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MYSTAFF YILSONU TOPLANTISI

2017 yılı değerlendirme toplantımızı merkez ofis çalışanlarımızın yanı sıra tüm şubelerimizden
gelen ekip ark adaşlarımızla beraber 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdik.
Uzman eğitmenlerimizin katkılarıyla 2018 yılında daha verimli ve daha kaliteli hizmet
verebilmek adına gerekli değerlendirmeleri yaptık. Toplantımız sırasında bize sağladıkları
destek için People Connect firmasına teşekkürlerimizi sunar, işbirliğimizin artarak devam
etmesini dileriz.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM ZİRVESİ KONFERANSI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı, Sayın
Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
2017 yılı içerisinde gerçekleşen en büyük organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyan bu
zirvenin başarılı bir şekilde geçmesini sağlayarak, ülkemizin prestiji açısından son derece
önemli olan zirveyi sorunsuz bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşamaktayız.

BORUSAN YILBAŞI PARTİSİ

29 Aralık tarihinde gerçekleşen Borusan Yılbaşı Partisinde Görev başındaydık. Borusan
firması ile sene içerisinde gerçekleştirdiğimiz birçok organizasyondan sonuncusu olan Yılbaşı
Partisinde hem eğlendik hem de görev aldık. Çalışan tüm ekibimize teşekkür ederiz.

DOMİNO’S PİZZA RALLY TOPLANTISI

16-18 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Domino’s Pizza Rally toplantısında Antalya
şubemizin kurduğu ekip arkadaşlarımızla görev başındaydık. Bu önemli organizasyonda
çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

BERK ÖMER NAKKAŞ
PROJE KOORDİNATÖRÜ

Merhabalar, bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Tabi ki de; 25 Eylül 1991 tarihinde Istanbul’da dogdum. Ilk ve orta ögrenimimi Istanbul’da, üniversiteyi ise Edirne’de tamamladım.
Çok parlak bir eğitim hayatım oldugunu söyleyemem. Ancak organizasyon merakım üniversite zamanlarında başlamıştı. Bir
kaç yakın arkadaşımla ufak bir şirket açıp, Edirne‘de eğlence sektörü adına kendinden bahsettirmiş etkinlikler planladık. İşimiz
eventti fakat semtimiz Levent değildi sadece o zamanlar. 2014 yılının başlarında Mystaff Ailesi ile tanıştım. Aralıklarla da olsa 3
seneye yakın bir part time sürecim oldu. Her günü ayrı deneyimlerle dolu dolu bir 3 seneydi. 7-8 ay kadar bir acenta sürecimde
oldu ve bu esnada ofis hayatınıda tanıdım. Suan ise bildiginiz gibi My Staff çatısı altında Proje Koordinatörlüğü görevimi yerine
getirmeye çalışmaktayım.

proje koordinatörü olarak şirket içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
Proje Koordinatörlüğü aslında eğer işimizi giriş, gelişme ve sonuç sonuç kısımlarına ayırırsak başlangıç kısmı. Öncelikle
giriş kısmında proje koordinatörünün görevi şirketle ilk diyaloğu kurmak; memnuniyet üzerine odaklanıp, başarı üzerine
yoğunlaşmaktır. Gelişme; kısmına geçtiğimizde ise bir bina temeli atar gibi ekibin planlamasını yapmaktır. Bu aşamada önce
ekibi iyi tanımak gerekiyor ve tabi ki de ekibinizin de sizi iyi tanıması. Yapılan ekip planlaması üzerinden firmayla gerekli iletişimler
kurulur ve iş başlar. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman proje koordinatörünün işi, iş başlayana kadar gibi gözükse de öyle değil.
Sorumluluğu operasyonun başındaki ekip arkadaşımıza devretsek bile. Bir göz her zaman işin gidişatını seyrediyor olmalı. Sonuç
kısmı da bütün bu yorucu süreç sonunda hizmet verdiğmiz firmadan beklenilen geri dönüşleri aldığımızda sonlanıyor. Doğru
yolda olduğumuzun farkına vardığımız nokta oluyor. Özet olarak; benim deyişimle ‘’iyi bir iş çıkarmak istiyorsan önce hizmet
verdiğin firmayı sonra ekibini iyi tanıyacaksın”, gerisi zaten kusursuz olacaktır.

proje koordinatörü olarak şirketiniz için geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?
Geleceğe yönelik planlamalarım arasında biraz daha halk dilinden gelme olsa da öncelikle ‘’kemikleşmiş bir takım‘’ oluşturmak
var. Bir ekibin kurulabilmesi, bir işin kusursuz ve Mystaff’a yakışır şekilde sonuçlandırılabilmesi için; en az bizler kadar bu işi
severek yapan benimseyen ve başarılı öğrenmeye açık, kriz yönetimi yüksek ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Geleceğe yönelik
planlarım arasında başka ne var diye sorarsanız; benimle birlikte çalışan ve ailemizin bir parçası olan personellerimizin bu
konulardaki gelişimini sağlamayı planlamaktayım.
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