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Neden ücret almadan stajyer olmalısınız ?
Aslında bu sorunun sorulmasına bile gerek olmayan bir dünyada yaşamayı istiyoruz.
Ancak gelin görün ki şartlar bizi ücret almamaya zorlayabiliyor.
Genelde üniversitelilerin zorunlu stajları bu şekilde değerlendiriliyor ve bu stajları bulmak
daha kolay. Sizlere 10 madde de işin kârlı kısımlarından bahsetmeye çalışacağım.
1. Tecrübe: Tecrübe olmadan bir hiçsiniz. Tüm iş başvurularında yer alan en az “x” yıllık
tecrübeyi bu şekilde kazanabilirsiniz. Yaşıtlarınızdan daha çok tecrübeye sahip olmak
istiyorsanı, stajyerlik en avantajlısıdır.
2. CV için: Tabiiki bu maddeyi en tepeye de yazabilirdik. Yaptığınız stajları yazmak, not
ortalamanızı yazmaktan çok daha etkilidir.
3. Ne öğrenmek istiyorsanız onu öğrenirsiniz: Birden fazla sektörde çalışarak, kendinize
en uygun sektörü bulabilir ve adımlarınızı ona göre atabilirsiniz. O sektöre ait tüm
ihtiyaçları öğrenebilirsiniz.
4. Ne öğrenmek istemiyorsanız onu öğrenirsiniz: Sanırım bir üstteki maddeden daha
önemli. Çünkü artık tanımadığınız insanların egoları ve vasıfsızlıkları ile uğraşmak
zorunda kalacaksınız. Zorla iş çakmalar, gereksiz şeyleri sizden istemeleri de cabası.
Tüm bunlar gerçekleşirken istemediğiniz şeyleri de öğrenmiş olacaksınız.
5. Parayı sonra kazanırsınız: Sonuç olarak staj yapmak kendinize yatırım yapmaktır.
Yarın öbür gün iş bulduğunuzda yaşıtlarınızdan daha yüksek maaş alabilme ihtimaliniz
çok daha fazla.
6. Çaylak ünvanını atarsınız: İster her gün ofise gidip gelin, ister evden veya dışarıdan
stajyer olarak çalışın, iş günü deneyimi size büyük katkı sağlayacaktır. İş bulduğunuz
zaman hissedeceğiniz çaylaklıkları minimuma indirirsiniz.
7. Kontak Bulursunuz (Network): Patronunuz, çalışanlar, müşteriler ve diğer stajyerler ile
tanışıp, kendinizi tanıtabilirsiniz. Buradaki insanlarla LinkedIn’de bağlantı kurabilirsiniz.
8. Bir Mentor Bulun: Sizi kanatları altına alacak biri olup olmadığını hiç bir zaman
tahmin edemezsiniz. O kişiden öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin.
9. Yapacak daha önemli işleriniz mi var?: Cidden, staj yapmadığınız zaman
gerçekleştirdiğiniz daha önemli bir şeyi açıklayabilir misiniz ? Eğlenmek, gezmek,
tozmak, tatil yapmak vs. Tüm bunları için ileride yeterli zamanınız olacaktır. En kötü
ihtmalle, staj yaparak boş zamanlarınızı doldurabilirsiniz.
10. Ücretsiz Staj bumak daha kolay: Açıkçası bana stajyerlerine maaş veren bir şirket
söyleyebilir misiniz ? Günlük yemek ve yol paranızı verirlerse iyidir.
Yazıda da belirttiğim gibi staj yapmak kendine yatırım yapmaktır. İyi düşünün!
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Neden Anasponsor’da stajyer olmalısınız ?
Anasponsor Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı yan gelip yatma yeri değildir. :)
Stajyer olarak girdiğinizde Anasponsor’dan aşağıdaki maddeleri kaparsınız.


Kurumların iletişim ve pazarlama hedefleri doğrultusunda proje geliştirilmesi,
uygulanması



Sosyal sorumluluk stratejisinin oluşturulması, proje geliştirilmesi, projelerinin
koordinasyonun ve uygulama sürecinin yönetilmesi, iletişiminin yürütülmesi



Sponsorluk süreç yönetimi, Sponsorluk pazarlaması ve sözleşmelerinin
koordinasyonu, takibi



Marka stratejisine uygun yıllık iletişim planının oluşturulması,



Basın bültenlerinin hazırlanması, gönderimi, takibi,



Özel haber ve röportaj organizasyonu,



Günlük medya takibi,



Firmalarla iletişim sürecinin yürütülmesi,



Kurumsal yayıncılık sürecinin yönetilmesi,



Sponsor Blogu için yazı hazırlanması,



Saha alanlarında çalışmak, görüşmelere katılmak
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Kimler Anasponsor’da stajyer olabilir ?


Analitik, planlı-programlı ve hedef odaklı çalışabilen,



Disiplinli, takipçi ve takım çalışmasına yatkın,



MS Office ve Google Drive gibi programları iyi düzeyde kullanabilen



Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,



Raporlama yapabilecek,



Orta derece İngilizce bilen

Başvurmak için Yopmanız Gerekenler






Tüm sosyal medya hesaplarınızı,
CV’nizi,
Haftalık çalışma saati beklentinizi,
Maaş beklentinizi,
İkamet/Konum bilgilerinizi,
içeren detaylı bir maili “Stajyer Olmak İstiyorum” konu başlığı altında
“bilgi@anasponsor.com” a göndermeniz gerekmektedir.

Ekibimiz, gelen başvurulara en geç 7 iş günü içerisinde geri dönecektir.
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