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TEOFARM, “GIDA MÜHENDİSİ” ARIYOR. 
 

Geçmişi 250 yıllık TOMAAĞA ÇİFTLİĞİ’ne dayanan 

ve 

Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile proses akışları ve altyapısı 

uluslararası BRCGS (Brand Reputaion Through Compliance Global Standard) gıda standartları 

referans alınarak tasarımlamış olan 

TEOFARM A.Ş. (www.teofarm.com), 

“GIDA MÜHENDİSİ” 

istihdam edecektir. 

Aşağıdaki asgari niteliklere sahip adayların  

➢ Fotoğraflı ve referanslı özgeçmişlerini ve  

➢ “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında TEOFARM’a ulaştıracakları her türlü bilginin 

ve belgenin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve TEOFARM’ın uygun göreceği kişi ve 

kurumlarla paylaşılması konusunda TEOFARM’a süresiz izin verdiklerini” belirten imzalı ve 

T.C. Kimlik Numaralı beyan ve muvafakatnamelerini (imzalı muvafakatname taranıp 

eklenmelidir)  

teo@teofarm.com adresine ulaştırmaları rica olunur.  

Aşağıdaki asgari nitelikleri taşımayan ve/veya eksik bilgi ve belge gönderen (örneğin imzalı 

muvafakatnameleri bulunmayan) adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve yanıtlanmayacaktır. 

Sadece usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve ön değerlendirmeleri geçerek kısa listeye alınmış 

adaylarla iletişim kurulacak olup, başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde 

kendilerine geri bildirimde bulunulmayan adaylar, bu pozisyon için değerlendirmeye alınmadıklarını 

ve ilgileri için kendilerine teşekkür edildiğini kabul edebilirler. 

Peşinen teşekkür ederiz. 

TEOFARM A.Ş. 

*** 

GIDA MÜHENDİSİ 

✓ En az 4 yıllık üniversite mezunu Gıda Mühendisi (Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Mikrobiyoloji, 

Gıda Teknolojisi, Kalite Kontrol Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve İşletme disiplinlerinde 

yüksek lisans yapmış olmak ve/veya Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Üretimde Kalite Kontrol 

gibi alanıyla ilgili konularda lisans veya ön lisans düzeyinde ikinci dal mezunu olmak tercih 

nedenidir), 

✓ Gıda üretimi yapan nitelikli bir kurumun/kuruluşun üretim biriminde (üretim planlaması, ürün 

seçimi, kadro yönetimi, kalite kontrol, kalite güvence gibi) -tercihen geleneksel yöntemle- 

gıda üretimi konusunda en az 3 (üç) yıl, aynı nitelikteki kurumlarda/kuruluşlarda toplamda en 

az 5 beş yıl çalışmış ve bu deneyimlerini belgeleyebilecek, 

✓ Üretim ve kadro planlaması ve takibi konularında bilgi sahibi, 

✓ Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne, özellikle de BRCGS gıda standartlarına hakim 

ve bu konuda en az 1 (bir) yıl deneyimli, 
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✓ İş güvenliği uygulamaları konusunda bilgi (ve tercihen belge) sahibi, 

✓ MS Office paket programını iyi derecede (en az veri girişi ve analiz yapabilecek, tablo 

oluşturabilecek, tablo ve grafiklerle raporlama yapabilecek düzeyde) kullanabilen, 

✓ İlgili mevzuat konusunda bilgili, mevzuat değişikliklerini takip edebilen ve işletmeyi 

ilgilendiren değişiklikleri özet halde ilgili yöneticilerle paylaşabilecek ve uygulamaya yönelik 

değişiklikler konusunda ilgili kadroları hızla eğitebilecek yetkinliğe sahip, 

✓ Türkçe’yi iyi derecede kullanabilen, diksiyonu ve hitap şekli düzgün ve profesyonel yazışma 

metodolijisine hakim, 

✓ Türkçe dışında en az bir dili (öncelikle İngilizce) iyi derece bilen ve seviyesini belgeleyebilecek, 

✓ Tercihen 25-35 yaşları arasında, 

✓ İletişimi düzgün, ekip çalışmasına yatkın,  

✓ İşini, zamanında ve ilk ve tek seferde tam ve doğru yapma anlayışına sahip,  

✓ Dikkatli ve özenli iş yapan, planlı ve programlı çalışma alışkanlığına sahip, 

✓ Son çalıştığı işyerinden yazılı bonservis ile özgeçmişinde yazılı referansları dışında en az biri 

önceden çalıştığı işyerlerinin birinden ve en az biri akademik veya sosyal çevresinden olmak 

üzere, en az 3 yazılı referans mektubu sunabilecek, 

✓ Askerlik dahil zorunlu hizmet yükümlülüğü olmayan, 

✓ Antakya’da yaşayan. 


