YENASOFT, 1996 yılında ileri teknolojilere dayalı komple çözümler ve hizmetler
üretmek, dokunduğu her alana ‘Değer Katmak’ amacıyla kuruldu.
İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve İzmir ofisleriyle endüstrimizin her alanına, kaliteli ürün konseptine
uygun yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.
Sürekli gelişen, yenilenen teknoloji ve üretim ihtiyaçlarını takip ederek hizmet kalitemizin yükselmesi
için gerek organizasyon alt yapısına gerekse insan kaynakları gelişimine ciddi yatırımlar yapıyoruz. ERP
ve CRM alt yapısı ile tüm organizasyonu belirli bir çalışma sistemi içine alırken, Yenasoft Akademi ile
insan kaynaklarını güçlendiriyoruz.
Çalışma organizasyonumuz ve standartlarımız, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelenmiş
durumda. Bu güçlü alt yapımız ve insan kaynaklarımız ile:
Amerikan DP Teknoloji’nin ürünü olan ESPRIT CAM yazılımının,
Dassault System’in ürünü olan SOLIDWORKS CAD yazılımının,
Sindoh ve Roboze 3D yazıcıların
ve kendi ürünlerimiz olan;
Yenasoft SMC
Yenasoft BOM
Yenasoft NEST
Yenasoft BOX’ın
Türkiye satış temsilciliği ile satış sonrası teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.
4000’i aşkın aktif müşterimize 50 kişilik uzman kadromuzla hizmet verirken, iletişimde profesyonel
hizmet ile kesintisiz teknik destek ve tecrübenin yanı sıra; güler yüz, iyi niyet ve anlayış gibi insani
değerleri de ön planda tutuyoruz.
Yenasoft ekibi olarak biz, 20 yılı aşkın zamanda tanık olduğumuz tüm zorluklar için bulduğumuz
çözümleri biriktirerek eşsiz bir tecrübeye sahip olduk. Bu sayede müşterilerimiz kriz anlarında ‘Bunu
çözerse Yenasoft çözer’ diyor.
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İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden
Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinde öğrenci,
Haftada en az 2 gün zaman ayırabilen,
MS Office programlarını etkin kullanabilen,
Planlı çalışma becerisi gelişmiş,
İyi derecede ingilizce bilen,
Pozitif düşünce/davranışlı, istekli, dinamik, analitik düşünen, sorumluluk bilincine sahip,
İletişimi güçlü STAJYER adaylarının başvurularını bekliyoruz.
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