GELGİT’TE YAZ STAJI FIRSATI
Şirket Hakkında:
2017 yılının başında faaliyete geçen GelGit, mobil ulaşım çözümleri ile
İzmir ulaşım ekosistemine yenilik getirmeyi hedeflemektedir. Vizyonu
sehirde mevcut ulaşım yöntemlerini akıllılaştırıp, verimliliğini artırarak
geliştirecek bir platform sunmak olan şirketin App Store ve Google Play’de
yer alan GelGit uygulaması, üyelerine tek tuşla,anlık veya rezervasyonlu
araç çağrı hizmeti sunmaktadır. Faaliyetlerine kısa bir süre ara veren
GelGit, 2018 yazından tibaren tekrar faaliyette olacaktır.
Daha fazla bilgi için: www.gelgit.com Instagram: @gelgittr
Sizden Ne İstiyoruz?
•
•
•
•
•

1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında çoğunlukla Çeşme'de olmanızı, esnek çalışma
saatleriyle haftalık programlar ve hedefler doğrultusunda işlerimize destek verebilmenizi
Kolay vazgeçmemenizi, mücadeleyi ve problem çözmeyi sevmenizi, sınırlı imkanları
caydırıcı değil başarının tatminini artırıcı bir durum olarak görebilmenizi
Kuvvetli insan ilişkileri, sosyal ve aktif yaşam tarzına sahip olmanızı
İngilizce okuma, yazma ve bir miktar konuşma becerilerine sahip olmanızı
Sizi saha iyi tanıyıp, hangi görevlere uygun olduğunuzu anlamamız için; aşağıdaki
özelliklerden hangilerine sahip olduğunuzu ve bu konudaki bilgi ve deneyimlerinizi
başvuru için göndereceğiz bir e-posta'da kısaca özetlemenizi istiyoruz:
o Sosyal medya hesaplarının yönetimine destek verebilirim
o Sosyal medya için görsel içerik üretebilirim
o GelGit'i kullanabilecek çok kişi tanıyorum, size yeni kullanıcılar kazandırabilirim
o Pazarlama ve büyüme stratejinizle ilgili yeni fikirlerim var
o Analitik özelliklerim iyidir, MS Excel becerilerimi geliştirmek istiyorum. Gerekli
eğitimleri aldıktan sonra vardiya planlama ve araç konum optimizasyonu ile ilgili
sorumluluk almak isterim
o Mobil uygulamanızda problem tespiti ve ürün iyileştirmeye destek olabilirim
o Uygulama üzerinden canlı chat ortamında müşteri problemlerini çözebilirim
o Çeşme mekanlarıyla veya Çeşme müşterileri için değer taşıyan influencer'larla
değer yaratacak işbirlikleri kurmaya katkıda bulunabilirim.
o İkna kabiliyetim iyidir, filonuza yeni araçlar ekleme ve mevcut araçların
koordinasyonu ile ilgili sorumluluklar alabilirim.

Size Ne Sunuyoruz?
•
•
•
•
•
•

Tatil ortamınızdan ve arkadaşlarınızdan kopmadan, eğlenceli bir staj olanağı
Uygunluğunuza göre birlikte planlayacağımız esnek çalışma saatleri ve yerleri.
Start-up ortamında, şirket kurucularıyla birlikte çalışarak, gerçek işler yapma, önemli
sorumluluklar alma ve girişimciliği yaşayarak öğrenme ortamı
CV'nizi daha çekici hale getirecek hikayeler yaratma şansı, uzmanlık geliştirme şansı
Uygulamamız üzerinden, siz ve arkadaşlarınız için VIP araçlarda Çeşme’de hediye
transferler, cazip indirimler. Birazcık da cep harçlığı.
Stajın başarılı olması durumunda İzmir'de part-time devam etme imkanı

Başvuru için:
varol@gelgit.com adresine;
- Mezun olduğunuz lise, devam ettiğiniz okul, fakülte, bölüm ve sınıf bilgilerini
-"Sizden ne istiyoruz?" bölümünün son maddesinde açıklandığı biçimde sizi daha iyi
tanımamız ve hangi görevler uygun olduğunuzu anlamamız için gerekli bilgileri paylaşınız.
Hazırda CV'niz varsa ekleyebilirsiniz, zorunlu değildir. Başvurular elimize ulaşma sırasına
göre değerlendirilecektir. Son tarih 1 Temmuz. erken başvurmak, kabul şansınızı artırır :)

