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Başkanı
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Başkanı

Biyoçeşitlilik 
Enformasyon

Bölümü Başkanı

1. Bölüm a-) İş Tanımı

Kurum Adı Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

İşin Adı Bilgisayar Programcısı

Çalışma Yeri Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB)

Çalışma Süresi Tam zamanlı (08.00-18.00)

Sözleşme Süresi 2 Aylık Deneme + Süresiz

Bağlı Olduğu Bölüm Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü

İşin Tanımı
NGBB’nin ana görevini gerçekleştirmek için misyonunun yönlendirdiği yolda stratejik planının 
aydınlatmasıyla ilerlemek, teknolojik ve yaratıcı çözümler üreterek uygulamasını yapmak veya uygulanmasını 
sağlamak, NGBB teknolojik altyapısını iyileştirici çalışmalarda bulunmak.

b-) İşin Getirdiği Sorumluluklar
- NGBB’nin üretkenliğini arttırmak için yeni bilgi teknolojisi alternatiflerini araştırmak.

- Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü Başkanı’nın belirlediği işleri, gereğini yerine getirecek şekilde bireysel 
veya ekipler halinde yapmak için üstlenmek.

- NGBB teknolojik envanterini tutmak ve geliştirmek.

- NGBB'nin ihtiyaçlarına göre çeşitli veritabanı sistemleri oluşturmak.

- Yapılan işe ve diğer personele her zaman olumlu yaklaşmak.

- Amir ve Yöneticilerinize iş performansınız hakkında geri bildirim vermek ve almak. Hakkınızda oluşabilecek 
her türlü yanlış anlamayı çözmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu unutmamak.

- Bahçeyi ziyaret eden halk ve iş amaçlı gelenlerle her zaman olumlu ve profesyonel bir iletişim kurmak. 
Uygun görünüm, tavır ve sosyal becerilerinizle profesyonel bir etki yaratmak.

- Bahçe içinde, asıl işiniz dışında da sorumluluklar üstlenmek.

- Tüm Sağlık ve Güvenlik talimatlarına uymak. Verilen makine ve ekipmanların güvenli ve emniyetli bir şekilde 
kullanılmasını ve tutulmasını sağlamak.

c-) İşin NGBB İçindeki Pozisyonu
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2. Bölüm a-) Kişisel Özellikler (Eğitim ve Tecrübe)

1-) Temel Gereksinimler
- Üniversite veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun,

- php, MySQL, jQuery, Java Script konularına ilgili

- Öğrenmeye açık, yeni öğrendiğini kavrama ve uygulama yetisine sahip,

- Takım çalışmasına uyumlu,

2-) Arzu Edilen Gereksinimler
- Photoshop, Illustrator, Indesign, Effects gibi görsel tasarım programlarına ilgili,

- İyi derecede İngilizce bilgisi olan.

b-) Kişisel Özellikler (İşe Özgü Beceri ve Yetenekler)

1-) Temel Gereksinimler
- Bilgisayar arızaları ve sorunları konusunda çözümcü,

- İOS, Windows, Linux gibi farklı platformlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

- Görsel tasarımla ilgilenmiş, hevesli ve yaratıcı 

- Alanından farklı, yeni bir iş üstlenmeye istekli,

- İş ve ekip arkadaşları ile uyumlu ve yardımcı,

- Olası sorunlar için iyi bir muhakeme gücüne sahip, farklı görüşlere saygı duyan ve sorunlar için çeşitli 
çözümler ve olasılıklar önerebilen,

- Bahçe ziyaretçilerine karşı her zaman kibar, cana yakın ve yardımsever,

- Değişebilir mesai saatlerine uyumlu, Yönetimin belirleyeceği mesai sonrası veya hafta sonu çalışmalarına 
destek verebilen,

- Herhangi bir acil durumda sabit planı uygulayabilen, gerektiğinde mevcut yeni şartlara göre sorumluluk 
alarak inisiyatif kullanabilen.

2-) Arzu Edilen Gereksinimler
- Ekip çalışması içinde bulunmuş olmak.

- Yaptığı çalışmalara örnek gösterebilecek.
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