


MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme 
alanlarında faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş olan savunma 
sanayii endüstrisinde çalışmasına devam eden %100 bir Türk firmasıdır.

MilSOFT müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımları ile müşterisine özel ve maliyet 
etkin ürünlerini, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleri ile ve etkili 
teknik sistem/yazılım yaklaşımlarıyla üretmektedir. Vizyonumuz lider bir Türk 
sistem entegrasyonu ve yazılım firması olarak dünya pazarında ana
oyunculardan biri olmaktır.

HAKKIMIZDA
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DEĞERLER

1
Basit Düşün

7
Sonuçlar Elde EtEn İyi Yetenekleri Bünyene

Kat ve Takım Olarak Harekete Geç

2
Müşteri Odaklı Ol

4
Uzun Vadeli Düşün

3
İnovasyon Yap

5
Sürekli İyileştir

6
Hızlı Kararlar Al
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KARİYER
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Özgeçmiş İncelenmesi Sınav İK Mülakatı Teknik Mülakat

MilSOFT olarak bizler, özgün teknolojimizi geliştirmek, daima en iyi olmak için 
çalıştık. Dünyada az sayıda firmanın ulaşabildiği en üst seviye yazılım 
mühendisliği süreç olgunluk modeline (CMMI Seviye 5) sahip olan ilk Türk 
firması biz olduk.

Sektörümüzde en iyi kariyer gelişimi ve öğrenme olanakları yaratmayı ilke 
edindik. Bu uluslararası yarışta bizim takımımızda yer almaki hem milli 
sistemlerimizin geliştirilmesinde hem de ihraç edilen yazılım projelerinde en 
yeni teknolojileri kullanarak gerçek mühendislik çözümleri üretmek, Türk 
mühendislerinin başarısını yeni ufuklara taşırmak isteyen, kendine güvenen, 
başarıya inanan arkadaşları aramıza davet ediyoruz. 

İşe Alım

Açık pozisyonlarımızı web sitemizden ve ilgili kariyer portallarından takip 
edebilir, özgeçmişinizin ilgili pozisyon bulunması durumunda değerlendirilmesi 
için genel başvuru yapabilirsiniz.

Aday Mühendislik Programı (Yarı Zamanlı - Part Time Çalışma İmkanı)

Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisi ve Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği bölümlerinde okuyan 4.sınıf öğrencilerine yönelik bir programdır. 

Staj Olanakları

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri öncelikli olmak üzere her yıl Şubat 
ayında yaz dönemi staj programına başvurular alınmaktadır.



07:30 ve 09.00 arasında işe girşi yapabilir, akşam da 17.00 ve 19.30 arasında işten 
çıkabilirsiniz. 

OLANAKLAR

Yarı Esnek Mesai Sistemi

Şirketimiz 07:30 ve 17:00 mesaisine göre ayarlanmış servis imkanı sağlamaktadır. 

Servis İmkanı

Yıllık izin: Bir yılı doldurmanız ile birlikte 14 iş günü izin hak ediyorsunuz. 
Mazeret İzni: Günlük işlerinizde kullanabilmeniz adına yıllık 42,5 saatlik mazeret 
izniniz bulunmaktadır. 

İzinler

Tam kapsamlı özel sağlık sigortası Şirket tarafından sunulmaktadır. 

Sağlık Sigortası

Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminize devam etmek isterseniz, diğer izinlerinize 
ek olarak 6 saat eğitim izni kullanabiliyorsunuz. 

Eğitim Desteği

Hem eğlenmek hem de çalışma arkadaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmek için 
Sosyal Komitemiz yıl içinde çeşitli aktiviteler düzenler. Geziler, kahvaltılar, happy 
hourlar, turnuvalar ve bahar pikniklerine ek olarak özel günlerde çeşitli hediyeler 
armağan ederiz.

Sosyal Komite



hr@milsoft.com.tr

0 312 292 30 00

www.milsoft.com.tr

İLETİŞİM

milsoftyazilimteknolojileri

milsoftyazilim

milsoft


