
 

 
 
 
 

Ürün/Proje Maliyet Yöneticisi 
 

Danışmanlığı yapmakta olduğumuz tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmemiz için  
‘Ürün/Poje Maliyet Yöneticisi’ arayışımız bulunmaktadır. 

 
 

Üniversitelerin Tekstil / Endüstri / İşletme mühendisliği bölümlerinden mezun 
Kurumsal ERP programlarında deneyimi (SAP, Oracle, NETSIS vb) 

Ürün – üretim proje maliyetlerini yönetebilecek, takip ve kontrol sorumluluğu alabilecek 
İyi derecede İngilizce dil yetkinliğine sahip, 

Takım çalışmasına uyumlu, koordinasyon yetkinliği yüksek 
Tercihen tekstil sektöründe, ürün maliyet yönetimi konusunda tecrübeli 

Ürün – üretim maliyeti konusunda en az 5 yıl, toplamda 8 yıl çalışma tecrübesine sahip, 
 

Görev Tanımı; 
Yeni ürün – üretim proje maliyetlerini (Standart/Fiili)  yönetmek, 

Fiyatlama için gerekli olan yeni ürün – üretim standart maliyetlerini hesaplamak, 
Tasarım merkezi, maliyet merkezi ve pazarlama bölümü yöneticileri ile ürün – üretim standart ve fiili maliyetleri ile 

ilgili koordineli olarak, işbirliği ve iletişim halinde bulunmak,raporlar sunmak, 
Maliyet merkezi yöneticileri ile standart/fiili maliyetler ile ilgili değerlendirme toplantıları yapmak, bu toplantılarda,  

ürün - üretimlerdeki sapmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, iyileştirme önerilerini almak, yapmış olduğu 
ayrıntılı analizler ile sapmalarda tespit etmiş olduğu kök nedenleri paylaşmak, sapmaların ortadan kaldırılması 

adına, önerilerde bulunmak, 
Ürün – üretim maliyeti süreçleri içerisinde yer alan, “Maliyet merkezleri, aktivite süreleri, gider dağıtım anahtarları, 

sarflar, ürün ağaçları, reçeteler, vs.” unsurları takip etmek, analiz etmek, değerlendirmek, gerekli olduğu 
durumlarda ilgili maliyet merkezi yöneticileri ile iletişimde bulunarak revizelerin yapılmasını sağlamak, 

Maliyet kalemleri içinde yer alan stok sarflarını düzenli olarak takip ederek, değerlendirmeler ve analizler yaparak, 
varsa farklar ile ilgili olarak maliyet merkezi yöneticileri ile görüşerek, kayıtları için muhasebe departmanına bilgi 

veri aktarımında bulunmak 
Maliyet hesaplamalarına etki edecek muhasebe kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla 

muhasebe departmanına gerekli bilgilendirmeyi yapmak, desteği vermek, bu konuda muhasebe departmanı ile 
sürekli iletişim halinde bulunmak. 

Mevcut maliyet süreçlerini analiz etmek ve ERP implementasyonunda maliyet tasarım projesini yönetmek, 
Bütçe çalışmalarına destek vermek, 

Kendi görev sorumluluğundaki raporları hazırlamak, verileri analiz etmek, değerlendirip yorumlamak, üst yönetime 
rapor etmek, 

 
Pozisyon Referans Kodu : ÜMY201904 

İlgili profesyoneller özgeçmişlerini pozisyon referans kodunu belirterek esperto@esperto.com.tr adresine  
başvuruda bulunabilirler. 
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