AIESEC Nedir?
127 ülke , 86000 üye , 24000 liderlik fırsatı

1948 yılından bu yana faaliyet gösteren
küresel, kar için çalışmayan, politika dışı,
bağımsız bir platformdur.
Öğrenciler tarafından yürütülen
dünyanın en büyük organizasyonudur.

Küresel
Türkiye
12 il ve KKTC , 1000 üye , 2000 staj

AIESEC tecrübesinin

•
•
•

farkı nedir?

•
•

Liderlik
Yaparak öğrenmek
Dünya görüşlerini
genişletmek
Çözüm odaklılık
Kendi güçlü ve zayıf
yönlerinin farkında olmak

Nasıl Genç Liderler Yetiştirmek İstiyoruz?
Lider&sorumlu
İnovatif&Girişimci
İş bakış açısını kazanmış
Tutkulu sonuç odaklı

Global Talent üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara uygun olarak yurt dışında
profesyonel bir tecrübe etmelerini amaçlayan uluslararası bir programdır.
Teorik bilginin pratiğe döküldüğü Global Talent ile yeni mezun adaylar global firmalarda ya da küçük işletmelerde
yetkinliklerine uygun olarak kazandıkları bu profesyonel tecrübenin yanında uluslararası bir çalışma ortamında bulunarak iş
hayatında rakiplerinden bir adım öne geçerler.

Global Entrepreneurs 3-4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yurt dışında start-upların dünyasına katılarak uluslararası bir
profesyonel tecrübe edinme fırsatı sunmaktadır.
Bir staj programı olmanın da ötesinde katılımcılarının liderlik özelliklerini geliştirmek üzere oluşturulmuş bu tecrübe ile 6-8
hafta boyunca Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkedeki Start-Up’larda çalışma fırsatı
bulabilirsiniz!

Global Citizen, ”Hayat Değiştiren Tecrübe”dir.
Farklı bir ülkede gönüllü olarak 6-8 hafta süren projelere katılım
göstererek kişisel gelişimine katkıda bulunacaksın. Yurtdışında
aileler ile yaşayıp, farklı kültürlerden oluşan takımlarla çalışacaksın.
Bu süreçte konfor alanının dışına çıkarak güçlü ve zayıf yönlerini
tecrübeler yaşayarak öğreneceksin. Katıldığın projedeki bireylere
kendi kültürünü tanıtacaksın. Toplumsal gerçekleri yaşayarak
öğreneceksin. Nasıl mı bu kadar net ve emin konuşabiliyoruz ?
Çünkü; #HayatBuDeğişir

Programlarımıza katılmak isteyen kişiler

www.aiesec.org.tr
adresinden programlarımıza kaydını bırakabilirler.
Sonrasında sistemimiz otomatik olarak kişileri

Fırsatlarımızı görebileceğimiz platforma yönlendirecektir.
Kişiler orada profillerini oluşturabilir ve ilgili program ile ilgili fırsatlarımızı
incelemeye başlayabilir.
Kayıtlarını tamamladıktan sonra ilgili lokalde ki şubelerimiz daha iyi servis
sunabilmek için aramalarını gerçekleştirir
Bütün bilgilendirmeyi

şubelerimizden alabilirsiniz.

Global Citizen
için kışın sömestr ve yaz tatilinde projeler bulunmaktadır.
Bunlar için yılın her ayı kayıt yaptırabilirsiniz yalnız erken kayıt yaptırmak servislerimizin kalitesini
arttıracaktır.Programa üniversite öğrencileri ve mezunlar katılım gösterebilir.
Ücret :550TL

Global Talent ve Global Entrepreneurs
programları için yılın her ayı kayıt yaptırabilirsiniz ve düzenli olarak fırsatlarımız bulunmaktadır.Bu
programlar kapsamında firmalarda çalışacağınız için eşleşme süreçleri biraz daha uzamaktadır.Karar
verdikten hemen sonra kayıt olursanız daha fazla firma ile mülakat tecrübesi yaşama imkanı
sağlayabilirsiniz.Global Talent programına mezun kişiler katılabilir 30 yaş sınırı vardır.Global
Entrepreneurs programı için ise üniversitelerin 3.,4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunları katılım
gösterebilir.
Global Talent Ücreti : 830TL*
Global Entrepreneurs Ücreti : 750TL

*Bu ücret sadece Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde gönüllü olan veya burs alan öğrenciler için geçerlidir.

Eşleşme ve Kabul Kriterleri
Minimum intermediate seviyesinde İngilizce
Başvurulan stajın istediği kriterlere yönelik özgeçmiş
Global Talent için minimum 3 ay staj tecrübesi
Firmayla yapılan mülakat sonucunda olumlu yanıt alınması
AIESEC'e danışmanlık ve hizmet ücretinin ödenmesi

Eşleşme ve kabul sonrası yapılması gerekenler, hazırlaması
gereken dökümanlar
Gidilecek ülkeden gelen Davetiye Mektubu
Vize Başvurusu*
AIESEC'ten sağlanacak vize dökümanları*
Uçak biletlerinin alınması*

Bilinmesi Gerekenler

(seyahat, konaklama, çalışma koşulları, süre vb

-Yaşam ve konut maliyetini kapsamaya yeterli olacak kadar maaş
(Global Citizen için bir maaş ödemesi söz konusu değildir.Tamamen gönüllü olarak projelerde yer alabilirsiniz.)
-Gidilen ülkedeki oryantasyon süreci
-Tecrübe süresindeki resepsiyon süreçleri AIESEC tarafından karşılanır.
Seyahat masrafları stajyer tarafından karşılanır
3-12 ay arasında değişen sürelerde staj hizmetlerimiz vardır.
Kalınacak yerin bulunmasında AIESEC yardımcı olmaktadır

*Stajyer sorumludur.

Sorularınız İçin ;
AIESEC Genel Merkezi:
Ezgi DOĞAN
ezgi.dogan@aiesec.net

(0212) 293 8165

ÇYDD:
Burkon NAK
burkon.nak@gmail.com
0212 252 44 33

Şubelerimiz:

Ayrıca şubelerimizin ofis adresleri ve bilgileri için ,
http://aiesec.org.tr/ofislerimiz/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

