
27. SAYI

ARÇELİK 2019 YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

Arçelik 2019 Yetkili Satıcılar Toplantısı Nisan ayında Arçelik yetkili satıcıları ve Arçelik 
çalışanlarının katılımı ile Antalya Kaya Palazzo otelde gerçekleşti. Mystaff olarak biz de 
2019 yılı içerisinde gerçekleşen en büyük organizasyonlardan olan bu toplantıda 150 kişilik 

ekibimizle görev başındaydık.



BEKO 2019 YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

12 - 14 Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleşen Beko 2019 Yetkili 
Satıcılar toplantısında İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir Şubelerimizin ortak çalışması ile 
kurulan 100 kişilik ekibimiz ile görev başındaydık. Bu önemli organizasyonda görev alan tüm 

ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

16 - 21 Nisan tarihleri arasında altı etaptan oluşan ve bu yıl 55’incisi düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda dört senedir olduğu gibi yine ekibimizle görev başındaydık. 
Bizler için her geçen sene daha da anlam kazanan bu uluslararası organizasyonda görev alan 
ekibimiz yarışın kusursuz geçmesi için çalıştılar. Organizasyonun başarı ile sonuçlanmasını 

sağlayan tüm ekibimize teşekkür ederiz.

55. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

KOÇ SPOR FESTİVALİ

Yedi farklı şehir ve yedi farklı üniversitede 18 Nisan - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
gerçekleşen Koç Spor festivalinde hem çalışıp hem eğlendik. Roadshow etkinliğinde ekibimiz 
festivalin her alanında hizmet sağladı. Eğlenceli ve heyecanlı geçen festivalde bir kez daha yer 

almaktan mutluluk duyduk.



NECMİ ERGİNSU
INSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

İnsan kaynakları sorumlusu olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?

Selamlar; ismim Mustafa Necmettin Ergunsu, 06.01.1994 İstanbul doğumluyum. Doktor bir anne ve işletmeci bir babanın 2. 
ve son çocuğuyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi bölümünden mezunum. Genel anlamıyla standart bir birey 
olduğumu düşünürüm :)

İnsan Kaynakları departmanı olarak sorumlu olduğumuz alanlardan başlıcaları; personel seçme yerleştirme sürecinin 
hazırlanması, cv screening, mülakat daveti ve değerlendirmesi, sigorta ve bordrolama ile özlük evraklarının düzenlemesi olarak 
süreci başlık halinde anlatabiliriz.

İnsan kaynakları sorumlusu olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?

Şirketimiz 2019 yılı itibariyle İstanbul Havalimanı projesi gibi projelere insan kaynakları tarafında büyük bir atılım göstererek 
kendisini sektörde farklı bir konuma getirmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu öğrenimlerimiz ile yeni ve farklı sektörlere bu 
tecrübelerimizi aktaracağımızı düşünüyorum.
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