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Kişisel Bilgiler

Yaşadığı Yer Adana / Sarıçam / Sofulu

Adres 909. sokak çatalan caddesi gültepe mahallesi 8/66

Cep Telefonu 0553 892 89 95

E-posta Adresi cihan.ayhan2013@gmail.com

Doğum Tarihi 24 Kasım 1989

Uyruk Türkiye

Cinsiyet / Medeni Hal Erkek / Bekar

Askerlik Yapıldı (Mayıs 2018)

Ehliyet Var / B

Sigara Kullanımı Kullanıyor

Özgeçmiş Güncelleme Tarihi 03-02-2022

Çalışma Bilgileri

Mesleği / Ünvanı İnşaat Teknikeri

Çalışma Durumu Çalışmıyor

Toplam İş Deneyimi 5-10 Yıl

Kişisel / Mesleki Bilgi Farklı deneyim ve projelere açık, bir çok sektör ve alan da deneyim kazanıp

kendimi gelistirebildigim kadar fazla geliştirmek hedefindeyim. azimli, istekli,

hırslı,enerjisi yüksek ve çabuk öğrenen biriyim. bugüne kadar çalıştığım her iş

yerinde öz verili, istekli, başarılı ve olumlu bir izlenim bırakarak ayrıldığımi

çalıştığım hiç bir yerle kesinlikle kötü ayrılmadığımi karşılıklı memnuniyet ve

saygı çerçevesinde veda ettigimi de belirtmek isterim.

Seyahat Tercihleri Şehir İçi, Şehir Dışı, Yurt Dışı

Çalışmak İstediği Şartlar Tam Zamanlı, Part-Time, Vardiyalı

Çalışmak İstediği Şehirler Adana, Ankara, İzmir, Mersin

Çalışmak İstediği Sektörler Farketmez

Çalışmak İstediği Bölümler Farketmez



Çalışmak İstediği Bölümler Farketmez

Çalışmak İstediği Pozisyonlar Farketmez

Ücret Beklentisi 4.000-5.000 TL

İş Deneyimleri

Ağustos 2021 / Kasım 2021 Kambeton (Adana)

İnşaat » Üretim » İnşaat Teknikeri

Prefabrik ve prekast beton imalatı konusunda sektörün en büyük

fabrikalarindan biri olan firmada elektrik direkleri, traversler, yer altı su ve

telekomünikasyon bacaları, fabrika ve sanayi yapıları inşaatları montaj

elemanları, boşluk döşeme, çitler, parke ve bordür imalatları için vardiya ekip

organizasyonu, üretim planlaması takibi ve kalite kontrolü, imalattan sorunlu

çıkan elemanların belirlenmesi ve tadilatınin yapılarak sevkiyata hazır hale

getirilmesi ve sevkiyat.

Ayrılma Nedeni: İş ve sektörü çok sevdim çok keyif ve zevk alarak çalışmama

rağmen çalışma ortamı da yaşadığım uyuşmazliktan dolayı ayrılma kararı aldım.

Eylül 2020 / Mayıs 2021 D Teknik Mühendislik (Zonguldak)

Enerji » İnşaat » İnşaat Teknikeri

Eren enerji termik santrali inşaat işleri taşeronu firmasında saha şefi olarak

termik santralde bakım onarim yeni imalat inşaat işleri belirlenmesi,

organizasyonu , işin takibi ve kontrolu ve ana firmaya teslimatı.

Ayrılma Nedeni: Şehir ve şantiye de düzensiz yaşama hayatı ayak uydurmamak.

Kasım 2019 / Mart 2020 Joly Joker Adana (Adana)

Eğlence » Satış » Şef Garson

Eğlence ve konser gece mekanında şef garson ve salon şefi olarak çalıştım.

Büyük konserlerde büyük kalabaliklarda 5 saatlik operasyon suresince gelen

misafirleri agirlama yerleştirme satış ve servis hizmetleri. mekan kapasitesi :

900 kişi salon personel sayısı : 30-40 kişi

Ayrılma Nedeni: covid-pandemi sebebiyle kapanma

Ekim 2016 / Kasım 2019 Tren Adana (Adana)

Eğlence » Satış » Şef Garson

Tren Adana Gece Kulübünde haftanin 3 günü dj performans ve farklı sanatçı

performansları sırasında 5 saatlik operasyon süresincd gelen misafirleri

ağırlamak, yerleştirmek, satış ve servis hizmetleri vermek. bir sorun sıkıntı

yaşandığında müşteri ile birebir iletişim ile çözüm odaklı yaklaşmak. şef garson

olarak çalışmak. mekan kapasitesi : kışlık mekan adana 1500 kişi yazlık mekan

Mersin 2500 kişi salon personel sayısı : 50-70 kişi

Ayrılma Nedeni: Daha iyi bir iş teklifi

Kasım 2015 / Haziran 2016 Zemka Yapı Labaratuvarı (Ankara)

İnşaat » Laboratuvar » İnşaat Teknikeri

Yapı laboratuvar firmasında beton,çelik,bordür taşı vb yapı elemanları kalite



kontrol deneyleri sorumlusu ve denetci görevinde çalıştım.

Ayrılma Nedeni: inşaat sektöründe ki işlerde ki yoğunluk ve iş azalmasından

dolayı çıkarıldım.

Ağustos 2014 / Eylül 2015 Üsa İnşaat (Ankara)

İnşaat » Şantiye » İnşaat Teknikeri

Türkerler ANKARA Mahall projesi 3 katlı kapalı otopar üzeri 28'er katlı 4 adet iş

merkezi, 3 katlı alısverıs merkezi ve 4 katlı otel inşattı kaba ve ince işler imalat

organizasyonu,imalat ve ekip takibi ve kontrolü, ekiplerin çalışma

organizasyon, yönetim ve kontrolü, ana firma ile birlikte biten imalatlarin

proses kontrollerinin yapılarak teslim edilmesi görevinde saha şefi konumunda

çalıştım.

Ayrılma Nedeni: DGS sınavı ile mühendislik tamamlamak için Çukurova

üniversitesi inşaat mühendisligi kazandığım için şehir değişikliği.

Nisan 2013 / Ağustos 2014 Edc İnşaat (Ankara)

İnşaat » Şantiye » İnşaat Teknikeri

Sinpaş Altın Oran projesi kaba ve ince işler saha şefi imalat ve ekip

organizasyonu, imalat kontrolorü ve takibi. ekiplerin yönetilmesi kontrolü ve

takibi. ana firmayla proses kontrollerinin sağlanarak imalat teslimatlarınin

yapılması görevinde saha şefi olarak çalıştım. 7 katlı 4blok 17 katlı 5 blok ve 4

katlı 240m 6 dilatasyon otopark inşaatı

(kalıp,beton,demir,duvar,alçı,sap,seramik,boya,mantolama, denizlik ve

doğrama, tonoz ve saç çatı vb imalat takibi, kontrolü ve organizasyonu proses

kontrolleri ve teslimatı şantiye işleri.)

Ayrılma Nedeni: projenin sonlarına gelmesi ve personel azaltılmasından.

Eylül 2012 / Nisan 2013 Akyapı İnşaat (Ankara)

İnşaat » Şantiye » İnşaat Teknikeri

SİNPAŞ ALTIN ORAN şantiyesi akyapı inşaat kaba ve ince işler saha teknikeri.

genel olarak beton dökümü organizasyonu takibi ve proses kontrolleri ve

teslimatı, diğer imalatlara destek olarak saha şefi görevinde çalıştım. Not: 28

katlı 2blok inşaatı demir,beton,kalıp ve duvar imalat takıbı ve kontrollörlugu

olarak çalıştım.

Ayrılma Nedeni: ayrılış nedeni : çalıştığım firmanın projeden ayrılması.

Eğitim Bilgileri

Genel Eğitim Seviyesi Lisans

Lisans Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği

Temmuz 2012 Ön Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu - İnşaat

2007 Lise Mimar Sinan Lisesi (Düz Lise) Sayısal

Bilgisayar Bilgileri AutoCad, MS Office, SAP ve ERP Lojistik



Bu özgeçmiş www.eleman.netwww.eleman.net sitesinde oluşturulmuştur. Belge oluşturulma tarihi: 03-02-2022

Referanslar

Adı Soyadı Çalıştığı Firma / Görevi Telefon E-posta

Esma ÖZDEMİR KAMBETON / İnsan Kaynakları Müdürü +905339671246

Fehmi ÇİÇEK KAMBETON / İmalat Müdürü +905308788470

Dinçay Orkun TAŞÇI D Teknik Mühendislik / Patron +905337491787

Deniz HACIOĞLU ÜSA İnşaat / Patron +905336869007

Ziya KILIÇ ÜSA İnşaat +905332335187

Şamil KARA EDC İnşaat / Şantiye ŞEfi +905452470799

Murat ARAS Akyapı İnşaat / Proje Müdürü +905308747635

Mertcan AĞAÇ Sinpaş / Kontrol Mühendisi +905337777900

Abdurrahman ÇELİK Sinpaş / Kontrol Mühendisi +905308815884
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