
 

  

 

 

 

 

GENEL MÜDÜR 

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Savunma sanayi ve Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmemiz için Genel Müdür 
arayışımız bulunmaktadır. 

 

Üniversitelerin mühendislik  fakültelerinden  mezun tercihen finans ve/veya işletme alanında yüksek lisans yapmış, 

Otomotiv ve/veya savunma sanayi/ havacılık sektöründe deneyimli (zorunlu) 

Benzer pozisyonda min. 7 yıl deneyimli, 

Operasyonel deneyimi güçlü iş geliştirme, finans, satış/pazarlama alanlarında deneyim ve kabiliyet sahibi, 

Ulusal ve uluslar arası proje yönetimi konusunda tecrübeli, tercihen yurtdışında görev yapmış, 

Bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla yönetmiş proaktif, enerjisi yüksek, sonuç odaklı, mobilitesi yüksek 

İnsan odaklı yönetim tarzını benimsemiş, başarma motivasyonu yüksek, 

İyi seviyede İngilizce dil yetkinliğine sahip, 

 

Görev Tanımı; 

Belirlenen politika ve hedeflere uygun olarak şirket stratejilerini belirlemek, pazar ve piyasa  koşulları ile sektörel gelişmeler 

ışığında hedeflere uygun olarak şirket yönetimini, şirket ana fonksiyonları koordinasyonunu ve iletişimini sağlamak. 

Şirket hedeflerine uygun olarak yatırım kararlarının alınması için yapılabilirlik çalışmalarına liderlik etmek, Yönetim Kurulu’na 

sunmak ve yatırımların belirlenen koşullara göre gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Pazar payının büyütülmesi, karın arttırılması, maliyet indirimi ve operasyonel etkinlik gibi belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi 

için takımlar oluşturmak ve yönlendirmek. 

 



 

  

 

 

Karlılık, ciro, EBITDA gibi finansal tablo ve aktivite göstergelerini izlemek ve hedeflere uygun olarak ilgili göstergelerin 

sonuçları doğrultusunda aksiyonların alınmasını sağlamak. 

Üretim faaliyetlerini belirlenen politika ve hedeflere göre gerçekleştirmek, 

Periyodik olarak düzenlenen üretim göstergelerinin incelendiği toplantılara katılmak, gerektiğinde başkanlık etmek ve gerekli 

yönlendirmeleri yapmak. 

Şirket iş hedefleri ve insan kaynakları politikaları doğrultusunda, etkin bir öğrenen organizasyon yapısını oluşturmak, nitelikli 
insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamak, 

Şirket kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına liderlik etmek. 

Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Yönetimini şirket hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek, 

Müşteri İlişkilerinin etkin yönetimini sağlayıcı yönde yeni müşteri ile çalışma, müşterinin ciro içindeki payını 

büyütme/küçültme, fiyat değişimleri vb. kararlar için en üst düzeyde yönlendirmeleri yapmak. Müşteri fiyat politikalarını 

belirlemek. 

 

Müşteri talebi doğrultusunda yapılabilirlik çalışmalarının başlatılmasına yönelik talepleri incelemek ve onaylamak. 

 

 

Çalışma lokasyonu Ankara/ Eskişehir’dir. 

 
 
 

Pozisyon Referans Kodu : GM032021 
İlgili profesyoneller özgeçmişlerini pozisyon referans kodunu belirterek esperto@esperto.com.tr adresine başvuruda 

bulunabilirler 
 

 

 

 


