ExpatSuite toplantısının gündem konusu “Yurtdışında
çalışanlar için networking ve sosyal hayat”
ESU Türkiye’nin yabancı ülkelerde çalışmayı hedefleyen gençlere
yönelik olarak hazırladığı tecrübe paylaşım programı ExpatSuite’in
ikinci toplantısı 22 Şubat Salı günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Toplantıda uluslararası iş dünyasının alanlarında uzman isimleri
yurtdışında çalışanların geliştirdiği sosyal ilişkileri ve sahip
oldukları networking olanaklarını tartışacak.
ESU Türkiye’nin yurtdışında başarılı bir çalışma hayatına sahip olmak isteyen gençlere
yardımcı olmayı hedefleyerek düzenlediği “ExpatSuite tecrübe paylaşım programı”nda
ikinci

toplantı

22

Şubat

Salı günü

İstanbul’da

gerçekleştirilecek.

Uluslararası

iş

dünyasından önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı toplantı, yurtdışına önemli
miktarda “expat” ihraç eden bir ülke konumunda olan Türkiye’deki gençlerin uluslararası
kariyer şartlarına dair önemli bilgiler edineceği anlatımlara sahne olacak.
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Turega’nın konuşmacı olarak yer alacağı toplantının gündem maddesi ise

“Yurtdışında Çalışma Hayatına Sosyal Bir Bakış” olacak. Her biri yurtdışında kariyer
olanak ve şartları konusunda bilgi ve birikim sahibi olan konuşmacılar, yurtdışında
çalışmaya gidenlerin bulunacakları yeni ortamın kültürüne ve işleyişine alışmalarında

sosyal hayat ve çevre edinmenin (networking) rolüne ilişkin görüşlerini ve tecrübelerini
paylaşacaklar.

Toplantının moderatörlüğünü de üstlenecek olan İngilizce Konuşanlar Derneği (ESU)
Türkiye Başkanı Dr. Rıza Kadılar ExpatSuite’in bu ayki gündem maddesine ilişkin
görüşlerini şu şekilde ifade etti: “ExpatSuite’de bu ayki gündem konumuz; yurtdışında
çalışanların sosyal hayatı ve networking’in taşıdığı önem. Yurtdışında önemli mevkilerde
çalışanların ve çalışmak isteyenlerin hem içinde bulundukları ortama uyum sağlamaları
hem de etkin bir çevreye sahip olmaları kariyerleri açısından büyük önem taşıyor.
Araştırmalara göre dünyadaki genel işe alımların yaklaşık %70’i networking aracılığıyla
gerçekleşiyor. Network oluşturmak ve geliştirmek gerek çalışanlara gerekse iş adamlarına
başarının kapılarını açıyor. Biz de ExpatSuite’in bu ikinci toplantısında bu konuya ağırlık
vereceğiz ve katılımcılarımızı networking’in faydalarına dair bilgilendireceğiz.”

