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TURKCELL
04 - 05 Mart 2018 tarihinde haliç kongre merkezinde gerçekleşen, Turkcell Teknoloji Zirvesinde
ekibimizle yine görev başındaydık. Organizasyonun başarı ile sonuçlanmasını sağlayan, tüm
ekibimize teşekkür ederiz.

My Magazine
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9.ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI
06 Mayıs - 09 mayıs 2018 tarihinde Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirdiğimiz 9. Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği kongresinde her zaman olduğu gibi, bu önemli organizasyonun bilinci ve sorumluluğunda
hareket ederek başarılı bir organizasyona imza atttık.
Bütün ekip arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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KOÇFEST BAHAR FESTİVALİ
7 farklı şehir 7 farklı üniversitede 12 Nisan 9 Mayıs 2018 tarihinleri arasında gerçekleşen festival de hem çalışıp hem
eğlendik. Roadshow etkinliğinde ekibimiz festivalin her alanında hizmet sağladı. Eğlenceli ve heyecanlı geçen
festivalde bir kez daha yer almaktan mutluluk duyduk.
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Merhabalar,bize kendinizden biraz
bahseder misiniz?
Merhabalar, 28 Ağustos 1991 yılında İstanbul’da
doğdum. Lise eğitimim boyunca İstanbul’ da
yaşadım. Sonrasında üniversite eğitimim için Bilecik ‘ e yerleştim. 2015 yılında Bilecik
Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldum.
Üniversite yıllarımda Turkcell ve Avea telekomünikasyon mağazalarında satış danışmanı ve mağaza müdürü olarak görev yaptım. Sonrasında bir
tanıdığım vasıtası ile Mystaff ile tanıştım. Uzun
süre part time olarak çeşitli organizasyon ve
etkinliklerde saha personel ve dönemsel personel
olarak çalıştım. Askerlik
hizmetimi tamamladıktan sonra Şubat ayında
Mystaff ‘ ta Proje Koordinatörü olarak çalışmaya
başladım.
Mystaff proje koordinatörü olarak şirket
içindeki görev sürecinizi anlatır mısınız?
Proje koordinatörü olarak , bir etkinliğin en temel
kalemini müşteriye bizler sağlıyoruz. Acente insan kaynağı tedariği için ilk olarak bizlerle iletişime
geçtiği için operasyonel süreçte şirketimizin ilk
temsil noktası bizler olmaktayız. Organizasyonlarda başından sonuna kadar görev alacak personelin seçilmesi , planlanması ve belirtilen yer ve zamanda orda olmasını sağlamak bizim işimizin ilk
etabı olarak tanımlanabilir. Tabi ki bununla sınırla kalmıyor. Etkinlik sırasında personelin ihtiyaçları
, gerçekleşmekte olan operasyonun personel ile ilgili olan kısmının takibi , müşteri memnuniyetinin
sağlanması ve organizasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanması sürecimizin dahilindedir. Sonrasında
müşteri ve saha sorumlusu tarafından gelen olumlu / olumsuz ekip değerlendirmesine istinaden hangi personelin hangi operasyonlar için uygun olduğunu tahlil etmek ve gerekli raporlamaları yapmak
diyebiliriz. Aynı zamanda organizasyon sonrası faturalandırma ve personel ödemelerinin takibi görev
kapsamımızdadır.
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Mystaff proje koordinatörü olarak diğer departmanlarla ilişkinizden
bahseder misiniz
Bulunduğum pozisyon sebebiyle diğer departmanlar ile sürekli olarak temas halindeyiz. Müşteri tarafından gelen talep doğrultusunda aynı süreçte bulunan diğer takımlar ve Cast departmanı ile birbirimize sürekli destek olmaktayız.
Ama en sıcak teması sürekli olarak İnsan Kaynakları departmanı ile gerçekleştirmekteyiz. Personelin nitelikleri ve
ihtiyaçları – Müşteri taleplerine entegre edebilmek açısından sürekli beyin fırtınası içinde olmamızın önemli olduğu
kanaatindeyim.
Aynı zamanda sürecin en sağlıklı şekilde baştan sona tamamlanabilmesi için satın alma ve muhasebe departmanlarımızla da sürekli iletişim halindeyiz.

Mystaff proje koordinatörü olarak şirketiniz için
geleceğe yönelik planlarınızı anlatır mısınız ?
İlk defa part time olarak çalıştığım zamanla , şuan ki düşüncelerim aynı kuvvette : Mystaff bu sektörün en kaliteli insan kaynakları firması. Tabi ki bizlere düşen görev bu konumu korumak ve ‘’Daha ileriye nasıl götürebiliriz?’’ mantığı
ile işimize devam etmek. ben kendi sürecim dahilinde çalışan personelin kalitesini sürekli olarak yükseltmek amacını
taşıyorum. Kendi kariyerine önem veren , pratik düşünebilen ,iş ahlakına uygun çalışan genç arkadaşları aramıza
katmak ve hem onları hem de çalıştığım şirketi hep ileriye götürmek başlıca planlarımdan. Amacı maddiyattan ziyade , iş hayatına mutfakta hazırlanmak olan, risk alabilen , saygılı ve güvenilir , uzun soluklu bir ekip kurmaya gayret
ediyoruz. Umarım şuan olduğumuzdan daha da başarılı sonuçlar elde edeceğiz.
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