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SIKÇA SORULAN SORULAR

Otokar’da staj yapmak istiyorum, nasıl başvurabilirim?
Kariyer.net, Linkedin ve KoçKariyerim platformlarından sizlere ulaştırdığımız OtoKariyer Genç Yetenek
Programı ilanlarına başvuru yaparak sürecinizi başlatabilirsiniz. Değerlendirmelerimiz sonucunda
sizlerle iletişime geçeceğiz.
OtoKariyer Genç Yetenek Programına kimler başvurabilir?
OtoKariyer Genç Yetenek Programımıza haftanın en az üç günü şirketimize gelebilecek üniversitelerin
3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir.
Lokasyon bilgisi nedir?
Otokar’ın iki lokasyonu bulunmaktadır. Genel Müdürlük, İstanbul/Küçükyalı lokasyonunda yer
almaktadır. Ana Üretim Kampüsümüz ise Sakarya/Arifiye’de faaliyet göstermektedir. Her iki
lokasyonumuza da staj yapma imkanı bulunmaktadır.
Servis imkanı var mı?
Sakarya, Kocaeli ve İstanbul servisimiz bulunmaktadır. Sakarya’dan Avrupa ve Anadolu yakalarına
belirli noktalara servis hizmeti verilmektedir.
OtoKariyer Genç Yetenek Programı ne kadar sürüyor?
Genç Yetenek Programımız 10 ay sürmektedir ve haftanın en az 3 günü gelmenizi beklemekteyiz. Bu
süre zarfında hem görev yaptığınız departmanlarda iş akışını gözlemleme hem de profesyonel
deneyim kazanma şansını elde edebilirsiniz.
OtoKariyer Genç Yetenek Programı kapsamında ücret ödeniyor mu?
OtoKariyer Genç Yetenek Programına dahil olan tüm arkadaşlarımıza ücret ödüyoruz.
OtoKariyer Genç Yetenek Programı bittikten sonra Otokar’da işe başlayabilir miyim?
Yeni mezun adaylarımız 10 aylık staj programlarını bitirdikten sonra şirketimizde mevcut açık
pozisyonlar çerçevesinde tekrar değerlendirmeye alınıyorlar ve olumlu değerlendirme sonucu tam
zamanlı çalışma fırsatı elde edebiliyorlar.
OtoKariyer Genç Yetenek Programı başladıktan sonra bir mentorum olacak mı?
Şirket içinde işleyişin nasıl olduğunu gösterecek ve sizlerle beraber ihtiyaçlarınıza yönelik adımlar
atacak bir mentorunuz olacak. Böylelikle aklınızdaki soru işaretlerini giderebilir ve adaptasyon
sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
OtoKariyer Genç Yetenek Programında ne tür projelere dahil olacağım?
OtoKariyer Genç Yetenek Programı süresince içinde yer alacağınız departmana bağlı olarak pek çok
projeyi yakından gözlemleme ve içinde yer alma fırsatına sahip olacaksınız. Sizlere atanan görevlerle
beraber mentorlarınızın yönlendirmesiyle projelere katılım göstermeniz beklenmektedir. Böylelikle
hem öğrenecek hem de pratik yapabileceksiniz.
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OtoKariyer Genç Yetenek Programı mülakat sürecini anlatabilir misiniz?
Adaylar öncelikle İngilizce sınavı ve Envanter testine alınır. Daha sonra İnsan Kaynakları görüşmesi ve
sonrasında da ilgili bölüm yöneticilerinin de katıldığı panel görüşmelere dahil olur. Uygun bulunan
adaya İnsan Kaynakları tarafından teklif yapılır. Değerlendirme sürecine alınan tüm adaylara sürecin
sonunda bilgilendirme yapılır.
Genç Yetenek Ekip Üyesi olmakla tam zamanlı çalışan olmanın arasındaki fark nedir?
OtoKariyer Genç Yetenek Programının üyesi olarak, şirketimizdeki diğer çalışma arkadaşlarımızla aynı
sorumluluklara sahip olabileceksiniz. Genç Yetenek Programı’nda hem etkin şekilde süreçlere dahil
olurken hem de süreci gözlemleme fırsatı elde edebileceksiniz. Ayrıca bulunduğunuz departmanın
getirdiği görev ve sorumluluklarınızın yanında stajınızın 10 aylık bir eğitim olduğunu düşünebilirsiniz.
Birçok departman hakkında bilgi edinme şansınız da olacak.
Uzaktan çalışma sistemi var mı?
Departmanlarınızın çalışma şekli ve pozisyonun gereklerine göre değişmekle birlikte genel olarak
haftanın 1 günü evden çalışma imkanı sunmaktayız.
OtoKariyer Genç Yetenek Programı sonunda bizleri neler bekliyor?
Genç Yetenek programınızın sonuna doğru sizlerden bir sunum yapmanızı bekliyoruz. Sunumunuzda
10 aylık sürecinizin nasıl geçtiğinden, neler öğrendiğinizden, gelişime açık alanlarınızdan ve son olarak
da süreç ya da sistemler ile ilgili önerilerinizden bahsetmenizi istiyoruz. Sunumunuza İnsan Kaynakları
departmanından arkadaşlarımız ile beraber yöneticileriniz de eşlik edecek. Böylelikle hem sizden hem
de yöneticinizden sürecin nasıl geçtiğine dair bilgiler alabileceğiz.
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.
IELTS ve/veya TOEFL puanım bulunmaktadır. Tekrar İngilizce sınavını çözmeli miyim?
Son iki yıl içerisinde girmiş olduğunuz IELTS ya da TOEFL sınavlarınızın sertifikalarını bizlere
yönlendirdiğiniz takdirde, İngilizce sınavına girmenize gerek olmamaktadır.
Ön elemeyi hangi kriterleri baz alarak yapıyorsunuz?
İlanda belirlediğimiz 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.
Otokar üniversite etkinlikleri çerçevesinde neler yapmaktadır?
Üniversite etkinlikleri şirketimiz için oldukça önemlidir. Bu çerçevede üniversitelerin kariyer günlerine
sponsor olurken etkinliklere katılım sağlayarak Otokar'daki kariyer olanaklarını genç yetenekler ile
paylaşıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerinin ulusal ve uluslararası katıldıkları yarışmalarda onlara
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sponsor oluyoruz. Bünyemizdeki uzman çalışan ve yöneticilerimiz üniversitelerde gerçekleşen
etkinliklere katılarak, deneyimlerini siz değerli gençlere aktarıyorlar.
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