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Kariyerine yön ver!
Kariyer Ofisi çalışmaları ile öğrenci ve mezunlarımızın
bireysel gelişimlerine yol arkadaşlığı yapıyor, staj ve iş
bulma süreçlerinde destek oluyoruz.

Kariyer Ofisi Çalışmaları
XX İş ve Staj Fırsatları
XX Kariyer Fuarı
XX Workshop
XX BiGel (Bireysel Gelişim Eğitimleri)
XX MEDEP (Mesleki Dersler Programı)
XX Mülakat Simülasyonları
XX CV Danışmanlığı
XX Kariyer Danışmanlığı
XX Mülakat Danışmanlığı
XX Mezun İlişkileri
XX Kariyer Elçileri
XX Mentorlük
XX Kariyer Etkinlikleri
XX Case Study

Öğrenciler Kariyer Ofisini anlatıyor
Uğur Çakır
(Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi)
“Kariyer Ofisi ile tanıştıktan sonra,
kısa süre içerisinde, öz gelişimimi
ve kariyer bilincimi üst seviyelere çıkarttığımı, aktif
kampüs yaşantımı iyileştirdiğimi ve gelecek için
planladığım kariyer hedefime yakınlaştığımı keşfettim.
Firma ziyaretleri her öğrencinin yaşaması gereken bir
deneyim. Öğrenciliğinizde aktif olmak ve gelecekteki
çalışma hedeflerinizi etkileyecek temel adımları atmak
için Kariyer Ofisi en doğru tercih.”
Betül Keskin
(İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
“Kariyer Ofisi ile yolumuz her
üniversite öğrencisi gibi bazı arayışlar
ve gelecek kaygısı içindeyken başladı. Kariyer Ofisi
sayesinde birçok iş dünyası programına katıldım.
Burada tanıştığım insanlar sayesinde kalıplaşmış
bazı fikirlerimin değiştiğini gördüm. Böylece kariyer
hayatımla ilgili aslında birden fazla seçeneğim
olduğunu keşfettim. Kariyer Ofisi çalışanlarının desteği
sayesinde artık geleceğimi yönlendirirken yalnız
olmadığımı biliyorum.”
Sıla Yıldırım
(Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği)
“Kariyer Ofisi, iş hayatında etkili
bir izlenim bırakabilmek için CV
hazırlığının önemini görmemi sağladı ve özgeçmişimi
departmanlara göre adapte etmeyi öğretti. İş
dünyasından birçok farklı insanla Kariyer Ofisi
sayesinde tanıştım. Onları dinlemek, tanıştığım iş
insanlarıyla network kurmak, bana kariyer yolumu
seçerken farklı düşünceleri profesyonel açıdan görme
yetisini kazandırdı.”

İş dünyası Kariyer Ofisini anlatıyor
Halil Erdoğmuş
(ebebek Genel Müdürü)
“İstanbul Medipol Üniversitesi Kariyer
Ofisinin düzenlediği sohbet, katıldığım
en verimli programlardan biriydi.
Konusuna hakim dinleyiciler, öğrenmeye aç gençler,
kendini geliştirmek isteyen bireyleri tanıdım ve iş
dünyasının geleceği adına büyük bir umut gördüm.
Bu tarz programlar öğrencilerin iş dünyasına daha
donanımlı olarak katılmalarına büyük fayda sağlıyor.
Kariyer Ofisinin başarılı bir şekilde yürüttüğü bu ve
benzeri programları öğrencilerin takip etmesini tavsiye
ediyorum.”
M. Fatih Yorulmaz
(Albaraka Türk Katılım Bankası
CEO Danışmanı)
“Medipol Kariyer Ofisi, iş dünyasından
ve akademiden kendi dallarında
uzman, başarılı kişilerle öğrencilerini buluşturarak,
onların okulda aldıkları teorik eğitimi pratikle
destekliyor ve zenginleştiriyor. Daha da önemlisi,
Kariyer Ofisi çalışanlarının işlerini severek aşkla
yaptıklarını görmek hem öğrencilere hem de davet
edilen konuklara pozitif enerji olarak yansıyor.
‘Medipol Kariyer Ofisi gördüğüm en aktif çalışan ve en
çok değer katan kariyer merkezlerinden biri’ dersem
zannederim abartmış olmam.”
M. Erkan Aydın
(Türk Telekom AssisTT
İnsan Kaynakları Direktörü-Yazar)
“Öğrencilerle şirketler arasında
etkileşimin artırılmasında,
teori ile pratiğin birleştirilerek reel iş çıktılarına
dönüştürülmesinde Kariyer Ofisi önemli bir rol
oynuyor. Genç arkadaşların iş dünyasını tanımaları,
kariyer planlamalarını doğru yapabilmeleri, şirketlerle
projeler, staj, yarı zamanlı çalışma ve tam zamanlı
istihdam aşamalarının her biri için Kariyer Ofisinin
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Daha fazla sayıda
öğrencinin okul yıllarında farkındalık kazanması ve
farklılık yaratması adına Kariyer Ofisi ile yollarının
kesişmesini diliyorum.”

Kurumsal iş birlikleri &
Şirket gezileri
Kariyer Ofisinin ana amaçlarından biri de üniversitemizi
iş dünyasına yakınlaştırmak ve öğrencilerimize iş, staj
olanakları üretmek. Bu kapsamda 150’den fazla kurum,
marka ile iş birliği geliştirdik. Bu toplantılarda özellikle
onlarca farklı bölümden öğrencilerimizin de katılmasını
sağlayarak onlara tecrübe kazandırdık.

İş ve staj fırsatları

Bireysel Gelişim Eğitimleri (BiGel)

Farklı sektör ve markaların iş ve staj imkanlarını
öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Onlarca öğrencimiz
bu ilanlarımızdan yararlanarak kariyerlerinde yeni
kapılar araladı.

Öğrencilerimizin yetkinlik ve kişisel gelişimlerine
yönelik hazırladığımız Bireysel Gelişim Eğitimleri
(BiGel) kapsamında alanında uzman iş dünyasından
eğitmenler ile birçok farklı eğitim gerçekleştirdik ve
yüzlerce gence “Sen de BiGel” dedik!

Özgeçmiş (CV) seminerleri &
danışmanlığı
İş hayatına ilk adımları öncesi öğrencilerimize
yönelik etkili özgeçmiş (CV) hazırlama üzerine
seminerler gerçekleştiriyoruz. Onlarca öğrencimiz CV
danışmanlığından yararlanarak doğru özgeçmiş yazımı
ile etkili CV lere sahip oldu. “Doğru hazırlanmış bir CV
sizi mülakata hazırlar.”

Mülakat seminerleri & danışmanlığı
“Başarılı bir mülakat size iş kazandırabilir.” Kariyer
Ofisinde talep eden öğrencilerimize mülakat
simülasyonu ve danışmanlığı veriliyor. Yanı sıra iş
dünyasından profesyonellerle ve uzmanlarımızla
üç farklı kampüsümüzde düzenli olarak mülakat
seminerleri gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerle
iş hayatının beklentilerini doğru cevaplandırma
kabiliyeti kazanan öğrencilerimiz, mülakatlarda
kendilerini daha rahat ifade ediyorlar.

Mesleki Dersler Programı (MEDEP)
Bölüm derslerinde sektörel başarısı yüksek önemli
markaların başarılı yöneticileri derslerimize konuk
ettik. Mesleki dersler programı sayesinde ilgili derslerin
sektördeki yansımalarını öğrencilerimizin görmesini
sağladık.

COVID-19 pandemisinde
çevrim içi çalışmalar
Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz birçok etkinliği, eğitim
ve seminer faaliyetini salgın sebebiyle çevrim içi
ortama en hızlı taşıyan Kariyer Ofislerinden biri
olduk. Çevrim İçi Kariyer Etkinlikleri kapsamında iş
dünyası ile öğrencileri buluşturan çalışmalarımız,
öğrencilerimizin; sektörleri yakından tanımalarına
katkı sağlıyor, yöneticilere sorularını birebir iletme
imkânı tanıyor ve bu dönemde mesleki anlamda
motivasyonlarının yükselmesine etki ediyor. Bu
kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar:
XX Online Özgeçmiş ve Mülakat Danışmanlığı
XX Online Kariyer Etkinlikleri
XX Online Seminerler
XX Online Mezun-Öğrenci Buluşması
XX Online Kariyer Danışmanlığı
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