ekim 2017

20. SAYI

22. WORLD PETROLEUM CONGRESS
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongre 09 - 13 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleşti. Ülkemiz açısından son derece prestije sahip olan organizasyonda My Staff
olarak görev başındaydık. Bizlerle birlikte organizasyonun sorunsuz geçmesini sağlayan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

INGBANK 10. YIL ETKİNLİĞİ

Ülker Sports Arena’da gerçekleşen etkinlikte ekibimizle birlikte hizmet sağladık. INGBank’ın
çalışanlarına yönelik düzenlediği bu organizasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasında
emeği olan herkese teşekkür ederiz.

BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2017 TÜRKİYE ELEMELERİ

Türkiye elemeleri bu sene Silivri Marmara Golf Kulübü Sahası’nda gerçekleşti. 3 gün elemeler
ve 1 gün final turu şeklinde gerçekleşen organizasyonda bizlerde hizmet sağladık.
Elemelerin başarılı bir şekilde geçmesi için tüm özveriyle görev alan çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

EUROBASKET 2017

Ülkemizde gerçekleşen bu önemli etkinlikte görev almak bizler içinde son derece gurur
vericiydi. Basketbol camiası açısından en önemli turnuvalardan biri olma özelliğine sahip
organizasyonda tarihe adımızı yazdırdık.

KOÇ SPOR FEST 2017

6 farklı şehir 6 farklı üniversitede gerçekleşen festivalde hem çalışıp hem eğlendik. Roadshow
etkinliğinde ekibimiz her alanında hizmet sağladı. Eğlenceli ve heyecanlı geçen festivalde yer
almaktan mutluluk duyduk.

XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY

20-25 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Uluslararası kongrede
her zamanki gibi gerekli sorumluluk ve özveri ile çalıştık. Bu sene içerisinde gerçekleşen
önemli kongrelerden bir tanesinde yer almaktan gurur duyduk. Bizimle birlikte görev alan
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saha Çalışmalarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor

DİĞER ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI

NESLİHAN AÇIKGÖZ
İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

Neslihan Hanım Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Merhabalar, 1991 yılında Ankara’da doğdum. İlköğretim 3. Sınıfı Ankara’da okuduktan sonra sonra ilkokul hayatıma İstanbul’da
devam ettim. Üniversite hayatımı da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olarak sonlandırdım.
Üniversite öğrenimim boyunca üniversitemin Yaratıcı Drama isimli tiyatro topluluğu, girişimcilik topluluğu ve iktisat topluluğu
gibi çeşitli kulüplerinde aktif rol aldım. Şuanda drama liderliği çalışmalarıma da devam etmekteyim. Çalışma hayatıma öğrencilik
yıllarımda part time olarak çeşitli işlerde çalışarak başladım. 2015 yılından itibaren de My Staﬀ’da İnsan Kaynakları Sorumlusu
olarak çalışmaktayım.

İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
Genel olarak işe alımlarımız 18-28 yaş aralığında mezun olmamış ya da yeni mezun olmuş ve iş aramaya başlamış insanlar
üzerinden oluyor. Ağırlıklı olarak öğrencilerle çalışıyoruz ve onlara ulaşabileceğimiz kariyer sayfaları, sosyal medya hesapları
ve üniversite kariyer merkezi ilanları oluşturuyor ve yönetiyoruz. Bu kaynaklardan başvuru yapan adayların özgeçmişlerini
değerlendirme, oﬁse görüşmeye davet etme ve davet sonucu gelen adayların işler hakkında bilgilendirme gibi işleri içeren çok
yönlü bir çalışma sürecimiz var.
Bunun dışında üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelerek onlara özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, kariyer planlama
ve part time çalışmanın önemi gibi çeşitli konularda eğitimler ve seminerler veriyoruz.

İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak çalıştığınız departmanın diğer departman ve şubelerle olan ilişkisinden bahseder misiniz?
Bir şirkette diğer departman ve şubelerle en çok İnsan Kaynakları departmanı ilişki içindedir. Ama My Staﬀ İnsan Kanyakları ailesi
arasında normal bir şirketten daha sıkı bir bağ var. Bizler de departmanlar arası köprü görevi üstlenerek performansımızı ve
çalışma kalitemizi en üst seviyede tutmayı hedeﬂiyoruz.

İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?
Teknolojinin dolayısıyla da bilgi akışının çok hızlı olduğu bir çağdayız ve maalesef okul hayatında aldığımız bilgiler iş hayatımızda
yetersiz kalıyor. My Staﬀ İnsan Kanyakları bu konuda öğrencilere henüz öğrenci sıralarındayken çeşitli projelerde yer alma
fırsatını tanıyor. Ben de bu alanda daha fazla kesime ulaşarak insanları My Staﬀ Ailesi ile tanıştırmayı planlıyorum.
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