KARİYER
MERKEZİ

Kariyer Merkezi’ne
Hoş Geldiniz!
Sevgili ŞEHİR’liler,
ŞEHİR Kariyer Merkezi el kitapçığı, sizlere kariyer gelişim sürecinize dair çok önemli ipuçları ve kaynaklar sunmakta ve ŞEHİR Kariyer Merkezi’nin hizmetleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu
kitapçık ŞEHİR’lilerin ihtiyaçlarını birebir karşılamak üzere tasarlanmıştır. İçeriği tamamen Kariyer
Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuş, kitapçık içerisinde verilen örnekler tamamen sizlerden sıklıkla
gelen sorulara yanıt olacak şekilde seçilmiştir.
Biliyoruz ki ister iş arama sürecinin ya da akademik hayata adım atmanın başında olun, ya da kendinizi keşfetmenin tam ortasında, bu zor ama değerli bir yolculuktur. Size garanti ediyoruz ki hiçbir şey
için geç değil! ŞEHİR Kariyer Merkezi ekibi olarak, sizin bu yoldaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere
sizlere asistanlık yapacağız. Sadece birebir sizlerle iletişimde kalmayıp, iş profesyonelleriyle de sürekli
iletişim halinde olarak güncel gelişmeleri takip edecek ve sizleri bilgilendireceğiz.
Bu kitapçık size kariyer yolculuğunuzda kılavuzluk yapacak ve ihtiyaç duyabileceğiniz ipuçlarını ve
araçları sunacaktır.
ŞEHİR’e adım atar atmaz bizimle tanışacak ve mezun olana kadar sürekli desteğimizi alıyor olacaksınız. ŞEHİR’deki yolculuğunuz boyunca merkezimizi ziyaret etmeyi unutmayınız, biz her zaman size
destek olmaya hazırız!
Kariyer hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz.
ŞEHİR Kariyer Merkezi
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KARİYER MERKEZİ
HİZMETLERİ
Kariyer Merkezi olarak temel görevimiz sizleri Profesyonel İş Hayatına ve Akademik
Hayata hazırlamak, aynı zamanda işverenlerle sıkı işbirlikleri oluşturmak ve mezunlarımızla geleceğe dönük sağlam ilişkiler kurmaktır.
Bu amaçla kurulan Kariyer Merkezi ekibi sizlere;
Kariyer danışmanlığı sunmaktadır; sizleri hem profesyonel iş hayatına hem de akademik hayata hazırlıyoruz.
İş dünyası ile ŞEHİR arasında işbirlikleri sağlamaktadır; üniversitemiz ile iş dünyası
arasında köprü görevini sağlıyoruz.
ŞEHİR’li mezunlarla iletişim kurmaktadır; mezunlarımızı izliyor, mezun-öğrenci iletişimini etkin kılıyoruz.
Farkındalık & gelişim olanakları sağlamaktadır; kendinizi tanımanızı sağlıyor, kişisel
gelişim programlarıyla destekliyoruz.
MOTTO’muz;
Kendini Tanı! Kişiliğine özgü yönlerini, değerlerini, bilgi, beceri, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfet, öğrenci kulüplerine, spor etkinliklerine katıl.
İş Yaşamını Tanı! Kendine uygun iş alanlarını keşfetmek için staj programlarına katıl; iş
dünyasının yeni mezunlardan beklentilerini iş dünyasındaki profesyonellerden dinle; güncel iş alanlarını, iş fırsatlarını ve gündemi takip et.
İş Yaşamına Hazırlan! İş başvuruları için CV’ni hazırla; provalarla mülakatlara hazırlan;
hangi kariyer yolunu seçersen seç kişisel gelişim eğitimlerine, koçluk görüşmelerine katılarak yetkinliklerini geliştir.
MOTTO’muzu gerçekleştirmek için;
• Etkinlikler ve Atölye Çalışmaları ile yetkinlikleri geliştirmek,
• Mezunlarımızla etkin iletişim sağlayarak sağlam ve kalıcı işbirlikleri oluşturmak,
• İş dünyası ile ŞEHİR’lileri biraraya getirecek oluşumlar ve platformlar sağlayarak, ŞEHİR’linin farkını ortaya çıkarmak öncelikli hedeflerimizdir.
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PROFESYONEL
İŞ HAYATINA
HAZIRLIK
Yetkinlik Değerlendirme Programları: Yetkinlik
Değerlendirme Programı, iş ya da akademik hayata hazırlanan sizleri doğru yönlendirmek ve isabetli kararlar
almanızı sağlamak amaçlı yetkinliklerin ölçülmesi için
tasarlanmış bir programdır.
• Kendini Tanı!
• Güçlü ve Gelişime Açık Alanlarını Fark Et!
• İleriye Dönük Doğru Adımlar At!
• Program, bilgisayar ortamında yapılacak bir envanter
uygulamasıdır.
• Uluslararası öğrencilerimiz için İngilizce olarak da doldurulabilecektir.
• Envanter sonrası, geribildirim seansları verilecektir.
• Programa katılım ücretsizdir ve kontenjan ile sınırlıdır.
Kariyer Yolculuğu Atölye Çalışmaları: Sizlere, üniversitemize başladığınız ilk günden itibaren kariyer koçluğu hizmeti verilerek yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Randevu sistemi ile;
• İlgi alanların doğrultusunda kendinizi daha iyi tanımak,
• Kariyer hedefleriniz doğrultusunda doğru kariyer
planlaması yapmak,
• Hedeflerinize uygun özgeçmiş hazırlamak,
• Hedeflerinize uygun staj ve iş olanları ile ilgili yönlendirme yapmak,
• Firma ve sektör tanıtımları yapmak,
gibi konularda workshop ve atölyeler formatında, birebir kariyer koçluğu hizmeti verilmektedir.
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Özgeçmiş (CV) Hazırlama – Mülakatlara Hazırlık
Özgeçmiş (CV) Hazırlamada Püf Noktalar
Dikkat çekici olması için;
1. Sunum
• Şablonu düzgün seçiniz (pdf, word formatı),
• Arial ya da Times News Roman gibi okunur yazı tipleri seçiniz,
• Yazı boyutu 10-12 punto olmalı,
• Kenar boşluklarına dikkat ediniz.
2. Format
• Yeni mezun iseniz ya da deneyiminiz yok ise, 1 sayfadan uzun cv hazırlamayınız,
• Göze hitap etmesine ve kolay okunabilir olmasına dikkat ediniz,
• Başvuracağınız pozisyona ve niteliklerinize uygun bir format tercih ediniz,
• Başlıklar için kalın yazı tipi seçmeye çalışınız.
3. İçerik
• İsim, adres ve iletişim bilgilerinizi sayfanın üst kısmında olacak şekilde yazınız,
• Kariyer hedefinizi kısa bir paragraf halinde mutlaka belirtiniz,
• Konu başlıklarını değerlendiricilerin ilgisini çekecek şekilde seçiniz,
• Başvurmak istediğiniz pozisyon ile alakalı bilgiler bulundurunuz,
• Yeteneklerinizi, başarılarınızı, katıldığınız projeleri vurgulayınız,
• Yazım ve noktalama hatalarının olmamasına dikkat ediniz,
• Dürüst ve tutarlı olunuz ama alçak gönüllü bir izlenim oluşturmamaya da özen gösteriniz.
4. Son Dokunuşlar
• Mutlaka CV’nizi tamamladığınızda bir arkadaşınızın, bir İnsan Kaynakları profesyonelinin
ya da sizi hiç tanımayan birinin görüşünü alınız,
• Başvuracağınız pozisyonun niteliklerine göre başvurmak istediğiniz şirketlerin her biri için
özgeçmişinizi düzenleyiniz,
• Mezuniyet yılı, ortalama gibi önemli bilgileri unutmayınız,
• Yazım ve noktalama hatalarını bir kere daha kontrol ediniz.
Mülakatlara Hazırlık
• Görüşmeye zamanında gidiniz,
• Kıyafetinize dikkat ediniz, şık ve bakımlı olmaya çalışınız ama aşırılıktan kaçınınız,
• Sakin olunuz ve gülümseyiniz,
• Vücut diline dikkat ediniz,
• Cep telefonunuzu görüşme esnasında kapalı tutunuz,
• Göz teması kurmaya özen gösteriniz,
• Enerjini iyi kullanınız, fazla sakin ya da fazla hareketli olmaktan kaçınınız,
• Ses tonunu ayarlayınız, karşınızdaki sizi rahatça duyabilsin.
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Sosyal Medya Araçlarının Etkin Kullanımı:
Sosyal Medyanın İş Hayatındaki Önemini Yeterince Biliyor Musunuz?
Son yıllardaki istatiksel araştırmalara göre yeni işe alımlar %70 oranında sosyal medya üzerinden yapılıyor. Dolayısı ile sanal dünyada varsan iş dünyasında da varsın demektir.
Hangi sosyal platformlarda yer almalısınız?
1. Linkedin : İş dünyası, yeni gelişmeler, iş ilişkileri ve işe alım sürecini en çok etkileyen
platform. Aslında dinamik bir CV veri tabanı diyebiliriz. Burada insanların veri tabanına aktif olarak katılması, karşılıklı görüşmeler, bağlantı kurma ve grup faaliyetleri geniş bir kitle
tarafından destekleniyor. Tanışma ve görüşmeler daha resmi ve profesyonel düzeyde. Güvenilirlik yüksek.
2. Twitter: Twitter pek çok kişinin hesabının olduğu ve çok kullanılan bir platform. Türkiye’de daha çok özel amaçlar için kullanılıyor. Çoğunlukla şirketler kendi hesapları üzerinden iş anlamında bu platformu kullanıyor. Yurtdışında ise hem işverenler hem de iş arayanlar aktif olarak iş amaçlı bu platformu kullanıyorlar.
3. Pinterest: İlk ortaya çıktığında sadece resimlerin paylaşıldığı bir platform gibi görünse
de son dönemlerde özellikle infografiklerin kullanımıyla popüler olan görsel ağırlıklı sosyal
bir platform. İş ve kariyer anlamında kullanımına gelirsek iş fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ilgi
alanlarınızı, CVnizi, kabiliyet ve yetkinliklerinizi, projelerinizi hatta hobilerinizi anahtar kelimelerle görsel olarak ifade edebileceğiniz bir alan.
4. Google+: Google+’ın önemi hakkınızda arama yapıldığında Google’a ait platformlarda
bulunan paylaşım ve kayıtlarınızın ön plana çıkmasından geliyor. Sosyal medyada yetkinlik
bazlı arama yapan programlar tüm interneti tararken google’da indexlenen paylaşımlarınızı da dikkate alıyorlar. Mesleğiniz, iş fikirleriniz ve ilgi alanlarınızla ilgili yapacağınız paylaşımlar, aramalarda bu alanlarda öne çıkmanızı kolaylaştırıyor.
5. Facebook: Facebook ülkemizde çoğunlukla kişisel, arkadaşlar ve aile arası kullanımı
daha ağır basan, B2C dediğimiz tüketiciye yönelik firmaların iş anlamında ağırlıklı kullandığı bir platform.
Sosyal platformları işiniz ve kariyeriniz için kullanmak istiyorsanız bu platformların birini,
bir kaçını veya tamamını hepsi birbiriyle uyumlu olacak şekilde organize ederek kullanabilirsiniz.

Uluslararası Öğrencilere Destek Programı:
Uluslararası öğrencilerimizin kariyer yolcuklarında hem ülkemize hem de Türkiye’deki iş
dünyasına adaptasyonlarında kariyer koçluğu yaparak destek olmaya çalışıyoruz.
Öğrencilerimiz, iş ve staj olanakları başta olmak üzere, merkezimizin tüm hizmetlerinden
yararlanabilmekte, tüm sorularına yanıt bulabilmektedir.
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AKADEMİK
HAYATA HAZIRLIK

Yüksek Öğrenim Planlaması için aşağıda aşamalarını göreceğiniz her adımda ekibimiz tarafından
destek ve yardım görecek, bu süreçte aklınıza takılan tüm sorulara yanıt bulabileceksiniz.

1. Araştır
Yüksek Öğrenim nedir?
Yüksek Öğrenime devam etmeli miyim?
Yüksek Öğrenim programını nasıl seçmeliyim?

2. Hazırlan
Zamanı takip et.
Başvuracağın okulları seç.
Gerekli sınavları al.
Burs için başvur.

3. Başvur
Başvuru formunu doldur.
Transcript al.
Akademik başvuru mektubu yaz.
Referans mektubu al.
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İŞ DÜNYASI İLE
İLİŞKİLER
Şirket Tanıtım Toplantıları
Şirketler kendilerini ve iş alanlarını tanıtmak; kariyer ve staj olanaklarını duyurmak; ve işe
alım süreçleri hakkında bilgi vermek amacıyla sizlerle buluşur. Etkinlikler İstanbul Şehir Üniversitesi kampüsünde ya da şirketlerin kendi yerlerinde gerçekleşebilir.
Akademik yıl içerisinde sürekli gerçekleşen bu etkinliklere neden katılmalısınız?
• Farklı sektörleri ve şirketleri yakından tanıyabilirsiniz.
• Profesyonel bağlantılar edinebilirsiniz.
• İş ve staj olanaklarından haberdar olabilir, ilgini çeken pozisyonlara başvurularda bulunabilirsiniz.
• İşverenlerden işe alım süreçleri hakkında tüyolar alabilirsiniz.

Kampüs İşe Alım Günleri
Çeşitli şirketlerden işe alım yetkilileri işe ve staj olanaklarını sizlerle paylaşır ve İstanbul Şehir
Üniversitesi’ni ziyaret ederek uygun adaylarla mülakat gerçekleştirirler.
Mart – Nisan aylarında gerçekleşen etkinliklere neden katılmalısınız?
• Bu etkinlikle, işe alım yetkililerine doğrudan ulaşma ve özgeçmişinizi paylaşma fırsatı yakalarsınız.
• Gerçek iş ve staj mülakatlarına, kendinizi iyi hissedeceğiniz kampüs ortamında katılırsınız.
• Mülakat deneyimi edinmenin yanı sıra iş ve staj teklifi alabilirsiniz.

İş ve Staj Olanakları
Firmaların iş ve staj ilanlarını yakından takip ederek sizi sürekli olarak bilgilendireceğiz. Hangi platformlardan başvuru yapabilirsiniz? İş ve staj aramalarını nasıl yapmalısınız? Başvuru
yaparken nelere dikkat etmelisiniz? gibi sorulara yanıt vererek ve hatta bizzat yönlendirmeler yaparak size yardımcı olacağız.
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MEZUNLARIMIZ
İLE İLİŞKİLER
ŞEHİR Mezunu Takip Formu
Mezunlarımızın güncel bilgilerini takip etmek ve iletişimi sağlamlaştırmak adına ŞEHİR Mezunu Takip Formu’nu doldurmaları ardından “MEZUNKART” uygulamamız bulunmaktadır.
MEZUNKART ile mezun olduktan sonra da üniversitemizin olanaklarından yararlanabilme fırsatınız olmakta, böylece ŞEHİR’le olan bağınızı koparmadan bir ŞEHİR’li olmanın ayrıcalığını yaşayabilmektesiniz.

Mezun-Öğrenci Etkileşimleri
ŞEHİR Mezun Buluşmaları: 2014 yılından bu yana, Lisans ve Yüksek Lisans mezunu
olmak üzere toplam 950’ye yakın mezun veren üniversitemiz, her yıl mezunların sayısını
arttırmakta ve gün geçtikçe güçlü bir mezun kitlesine sahip olmaktadır.
Mezunlarımızla olan ilişkilerimizi kuvvetlendirmek, geleceğe yönelik sağlam ilişkiler kurmak adına, “Geleneksel ŞEHİR Mezun Buluşmaları” düzenleyerek, mezunlarımızla
olan iletişimi arttırmayı hedefliyoruz.
Sohbet Toplantıları: Mezunlarımızın kariyer yolculuklarındaki deneyimlerini, tavsiye ve
önerilerini aktardıkları sohbet toplantıları ile sizlere rol model olmalarını sağlıyor. Sıcak ve
samimi paylaşım ortamları oluşturuyoruz.
Mentorluk: Mentorluk projesi ile üniversite son sınıfa gelmeden önce sizlerin sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp farklı sektörlere, iş koşulları ve iş yaşamına dair tecrübeli kişilerin
yönlendirmesiyle bilgilendirilmesi ve iş dünyasını tanımanız amaçlanmaktadır.
Mentorluk projesi ile mezunlarımızın sizlere tecrübe, bilgi ve beceri aktarımları yapmaları,
iş arama, bulma ve çevre edinme konusunda zaman kaybetmemenizi sağlamaları ve iş
dünyasına hazırlanmanız yönünde aktif rol model olmaları hedeflenmektedir.
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ŞEHİR Mezunu Hikayeleri
“Üsküdar doğumluyum, Anadolu Öğretmen lisesi çıkışlı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Üniversitemizde
Mühendislik Kulübü kurucularındanım ve ilk başkanıyım, aynı
zamanda 2011-2014 yılları arasında üniversitemizin Öğrenci
Birliği/Konseyi başkanlığı görevini yürüttüm. 6 aydır Huawei
adli Çin firmasında Proje Kontrol Mühendisi olarak çalışıyorum.
ŞEHİR’i tanıma hikayem çoğu 2010 girişli için ilginç tesadüfleri barındırıyor. Bir aile dostumuz sayesinde tanıtım günlerine
katıldım, yaklaşık 30 tercihim arasında İstanbul’da yer alan tek
üniversiteydi, nasip oldu, iyi ki de olmuş, hayatımda çok etkili
değişimlere yol açtı.”
Ahmet Akyol ‘2015
“Liseyi Konya Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudum.
Çocukluğumdan beri profesyonel satranç oyuncusuyum ancak
üniversiteye başlamamla birlikte turnuvalarda oynamayı bıraktım. Lisans eğitimimi ŞEHİR Psikoloji bölümünde tamamladım.
Şu anda Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanında süper
burslu öğrenci olarak doktora yapıyorum.
Dürüst olmak gerekirse ŞEHİR, henüz ilk mezunlarını veren
genç bir üniversite olması nedeniyle bazı eksikliklere sahip
(ilerleyen yıllarda bu eksikliklerin giderileceğini umuyorum).
Ancak ŞEHİR bir eğitim kurumundan çok fazlası. ŞEHİR’de hocasından yönetim kadrosuna, öğrencisinden çalışanlarına büyük
bir aile edindiğimi düşünüyorum. Öğrendiklerimin pek çoğunu da derslerin dışında bu aileyle olan iletişimim sayesinde
öğrendim. Bu nedenle şimdiki birikimimle de baktığımda yine
ŞEHİR’de okumayı tercih ederdim diyorum, çünkü şimdiki birikimimi oluşturan unsurların büyük çoğunluğu bana ŞEHİR’in
kazandırdıkları. “
Büşra Tanrıverdi Özkan ‘2015
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“1991 İstanbul doğumluyum. Eyüp’te ailemle yaşıyorum. Liseyi İstanbul Prof.
Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde okudum. Lisans eğitimimi İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladım. Ardından aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimime devam ediyorum.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilk öğrencilerinden biriyim. O zaman böyle bir
karar almak biraz riskli olarak görülüyordu. Daha önce lisede aldığım riski burada da almak istedim çünkü üniversitenin o zamanki vizyonu insanı etkileyecek türdendi. Öğrencilere sunduğu fırsatlar ve eğitim dili olarak İngilizce’yi
seçmesi de tercihimi etkiledi. Siyaset Bilimi okuması en zevkli bölümlerden
biridir. İnsani bilimlerin bütün katmanlarını neredeyse içinde barındırabilir.
Sosyal bilimler alanında kişinin kendi ilgisini bulması açısından da önemli bir
bölüm.
Üniversitedeyken okul bünyesindeki yarı zamanlı işlerde çalıştım. ŞEHİR bünyesinde zaten öğrenci-akademisyen-çalışan arasındaki bariyerler çok esnektir.
O yüzden benim için okulda çalışmak daha kolay ve zevkli oldu. İş ortamının
zorluklarını yaşamadan iş deneyimi edinmiş oldum. Kurduğum yeni ilişkiler
de çabası.”
Burak Cimrenli ’2015
“Ben Fikriye Karaman. 1979 yılında Çorum’da doğdum. İlk-orta ve lise eğitimimi Edirne’de, Sosyoloji ve Antropoloji ana dal ve Siyaset Bilimi yan dal olmak
üzere lisans öğrenimimi Malezya’da tamamladım (2011). 2011 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde başladığım Sosyoloji YL programını 2013 yılında
tamamladım. 2012-2013 aralığında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2013 Güz döneminde İstanbul
Şehir Üniversitesi’nde Tarih programına ve aynı zamanda World Civilization
dersinin yardımcı öğretim görevliliğine (teaching asistant) başladım. Sakarya
Üniversitesi’ndeki pozisyonumdan yine aynı dönemde ayrıldım. Halihazırda
Doktora programının üçüncü sınıf öğrencisiyim. Yardımcı öğretim görevliliğime ilaveten 2015-16 Bahar yarıyılında UNI 100 Exploring Istanbul dersinin
öğretmenliğini yaptım.
Öncelikle İstanbul Şehir Üniversitesi’nde birçok köklü üniversitenin yılların
yorgunluk ve rehavetiyle çoktan yitirdiği enerjiyi gördüm. Dahası hiçbir ideolojik görüşün baskın olmadığı, kadrosu renkli bir üniversite olması ve İngilizce
eğitim alabilecek olmam, asistanlık tecrübesi, burs imkanları ve aydınlık yüzlü
idari kadrosu ŞEHİR’i benim için tercih edilir kıldı. Geçen beş yıl içinde ŞEHİR’de
kendimi hep değerli ve anlamlı hissettim. “
Fikriye Karaman ’2014
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KARİYER MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ
ŞEHİR Kariyer Festivali
Şirket sunumları ile sizler çalışmak istediğiniz sektörler ve firmalar hakkında bilgi alacak, ayrıca
katılan şirketlerin kariyer, staj ve iş olanakları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

KARİYERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞ!
Geleneksel ŞEHİR Kariyer Festivali, şirket yöneticileri ile sizleri bir araya getirerek, iş dünyasına
yönelik aklınızdaki soru işaretlerini çözecek, gelecekle ilgili planlarınızı yaparken nelere dikkat
etmeniz konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayacak ve gün geçtikçe artan kişisel gelişim için
en önemli alanlarda eğitilmenize yardımcı olacaktır.
Her yıl Nisan ayında gerçekleşecek ŞEHİR Kariyer Festivali ile sizleri, profesyonel iş dünyası ile
buluşturuyoruz!

Kişisel Gelişim
Teknik ve kişisel yetkinliklerinizi geliştirmeniz ve iş hayatına hazırlanırken karşılaşacağınız
süreçler için atölye çalışmaları, seminerler ve kişisel gelişim eğitimleri düzenleniyoruz.
Akademik yıl içerisinde sürekli gerçekleşen bu etkinliklere neden katılmalısınız?
• Geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz özellikleriniz üzerine farkındalık kazanırsınız.
• Uzman kişilerin katıldığı eğitim ve seminerler ile iş hayatına hazırlık sürecinde faydalı olacak
kişisel yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.
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Sektör Tanıtım Toplantıları
Değişik sektörlerden kuruluşlar, sizlerle bir araya gelerek, sektörlerini tanıtmakta, çeşitli iş
kolları, iş alanları ve mesleklerdeki kariyer olanakları ile ilgili bilgi edinmenizi sağlamaktadır.
Bu toplantılarda, şirketlerin mezun olmuş / olacak siz öğrencilerimiz ile görüşmelerine imkan
da yaratılmaktadır.

Profesyonel İş Yaşamı Sohbetleri
Farklı sektörlerde ve pozisyonlarda çalışan iş profesyonelleri, bilgi ve deneyimlerini interaktif
bir ortamda sizinle paylaşır.
Nisan - Mayıs aylarında gerçekleşen bu etkinliklere neden katılmalısınız?
• İş hayatında tecrübe kazanmış deneyimli kişilerin tecrübelerini dinleyerek kendi kariyer
planlamanızı yapabilirsiniz,
• Profesyonel bağlantılar edinebilirsiniz,
• Farklı iş alanları ve seçeneklerden haberdar olursunuz,
• İş profesyonelleri ile profesyonel gelişimleri hakkında sohbet eder ve tavsiyelerini alabilirsiniz.
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