Seni, iş hayatına en iyi şekilde hazırlayacak
İş Bankası MasterClass staj programı için
hazır mısın?

Başvuru:
toptalent.co/masterclass

İŞ BANKASI MASTERCLASS
STAJ PROGRAMINI SUNAR

İş hayatının kalbinin attığı sektörde gerçek bir iş deneyimi sunan
MasterClass staj programı, iş hayatına sağlam bir ilk adım atman
için seni bekliyor.
Program sana İş Bankası'nı içeriden tanıma şansı verir. 30 iş günü
boyunca, Türkiye'nin Bankacılık Okulu'nda çalışmak,
profesyonellerden oluşan bir ekibe katılmak, farklı iş alanlarını
tanımak ve zorlu projeleri üstlenmek için eşsiz bir fırsat.
Seni, iş hayatına en iyi şekilde hazırlayacak İş Bankası MasterClass
staj programına hemen başvur.

İŞ BANKASI MASTERCLASS
NELER SUNUYOR?
İş Bankası MasterClass staj programına katılmak, ilk günden itibaren eğitimler, heyecan verici projelerle iş hayatına
hazırlanacağın, İş Bankasını yakından tanıyacağın ve iş ağını oluşturmaya başlayacağın anlamına gelir.

Mesleki ve kişisel gelişim
konularında sınıf
eğitimleri, İş Bankası Müze
gezisi ve finansal
okuryazarlık eğitimi

Geleneksel çalışma
yöntemi, çevik çalışma
modeli ve RPA
çalışmalarıyla ilgili deneyim
sahibi olma fırsatı

Bankanın iş ailelerini
yakından tanıma, proje
sunumu ve yöneticilerden
geri bildirim alma fırsatı

MasterClass stajın bittikten
sonra da Bankanın
düzenleyeceği çeşitli
atölyelere ve etkinliklere
katılma fırsatı

HANGİ STAJ SANA UYGUN?
MasterClass Programı ile sana en uygun stajı yapabilir ve kariyerini Türkiye'nin Bankası
İş Bankası'nda şekillendirebilirsin.

Bilgi Teknolojileri

Genel Müdürlük

Hukuk Müşavirliği

MASTERCLASS PROGRAMINA
KİMLER KATILABİLİR?

MasterClass staj programı, İş Bankası'nda heyecan verici, sağlam bir kariyere adım atmak isteyen yetenekler için mükemmel bir
fırsat, Türkiye'nin Bankası'nın gelecekteki liderlerini, uzmanlarını ve yöneticilerini bulmak için stratejimizin önemli bir parçasıdır.
Yeteneklerden beklenenler:

UYRUK

EĞİTİM

BÖLÜM

Türkiye Cumhuriyeti

-

vatandaşı olmak

Genel Müdürlük stajı için linkte yer alan
bölümlerden birinde okuyor olmak,

-

Bilgi Teknolojileri stajı için herhangi bir
mühendislik bölümü, matematik ya da
istatistik okuyor olmak,

-

Mart 2020 itibarıyla lisans 3. ya da
4. sınıf öğrencisi olmak
* 4. sınıf öğrencilerinin 1 Ağustos 2020'den
önce mezun olmaması gerekmektedir.

Hukuk stajı için hukuk fakültesinde
okuyor olmak.

D İ L B İ LG İ S İ

İyi seviyede İngilizce bilmek*
*Hukuk Müşavirliği başvurularında
İngilizce şartı aranmamaktadır.

ÖZEL

SGK yükümlülüklerinin okulları
tarafından karşılanıyor olması

MASTERCLASS SEÇİM SÜRECİ

BAŞVURU
Başvuruların alınması
ve ön değerlendirme
Son başvuru tarihi:
16 Mart 2020
Başvuru adresi:
www.toptalent.co/masterclass

O NL I N E S INAV
Uygun olan yeteneklerin
online sınava davet
edilmesi

ON L IN E
M Ü LA K AT

S ON U ÇLA R I N
AÇI KL A N M ASI

Online sınavda başarılı
olan yetenekler ile
mülakat

Staj yapmaya hak
kazanan yeteneklerin
açıklanması

SENİ
TÜRKİYE’NİN
BANKASINA
BEKLİYORUZ.
toptalent.co/masterclass

