
 

                                                             

 

Dünyanın önde gelen yolcu koltukları üreticilerinden biri olan, Uluslararası olarak faaliyet gösteren 
firmamızın Bursa lokasyonunda yaklaşık 300 çalışanımızla otobüs ve trenler için oturma sistemleri 
geliştirmekte, test  etmekte ve üretmekteyiz. Ekibimizi genişletmek için aşağıdaki niteliklere ve 
yetkinliklere sahip "Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı" arıyoruz. 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI 

• Üniversitelerin Çevre veya benzeri Mühendislik bölümlerinden mezun,  
• Çevre Görevlisi Belgesine sahip,  
• İyi derecede İngilizce veya Almanca bilen,  
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,  
• Bursa'da ikamet eden / edebilecek olan,  
• Seyahat engeli bulunmayan,  
• B Sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen  
 
İŞ TANIMI  
 
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi konularında bilgi ve deneyim 
sahibi,   
• Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar yürütmüş, ilgili projelerde görev almış,  
• Sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında Çevre ve Enerji verilerinin takibi, raporlanması ve sürekli 
iyileştirme çalışmaları konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,  
• Kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarının yapılması, takibi ve azaltılması konusunda 
eğitimli/tecrübeli olmak,  
• ISO 14001 & ISO 50001 Yönetim sistemlerinin devamlılığını sağlamak, standartlarını uygulamak, 
güncellemelerini sağlamak, iyileştirici faaliyetleri planlamak ve süreç takibini gerçekleştirmek,  
• Atık, su & atık su, emisyon ve kimyasal yönetiminde ve   iyileştirici faaliyetlerin planlanması ve 
uygulanmasında bilgi/tecrübe sahibi olmak,  
• Çevre ile ilgili konuların ve performans göstergelerinin takip edilmesi sürecinde bilgili/tecrübeli 
olmak,  
• Çevresel performansın sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyonun yapılması ve saha denetimleri 
yapılarak raporlanması,  
• İş Güvenliği çalışmalarına yatkın, kendini geliştirmek isteyen, tercihen İş Güvenliği 
Uzmanlığı Belgesi’ne sahip,                      
• Resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütebilecek,  
• MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,  
• Planlama ve takip yönü kuvvetli, iletişim becerisi yüksek, dinamik ve sonuç odaklı,  
• Analitik, sahada olmayı seven, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı,  
• Yeni teknoloji ve sistemleri takip eden ve uygulayan,  
• Yasal mevzuatlara hakim,  
• Çevre eğitimlerinin verebilecek olmak, 
 

 

 

Daha fazla bilgi için bkz: www.brusaseating.eu/tr/ 

Kendinizi bu pozisyon için uygun buluyorsanız e-posta yoluyla başvuru formunuzu iletebilirsiniz. 

Başvurularınızı bekliyoruz: nuray.gumus@brusaseating.eu / damla.atatekin@brusaseating.eu 

 

http://www.brusaseating.eu/tr/
mailto:nuray.gumus@brusaseating.eu

