TASAM Ofisi için Stajyer Duyurusu
TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE); güvenlik konularında periyodik stratejik raporlar
hazırlamakta; savunma ve güvenlik alanlarında akademik etkinlikler düzenleyerek farkındalık
geliştirmekte; kamu diplomasisi perspektifiyle önerilen politika, aksiyon ve etkinliklere dair
araştırma/değerlendirme sağlamakta; savunma ve güvenlik uzmanlarının görüşlerinden daha etkin
biçimde istifade ederek Türkiye’ye ve sivil kurumlara alternatif politikalar üretmektedir.
TASAM BGC İş ve Devlet Danışmanlığı ise; küresel ilgi alanına sahip bir düşünce kuruluşu alt yapısı
üzerine kurulan “ilk jenerasyon” kurum olarak ulusal ve uluslararası aktörlere stratejik danışmanlık,
ekonomik istihbarat, ağ (network) ve iş geliştirme, beyin bankası, teknoloji yönetimi ve üst düzey (VIP)
hizmetler sunmaktadır.
TASAM bünyesinde çalışmalarını sürdüren MSGE ve TASAM BGC birimlerinde haftada en az 2 gün 09.00 18.00 saatleri arasında görev almak üzere, stajyer arkadaşlar aranmaktadır.

ARANAN NİTELİKLER







Siyasal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler veya Sosyal Bilimler Fakültesi 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak
Rahatça yazıp, okuyabilecek düzeyde İngilizce bilmek
Araştırma ve sunum yapma yeteneği kuvvetli olmak
Farklı bakış açıları geliştirebilmek ve kendini sözlü ve yazılı olarak iyi şekilde ifade edebilmek
Takım çalışmalarına uyumlu olmak
Yeni ve yaratıcı fikir oluşturmaya yatkın olmak

Not: Stajyerlere herhangi ücret ödemesi yapılmamakta, öğle yemekleri kurum tarafından sağlanmaktadır.

MOTİVASYON SORULARI
(Lütfen bir sayfayı geçmeyecek şekilde kısaca cevaplayınız)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gelecek planlarınız nelerdir?
TASAM’ı nasıl duydunuz ve TASAM’dan beklentileriniz nelerdir?
Daha önce herhangi bir projede yahut iş kolunda sorumluluk aldınız mı? Bahseder misiniz?
Varsa iş tecrübenizde yoksa akademik yaşamınızdaki en büyük sorun ne oldu ve nasıl baş ettiniz?
Yaşamınızdaki en büyük başarınız nedir?
Excel, Word, PowerPoint gibi programlarda verilen görevleri akıcı şekilde yerine getirebilir misiniz?
Hobilerinizi nasıl edindiniz?

Soruları cevaplarken uymak zorunda olduğunuz herhangi bir kural yoktur. Cevaplarınızı pdf dosyası
olarak bize ulaştırabilirseniz yüz yüze görüşme aşamasına geçebilmek için adım atmış olursunuz.
Adayların özgeçmişleri ile birlikte yukarıdaki soruların cevaplandığı motivasyon metnini aşağıdaki adrese
e-postalamaları gerekmektedir.
nilsucemali@tasam.org

