SIKÇA SORULAN SORULAR
Otokar’ın iş ilanlarına nereden ulaşabilirim?
Kariyer.net ve Linkedin platformlarından ilanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Otokar hangi şehirlerde faaliyet gösteriyor?
Otokar’ın iki lokasyonu bulunmaktadır. Genel Müdürlük, İstanbul/Küçükyalı lokasyonunda,
Ana Üretim Kampüsümüz ise Sakarya/Arifiye’de bulunmaktadır.

Servis imkanı var mı?
Sakarya, Kocaeli ve İstanbul servisimiz bulunmaktadır. Sakarya’dan Avrupa ve Anadolu
yakalarına belirli noktalara servis hizmeti verilmektedir.

Uzaktan çalışma sistemi var mı?
Departmanlarınızın çalışma şekli ve pozisyonun gereklerine göre değişmekle birlikte genel
olarak haftanın 1 günü evden çalışma imkanı sunmaktayız.

Koronavirüs kaynaklı zor bir dönemdeyiz, sağlık imkanlarından yararlanabiliyor
muyuz?
Şirketimizde her daim sorularınıza cevap verebilmek ve herhangi bir ihtiyacınız olması
halinde sizlere yardımcı olmak üzere işyeri hekimlerimiz bulunmaktadır. Covid-19 salgını
çerçevesinde alınan bütün tedbirlere eksiksiz şekilde uyulmakta ve sizlerin de sağlık
imkanlarından yararlanabilmeniz için gerekli imkanları sağlamaktayız

İşe alım sürecinden bahseder misiniz?
Otokar’da işe alım sürecinin sistematik ve tarafsız işlemesi için adaylarımızın belirli
aşamalardan geçmeleri beklenmektedir. Adaylarımıza İngilizce Testi , Kişilik Envanteri ve
Yetenek Testleri uygulanmaktadır. Değerlendirme sürecinde İnsan Kaynakları ve ilgili birim
yöneticileri ile mülakat gerçekleştirilmektedir.

IELTS ve/veya TOEFL puanım bulunmaktadır, tekrar İngilizce sınavını çözmek
zorunda mıyım?
Son iki yıl içerisinde girmiş olduğunuz IELTS ya da TOEFL sınavlarınızın sertifikalarını
bizlere yönlendirdiğiniz takdirde, İngilizce sınavına girmenize gerek bulunmamaktadır.

Ön elemeyi hangi kriterleri baz alarak yapıyorsunuz?
İlanda belirlediğimiz pozisyon kriterlerimizi esas alarak gerçekleştiriyoruz.

Otokar’da sosyal hayata yönelik neler yapılıyor?
Otokar olarak yalnızca iş hayatını değil sosyal hayatı da renklendirmeye gayret ediyoruz.
Çalışanlarımızın her daim mutlu olmasını sağlamaya çabalarken önceliğimiz pek çok farklı
alanda sosyal kulüpler kurmak oldu. Fotoğrafçılıktan yelken kulübüne kadar geniş yelpazede
etklinliğini sürdüren kulüplerimizle farklı ilgi alanlarına sahip çalışanlarımıza ulaşmayı
hedefledik.

Sakarya’da ikamet şartı aranıyor mu?
Üretim Kampüsümüz Sakarya/Arifiye’de bulunmaktadır. Bu sebeple çalışanlarımızdan
Sakarya ve Kocaeli ili çevresinde ikamet etmesini bekliyoruz.

Çalışan eğitimi ve gelişimine yönelik neler yapılıyor?
Otokar olarak eğitim ve gelişim konusunda her daim yenilikçi ve ileri teknolojiye hakimiyeti
kuvvetlendirecek süreçleri takip etmekteyiz. Çalışanlarımızın bireysel eğitim ve gelişim
planlamaları için sene başında, yöneticilerimiz ile bir araya gelerek geçmiş yılın
değerlendirmesi, gelecek yılın planlaması yapılmaktadır. Çalışanlarımız, Eğitim Veri TabanıKoç Akademi üzerinden sınıf eğitimi, e-eğitim, seminer v.b. gelişim faaliyetlerinin yanı sıra
okuma materyalleri ve e-dergilerden oluşan Öğrenme Kaynakları’na da ulaşabilmektedirler.
Yıl içerisinde doğabilecek farklı eğitim&gelişim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler
planlanmaktadır. Bununla beraber dünyanın farklı üniversiteleriyle olan anlaşmalarımız
neticesinde, çalışanarımız için farklı dijital platformlar üzerinden pek çok farklı alanda online
içerikler sunabilmekteyiz.

