

sunumlarını gerçekleştirmek. 

 Yeni tasarlanan ürünlerde aksayan durumlar olduğunda ARGE Müdürüne 

bildirmek ve diğer bölümlerle koordinasyonu sağlamak. 

  

 

Gamak Makina - Kalıp Tasarım Uzmanı 

İş Tanımı 

 Ürün teknik resimlerine uygun kalıp tasarımlarının yapılması. 

 

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar 

 Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun ya da 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri, 

 İyi Seviyede İngilizce bilen, 

 Office Programlarını etkin kullanabilen, 

 Solidworks, Autocad, Unigraphics, Inventor programlarını iyi derecede 

kullanabilen. 

 Kalıp tasarımı yapmış (özellikle Metal Levha Sac Kesme kalıpları Plastik, 

Laminasyon ve Alüminyum Enjeksiyon kalıpları) 

 Proje takip ve değişiklik yönetimi konusunda deneyimli, 

 Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden, 

 

"Kalıp Tasarım Uzmanı" aramaktayız. 

 

Gamak Makina - Teknik Ressam 

İş Tanımı 

 Yeni geliştirilen ürünlerin Mekaniksel kısmına ait tasarımların yapılması, prototip, 

sıfır seri, seri imalat resimlerinin hazırlanması ve yayını, 

 Mevcut teknik resimlerde gerekli değişikliklerin yapılması ve arşivlerin 

güncelliğinin sağlanması, 

 3D Patlatılmış resim dosyalarının hazırlanması, Tasarımı yapılan parçaya ait 2D 

ve 3D resimlerin hazırlanması. 

 Katalog, kullanma kılavuzu, teknik kitap çalışmaları ile ilgili çizim ve 

dokümanların hazırlanması. 

 

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar 

 Üniversitelerin Önlisans, Lisans mezunu ya da 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve Meslek 

Lisesinden mezun ; Makine Eğitim bölümü, Makine Teknik Ressamlığı, Tasarım 

ve Konstrüksiyon öğretmenliği bölümlerinden mezun, 

 Tercihen Solidworks, Autodesk Invertory programlarından bir veya birkaçını etkin 

şekilde kullanabilen, 



 Teknik resim bilgisine, çizim kurallarına ve ölçümlendirmeye hakim, 

 İmalat resimlerinde ölçümlendirme, tolerans standartları vb. konularda tecrübeli, 

 Tercihen en az 3 yıl deneyimli, 

 MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, 

 Ekip çalışmasına uyumlu ve iletişimi kuvvetli, 

 Tercihen IFS ERP programını kullanabilen, 

 

"Teknik Ressam " aramaktayız. 

 

 

Başvuru için ik@gamak.com adresine özgeçmişinizi içeren bir e-posta iletmeniz 

gerekmektedir. 
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