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Siz fırsatı yakalayın, Biz sizin için çalışalım! 
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Genel bilgiler

Doğru ve kalifiye eleman mı arıyorsunuz?

DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) iş birliği ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve DEinternational A.Ş. sizlere 

ilk kez doğrudan hedefe yönelik ve AHK Network’ünden faydalana bileceğiniz bir kariyer günü sunuyor.

Sloganımız: Birlikte güçlüyüz!

AHK Türkiye şirketlere, öğrencilere ve iş arayanlara ideal ve katma değeri olan bir platform oluşturacaktır.

Tüm gün sürecek olan kariyer günü yaklaşık 500 kişi beklemektedir.

Şirket avantajları
AHK Karıyer gününe neden katılmalısınız:

Ortak üniversiteler aracılığıyla öğrenci ve yeni mezunlar ile doğrudan temasa geçmenizi sağlayacağız

DAAD işbirliği ile aradığınız hedef kitleye göre çalışmalar yapılacaktır

Öğrenciler, yeni mezunlar, Almanya’dan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuruda   bulunanlar, Yüksek Lisans 

yapanlar ve yeni bir iş arayışında olanlar davet edilecektir

Yüz yüze etkileşim imkanı

Gelecek vaad eden birden fazla aday ile yerinde görüşme

Potansiyel aday ile birebir röportaj köşeleri

Firma isteklerine ve hedef kitleye yönelik pazar araştırması yapılması ve duyuru çıkarılması

Bütçeye uygun paket fiyatı

İstenilirse daha fazla hizmet: stant kurumu, stant tasarımı vs.
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DAAD – Alman Akademik Değişim Servisi

 DAAD, Almanya’da öğrenim görmek isteyen ya da öğrenimini yurt dışında 
tamamlamak isteyen öğrencilerin başvurdukları Alman Akademik Değişim 
Servisi adını taşıyan kurumdur.

 Almanya`da yüksek öğrenim, araştırma ve burs olanakları konusunda DAAD 
İstanbul Bilgi ve Danışma Merkezi olarak Türkiye’den başvuruda bulunacak 
öğrenci ve araştırmacılara ayrıntılı bilgi sunabilmeyi amaçlıyor 

 Merkezleri 2000 yılında kuruldu ve Alman devleti tarafından finanse edilen bir 
devlet kurumudur; dolayısıyla Almanya`da yüksek öğrenim, araştırma ve burs 
olanakları konusunda gidebileceğiniz en doğru adrestir. 

 Merkezleri her yıl ortalama 1400 öğrenci tarafından ziyaret edilir. İstanbul ve 
yakın çevresindeki üniversitelerin kariyer günlerine katılmakta, gerek 
üniversitelerde gerek liselerde yoğun katılım gören sunumlar 
gerçekleştirmektedir. 

 Yüksek öğrenim gibi önemli bir konunun sorumluluğunun bilincinde olarak 
eğitim danışmanlığı hizmetleri Almanya’daki güncel gelişmeleri takip ederek 

ve ilgilenenlere doğru kaynaklar sunarak başarıyla sürdürmektedir.

İletişim

DAAD-Informationszentrum Istanbul

Dr. Wiebke Bachmann Sıraselviler Cad. 78 / 434433 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0090-212 2493462 Faks: 0090-212 2493464

E-posta: istanbul@daad-turkiye.org

mailto:istanbul@daad-turkiye.org
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*Program değişkenlik gösterebilir

Program akışı*

26.11.2016 Program

Cumartesi Kariyer günü (tam gün)

08:00 Kayıt & Stant hazırlıkları

09:30-12:00 Selamlama

20 şirket katılım sağlayacaktır

İş arayışta olan ve öğrenciler ile görüşmeler

12:00 

Öğle yemeği

12:30 İş arayışta olan ve öğrenciler ile görüşmeler devamı

16:00 Kapanış

Hilton toplantı salonu yerleşim planı- Balo salonu 

G
iriş

Bahçeye çıkış kapılar

SutunŞirket standları
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Kayıt Ücreti

Katılımcı Ücreti: 450,00 € + KDV 

Fiyata firma başına 3 kişiye sınırsız, çay, kahve, su ve öğle yemeyi

ikramı dahildir. 

Web sayfamızda katılımcı firma olarak logonuz yer alacak. 

ODA dergisinde haber olarak yayınlanacak. 

Yurt dışındaki tüm Alman Ticaret Odalarına duyuru gönderilecek.

Hilton tarafından masa, sandalye ve elektrik verilecek. 
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Sorularınız ve Şirket kayıt için

İletişim kişiler:

Meltem Çokluk

Tel.: 0 212 363 05 00

Meltem.cokluk@dtr-ihk.de

İçim Aksakal

Tel.: 0 212 363 05 00

İcim.aksakal@dtr-ihk.de

mailto:Oya.akin@dtr-ihk.de
mailto:İcim.aksakal@dtr-ihk.de

