
UZMAN ADAYI STAJ PROGRAMI 

 

Amaç: Stajyer, çalışan adayı veya bayi/iş ortağı adaylarına eğitim ve iş deneyimi 

kazandırarak; öncelikle kendi firmamızda çalışanımız veya bayimiz/iş ortağımız 

olarak kazanmak ve sinerji sağlamaktır. Bu kapsamda topluma daha bilgili, deneyimli 

ve katma değerli insanlar yetiştirmek için katkıda bulunmaktır. 

Hedef: Zorunlu veya gönüllü staj yapmak istiyorsanız, yazılım dünyasına adım atmış 

veya yeni adım atacaksanız, öğrenci veya yeni mezunsanız; bu staj sürecinde Bilişim, 

Bulut Bilişim, Yazılım, özellikle de ERP alanında bilgi ve deneyim kazanacaksınız. 

Temel şart olarak sizin “yoğun istek ve çabanızla” edineceğiniz bu kazanımların ticari 

kazanç getirmesi durumunda gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Sürecin ilerleyen 

zamanlarında sertifika sahibi ve uzman olabilecek, iş geliştirebilecek, yeni işler 

kazanabileceksiniz. Gelirinizi ve kariyerinizi bu değerler belirleyecektir. 

Proje Deneyimi/Gerçekleştirme: ERP alanı veya her türlü teknoloji alanında sizin 

fikirlerinizle kendi üretebileceğiniz projelerinizi veya ilişkilerinizle kazanabileceğiniz 

ticari ve/veya yenilikçi projeleri firmamıza getirebilirsiniz; değerlendirmeden geçerse 

veya müşteriden iş alınırsa proje bazlı birlikte geliştirebilir, birlikte kazanabiliriz. 

Eğitim: Eğitimler ofiste ve/veya uzaktan çevrimiçi olarak teorik anlatımlı, uygulamalı 

anlatımlı, iş üzerinde uygulamalı, araştırma yaptırarak, ödev ve pratik yapma 

imkanları ile karma yapılacaktır.  

Süreç: Eğitim ve staj süreci en az 3 ay sürecek, bu sürede sizden herhangi bir ücret 

talep etmiyoruz. Gönüllü olarak bu süreci uzatmak, sizin istek ve çabanızla mümkün 

olabilecektir. Yasalara göre zorunlu ve ücretli olan stajlar haricinde herhangi bir iş 

sözleşmesi ile işe alımı yapılmadan ücret ödemesi söz konusu olmayacaktır. Bu 

süreçte, yukarıda anlatıldığı gibi ticari amaçla işler yapabiliriz ve komisyon şeklinde 

kazançlarınız olabilecektir. 

Sonuç: Yukarıdaki amaca uygun olarak başarılı ve yeterli staj sürecinin 

tamamlanması sonrasında koşullara göre karşılıklı mutabakat sağlanırsa sözleşme 

yaparak işbaşı yapabilirsiniz, süreci başarılı olarak tamamlayamazsanız süreci 

uzatmayı talep edebilirsiniz veya kendi işinizi kurmayı isterseniz bayimiz/iş ortağımız 

olabilirsiniz.  

Uygun mu? Eğer bu programın size uygun olduğunu ve sizin de bu programın 

amacına ve hedefine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, “Uzman Adayı Staj 

Programına uygunum/istiyorum” açıklamanızı yazarak Stajyer Başvuru Formunu 

doldurunuz. 

Gelen yanıtlar üzerine online ve/veya yüz yüze görüşme yapacağız.  


