
Detay Elektroteknik 
 
2015 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikamız, yüksek gerilim enerji sektöründe 
sekonder imalat ve otomasyon sistemlerini yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana hızla ve emin adımlarla 
büyüyen fabrikamız, deneyimli ve bilgili kadrosuyla sektör risklerini en aza indiren çalışma sistemiyle 
bulunduğu sektörde başlıca firmalardan biri haline gelmiştir. Firmamız, Türkiye dahil 10'dan fazla ülkede 
faaliyet göstermekte, Avrupa ve Asya'nın dört bir yanını enerjilendirmektedir. İlgilendiğimiz projelerin 
imalatından mühendislik desteklerine kadar, projelerin bütün alanlarında çözüm sağlamaktayız. 

Saha mühendisliği pozisyonu için 5 adayımızın istihdamı gerçekleştirilecektir. Alımlarımız, tecrübesiz 
adaylarımızı yetiştirmeye yöneliktir. Özgeçmişi değerlendirmeden geçen adaylarımıza telefon aracılığıyla 
dönüş sağlanmaktadır. 

 Aranılan genel nitelikler: 

 - Üniversitelerin elektrik mühendisliği veya elektrik & elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun 

- Öğrenmeye ve yeniliğe açık 

- Eleştiriye açık 

- Sigara kullanmayan 

- Titiz, özenli ve dikkatli çalışabilen 

- Ankara'da ikamet eden veya edebilecek 

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmayan veya en az 3 yıl tecilli 

- Yoğun seyahat temposunda çalışabilecek, seyahat engeli bulunmayan 

- Akıcı İngilizce konuşabilen ve en az B2 seviyesinde belgelendirebilen 

- B ehliyet sahibi 

- Tercihen SRC2 ve SRC4 belgesi sahibi 

- Yılın büyük çoğunluğunu saha görevlendirmelerinde geçirebilecek 

Saha Mühendisi İş Kapsamı: 

- Türkiye’nin dört bir yanında bulunan trafo merkezlerimizde mühendislik hizmetleri 

- Trafo merkezleri test ve devreye alma işlemleri 

- Trafo merkezleri otomasyon ve haberleşme işlemleri 

Konumumuz: 

Merkez fabrikamız "Ostim OSB Mah., 1212. cd., No: 1/2 Ostim Yenimahalle ANKARA" adresinde 
bulunmaktadır. Fabrikamız, ostim metrosuna 10 dakika yürüme mesafesindedir. Firmamız saha 



görevlendirmelerinde ulaşım ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Personellerimize günlük yemek ücreti 
verilmektedir. 

Sağlanan Yan Haklar: 

- Günlük yemek ücreti 

- Saha görevlendirmelerinde kalacak yer 

- Saha görevlendirmelerinde ulaşım 

- Günlük kıyafet desteği 

- Performansa dayalı ödüllendirmeler 

- Teşvik amaçlı ödüllendirmeler 

Başvuru: 

İlgilenen adaylarımızın hr@detayelektroteknik.com mail adresine önyazılarını ve CV'lerini göndermeleri 
yeterlidir. Telefon ile bilgi verilmemekte olup, mail üzerinden yapılan başvuru ve bilgi taleplerine dönüş 
sağlanmaktadır. 
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