
 
 
 
 

 
 
 

Yeni Ürün Geliştirme Proje Mühendisi (ARGE Proje Mühendisi) 
 
Şirketimiz: 
Bugün, bir milyar kent sakini evde musluk suya erişimden yoksun ve hızlı kentsel büyüme bunu 
daha da kötüleştirecektir. 
CityTaps'in vizyonu, gelişmekte olan ülkelere, kentlerdeki tüm evlere musluk suyu getirmektir. Bu 
hedefe ulaşmak için, su hizmeti veren şirketlerin, hizmet verdikleri tüm müşterilerine, kesintisiz su 
sağlamasına yardımcı olan teknoloji ve hizmetler yaratıyoruz. 
Bizim IoT ve "Pay-As-You-Go" (Tükettiğin kadar Öde) çözümümüz sayesinde, su hizmetleri veren 
şirketler yoksullara sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilir. Aileler, zamandan ve paradan 
tasarruf ederken, musluk suyundan faydalanıp, daha sağllıklı bir yaşam sürdürebilirler. Tükettilkeri 
su için, telefonlarından, istedikleri zaman ve basit bir şekilde ödeme yapabilirler. 
Şu anda, etkin olarak, Batı Afrika'da (Nijer, Burkina Faso, Mali, Sénégal), Doğu Afrika'da (Kenya), 
Latin Amerika'da (Brasil, Ekvador) ve Asya'da (Singapur), faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Ofislerimiz Paris'tedir (Porte d’Orléans) . 
 
Pozisyon: 
CityTaps, inisiyatif alabilen, işi sahiplenecek ve yüksek düzeyde lider vasıflara sahip, yenilikçi, 
kendine geliştirme isteğine sahip,  işine tutkulu, Proje Mühendisi takım arkaşı arıyor. 
 
İş tanımı: 
Ürün Yönetimi Direktörüne bağlı olarak:  
 
* Akıllı su ölçüm cihazı projelerinin, başından sonuna kadar, CityTaps ve iş ortaklarının, 
mühendislik ekiplerine liderlik etmek. 
 
* Yeni dijital IoT cihazlarının, ürün geliştirme süreçlerine; maliyet, kalite, zamanlama, 
uygulanabilir standartla müşteri beklentilerine, katkı sağlamak. 
Takım üyelerine bu yeni süreçte motive edip, eğtim verecek. 
 



* Yeni hardware ürün gelişim projesinde Ankara Türkiye'de bulunan, tasarım ve üretim iş 
ortağimizla, gündelik ilişkileri yürütecek. 
 
* Projeleri zamanında testim ederek, müşteri beklentilerini sağlamak ve memnuniyeti artırmak. 
 
* Zaman yönetimi kalite teknik ve finansal riskin hesaplanması, stratejiler oluşturulması, takip 
edilmesi, sonuçlandırılmasını yönetebilecek. 
 
* Değişen durumlara ve sorumluklara uyum sağlayabilecek, özellikle Türk iş ortağımızla, yeni ürün 
lansmamından sonra mevcut ilişkeleri ve ürün kalitesini geliştirecek. 
 
  
Senin profil: 
 
 
 
* Mekanik veya genel Mühendislik Derecesi  
* Yeni Harware projelere liderliğini üstlenmiş, özellikle yeni ürün gelişiminde başarıları bulunan, 
beş yıl deneyimli.  
* Çift lisanlı veya uzman seviyede İngilizce ve Türkçe bilgisini sahip olmak (zorunlu)  
* Çoklu mühendislik projelerinde deneyim ve başarı sahibi, yoğun ve yüksek tempolu çalışabilecek, 
farklı Ülke ve Kültürlerden insanlarla uyumlu çalışabilecek 
* Tercihen IoT cihazlarında bilgi sahibi olmak ve çalışmak 
* Düzenli olarak seyahat engelli olmamak 
* Global sosyal kriz çözümlerine ilgiliysiniz, teknolojiyi başkalarının iyili için kullanmaya istekli, 
çok kültürlü bir ortamda çalışmak istiyorsanız, bize özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu 
göndererek başvurun: jobs@citytaps.org adresine yollayarak başvurun  
(e-mailinizin konu kısmına “Yeni Ürün Geliştirme Proje Mühendisi” pozisyonu için 
başvurduğunuzu belirtiniz)  
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