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DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ
Dünya İnsani Zirvesi (DİZ), 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından tarihte ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi, 173 üye ülkenin katılımı
ile gerçekleşmiştir. Zirveye devlet ve hükümet başkanları, uluslararası örgütler, akademik dünya,
sivil toplum kuruluşları katılım sağlamıştır.
My Staff ekibi olarak ülkemiz açısından son derece prestijli ve önemli bu organizasyonda görev
başındaydık. Bizler açısından da son derece heyecanlı geçen bu organizasyonda görev alan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Her zamanki gibi başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktık.

22. ULUSLARARASI TDB DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ

19-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Fuar İzmir’ de gerçekleşen kongrede ekibimizle görev başındaydık.
Ulusal ve Uluslararası katılımın oldukça fazla olduğu kongreyi başarılı bir şekilde sonuçlandırdık.
İzmir Ofisimizin her aşamada gerekli sorumluluğu üstlenerek sonuçlandırdığımız bu önemli
kongrede çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

EVTEKS 22.İSTANBUL ULUSLARARASI EV TEKSTİLİ FUARI

17-21 Mayıs 2016 tarihlerinde CNR Fuar Merkez’inde gerçekleşen fuarda ekibimizle görev aldık.
Ev tekstili sektörü açısından yüksek öneme sahip olan bu fuarın sorunsuz bir şekilde geçmesi için
gerekli özveri ve hassasiyetle sorumluluğumuzu yerine getirdik. 4 senedir üst üste görev aldığımız
bu fuarda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

8.ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde sekizincisi İstanbul’da düzenlenen konferansta dünyanın birçok
yerinden alanlarında öncü akademisyenler ve uzmanlar, çalışma hayatı ile ilgili taraflar ve
öğrenciler bir araya gelerek “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak belirlenen
genel başlık altında konferansı gerçekleştirmişlerdir.
2012 yılından itibaren her sene görev aldığımız bu konferansta yine başarılı bir şekilde hizmet
sağladık. Her sene olduğu gibi ulusal platform haricinde uluslararası platformda da böylesine
önemli organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek bizler için son derece gurur kaynağı olmaktadır.

DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI

EMRE VURAL
PROJE KOORDİNATÖRÜ

Emre Bey Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Merhabalar, öncelikle 16 sayısı benim için her zaman uğurlu bir sayı olmuştur. Dergimizin de 16. sayısında bana yer verdiğiniz
için teşekkür ederim.
25 yaşındayım. Ortaokul itibari ile birçok amatör spor kulübünde futbol oynamıştım, bu süreçte kendimi en verimli hissettiğim
dönem Eyüp Spor Kulübünde geçirdiğim iki yıllık süreçti. Üniversite giriş sınav sonuçlarını beklerken arkadaşımın önerisi ile 2012
yılında part time olarak çalışmaya başladığım My Staff İK’da, yönetici kadrodan gelen teklif ile birlikte kısa bir süre süpervizör
olarak görev yaptıktan sonra, kendinizi part time çalışırken bile My staff İK ailesinin bir ferdi olarak hissetmenizi sağlayan ofis
kadrosunun yanında proje koordinatörü olarak görev almaya başladım ve bu pozisyonda olmaktan oldukça mutlu olduğumu
söyleyebilirim.

Proje Koordinatörü olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
My staff İK’da proje koordinatörlüğü yapıyor olmak; ciddi sorumluluklar, özverili ve disiplinli çalışmayı gerektirmektedir.
Bulunduğunuz pozisyondan dolayı hata yapma lüksünüz sıfıra yakındır. Müşterilerimizden, ofis içerisindeki yöneticilerimizden
ve çalışan personellerimizden gelen talep ve isteklere de bu ilkeler doğrultusunda yanıt vermek asli görevimizdir.

Proje Koordinatörü olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız?
Proje koordinatörlüğü diğer departmanlara nazaran kendinizi her zaman geliştirebileceğiniz en güzel pozisyonlardan birisidir.
Ben de bu doğrultuda kendimi gelecek süreçte daha da fazla geliştirerek ofis içerisinde açılacak olan yeni departmanlarda, farklı
pozisyonlarda çalışma isteğimi her zaman sürdüreceğim.

