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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (BAUSEM)
HAKKINDA
Bahçeşehir Üniversitesi'nin yetişkinlere açılan yüzü olarak, yaşamboyu öğrenime ve
profesyonel hayattaki gereksinimlere odaklanan BAUSEM, 10 yılı aşkın süredir düzenlediği
sertifika programları, atölyeler, konferanslar ve seminerlerle örgün öğrenim sonrası gelişime
katkı sağlar.
BAUSEM'de tasarlanan programlarla profesyoneller; uzmanlık alanlarında gelişmeyi
sürdürebilir, kariyeri hedefini değiştirebilir, interdisipliner öğrenmeyle tanışarak hiç keşfetmediği
yaklaşımlarla tanışma olanağı bulabilir, değişim yolculuklarında yol arkadaşı olarak bizimle
ilerleyebilirler. BAUSEM; genel katılıma açık programlar, kurumsal eğitimler, mesleki eğitimler ve
konferanslar olmak üzere dört ana alanda faaliyetlerini sürdürür. Eğitimler konu bazında;
hukuk, ekonomi, işletme, sağlık, iletişim, eğitim, bilişim, gastronomi, yabancı dil ve kişisel gelişim
kategorilerinden oluşur.
BAUSEM'de, bir uzmanlık alanının en önemli temsilcilerine ulaşarak, eğitimin herkesin en temel
ihtiyacı olduğu yönündeki temel prensiple programlar hazırlanır. Eğitimler tasarlanırken,
akademik bilginin yanı sıra, farklı sektörlerden uzmanlara programlarda yer verilmesi esas alınır,
bireylerin iş ve kişisel yaşamlarına reel katkı sağlayacak bilgilere ulaşması amaçlanır.
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
GENEL NİTELİKLER









İletişim becerisi kuvvetli, ifade yeteneği güçlü,
Üniversitelerin tercihen İletişim ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun,
Satış ve pazarlama alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi,
Ses, film, oyun ve tasarım alanlarına ilgi duyan ve temel düzeyde genel kültüre hakim,
MS Office ve dijital medya yayıncılığı (Photoshop, Illustrator, web yayıncılığı ve sosyal
mecralar vb.) yazılımlarına hakim,
İyi derecede İngilizce bilen,
Türkçe dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına hakim,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İŞ TANIMI

Potansiyel katılımcı adaylarını tespit etmek, bu adaylara ulaşmak, eğitime katılım
konusunda motive ve rehberlik etmek,

Programlara başvuran katılımcılarla görüşme, kayıt öncesi rehberlik, kayıtla ilgili
danışmanlık, eğitim öncesi ve esnasında katılımcıların başvurabilecekleri yetkili
temsilciliği yürütmek,

Eğitim programlarının tanıtımı ve müşteri sadakatine yönelik etkinliklerin planlanması ve
organize edilmesi,

Öngörülen satış hedeflerini yerine getirmek ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli
stratejileri geliştirmek,



Yürütülen faaliyetleri düzenli olarak ve belirli periyodlarla bağlı bulunduğu kişiye
raporlamak üzere, ilgili konulara hakim çalışma arkadaşları arıyoruz.

