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Lojistik Asistanı İş İlanı (Ref: TR2022-003) 

Görev Tanımı 

Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürüttüğümüz projede 
görev almak üzere Lojistik Asistanı istihdam edilecektir. 

İlan Detayları 

İlan No: TR2022-003 (Başvuru maillerinizde lütfen ilan no belirtiniz, aksi takdirde başvurunuz 
değerlendirilmeyecektir) 

Pikolo Derneği 2014 yılında Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi’nde gönüllü olarak görev 
alan 12 öğretmen tarafından Ordu’da kurulmuştur. Pikolo Derneği uygulamasını yürüttüğü ve paydaşı olduğu 
projelerle çocuk işçiliğinin en kötü formlarıyla mücadele etmekte ve çalışma odağına gezici mevsimlik tarım işçi 
kadınları ve çocukları almaktadır. 

Bu çerçevede Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürütülmekte 
olan projede derneğimizde görev almak üzere Lojistik Asistanı takım arkadaşı aramaktayız. 

Proje İçin Beklenen Sorumluluklar 

 Sahalara gönderilecek malzemelerin içerik kontrollerinin sağlanarak Satın Alma ve Finans 
departmanlarıyla iş birliği içerisinde ana depolara ve illere dağıtım süreçlerinin organizasyonuna destek 
olmak ve takip etmek 

 Depolarda bulunan malzemelerin düzenli aralıklarla sayımlarının yapılmasında Lojistik Sorumlusunun 
koordinasyonunda talep edilen destekleri sağlamak, 

 Satın alma işlemi tamamlanan ürünlerin kontrol edilmesi ve teslim alınması süreçlerinin 
organizasyonunda görev almak 

 Demirbaş malzemelerinin listesinin tutulması ve envanter sayımının yapılması 
 Depo alandaki ürünlerin kategorize edilmesi ve fiziki şartlarının korunmasının organize edilmesi, 
 Ofis açma ve kapama süreçlerinin yürütülmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda destek olmak 
 Saha kurulumlarında yeni ofis bulunması, tadilatların organize edilmesi ve ofis güvenliğinin sağlanması, 
 Taşınmazlar için yapılmış olan sözleşmelerin (kira kontratı, bakım anlaşmaları…) Satın Alma ve Finans 

Departmanlarıyla işbirliği içerisinde yapılması ve takibi, 
 Lojistik ile ilgili dosyaların güncel tutulması ve raporlamaların zamanında ve gerektiği gibi hazırlanması, 
 İlgili sahada bulunan araç filosunun yönetiminde departman sorumlusuna destek olunması,  (araç 

sözleşmeleri, yakıt takibi, araç bakım süreçleri vb.) 
 Araç hareketlerinin ve ceza süreçlerinin takibi, 
 Kurum adına düzenlenecek organizasyonlara lojistik destek vermek. 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler 

 Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun, 
 Tercihen insani yardım lojistiği alanında deneyimi olan, 
 MS Office programlarına hâkim, 
 Planlama ve iş takibi konusunda başarılı, 
 Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen, 
 Seyahat engeli olmayan ve araç kullanabilen, 
 Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, 
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Lokasyon: Ordu 

Çalışma Süresi: 12 ay (2 aylık deneme süresi) 

Adayların 09.05.2022’ye kadar güncel cv ve niyet mektubu ile başvurularını TR2022-003 Referans Kodunu 
yazarak hr@pikolo.org adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru yapan adaylardan sadece ön listeye giren adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

Ön listeye giren adaylardan koşullar için kanıtlayıcı doküman talep edilecektir. 

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana  yapacağınız başvuru ile 
özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Pikolo Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 


