Türk Telekom START’ı
Merak Ediyorum
START nedir?
START, kariyer yolculuğunda
telekomünikasyonu 360° deneyimleyeceğin
yeni işine ilk adımı atarken, geniş kapsamlı
bir gelişim programı fırsatı sunan genç
yetenek işe alım programıdır.

START’a kimler başvurabilir?
Kariyerin en doğru yerden başlasın ve
geleceğin de senin gibi ışıldasın istiyorsan,
yeni mezunsan ya da en fazla iki yıllık
iş deneyimine sahipsen, yüksek lisans
ya da doktora öğrencisiysen START’a
başvurabilirsin.

Nasıl START olabilirim?
START olmak istiyorsan,
05 Haziran - 03 Temmuz 2018 tarihleri
arasında aşağıdaki web adreslerinden online
başvuru yaparak bu keyifli yolculuğa dahil
olabilirsin.
www.turktelekomstart.com.tr
www.turktelekomkariyer.com.tr
www.kariyer.net,
www.linkedin.com

START’a katılmak için hangi
aşamalardan geçerim?
START’a başvurduktan sonra kriterlere
uygunsan, yeteneklerini ve İngilizce bilgini
göstermek için online sınava girersin,
başarılı olursan bir sonraki aşama olan
Kişilik Envanteri uygulamasına katılırsın. Bu
adımı da geçtikten sonra tüm yeteneklerini
ve fikirlerini göstereceğin Değerlendirme
Merkezi’nin ardından kendini tanıtma fırsatı
bulacağın birebir görüşmelere katılırsın.
Süreci başarıyla tamamlayabilirsen Türk
Telekom’da başlayacak uzun soluklu bir
gelişim programı ve 3600 telekomünikasyon
deneyimi seni bekliyor olacak!

Online sınav ya da birebir
görüşmeler sırasında benden
istenilen bir belge var mı?
Hiçbir etapta senden bir belge talep
etmiyoruz.

Farklı illerden START’a
başvuru yapabilir miyim?
START’a her ilden başvuru yapabilirsin.
Birebir görüşmeler için Ankara veya
İstanbul’u seçerek süreci tamamlayabilirsin.

Sonucun olumlu olup
olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Geçtiğin her aşama için sana ayrı ayrı
bilgilendirmeler gelir ve tüm süreci başarıyla
tamamlayıp tamamlayamadığını 01.10.2018
tarihine kadar öğrenmiş olursun.

İş görüşmelerinde senden ne
bekliyoruz?
Kendine hedefler belirleyen, yaptığı işi
tutkuyla yapan, hızlı adapte olabilen,
yeniliğe açık, sonuca en çevik şekilde ulaşan,
inovatif bakış açısına sahip, dinamik ve
yaratıcı çalışma arkadaşları arıyoruz.

Türk Telekom’a ağırlıklı olarak
hangi bölümlerden alım
yapılıyor?
START kapsamında tercihen, İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi (İşletme, Endüstri, Bilgisayar,
Matematik, Elektrik, Elektronik, Haberleşme,
Telekomünikasyon, Yazılım Mühendislikleri)
ve Fen – Edebiyat Fakültesinden işe alım
yapılmaktadır.

Diğer bütün soruların için,
TurkTelekomStart@mentalik.com adresine
e-posta atabilirsin.

START’a başvurmayı
unutma!
Seni aramızda görmek için
sabırsızlanıyoruz...

