
  

 
 
 
 
 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin önümüzdeki yıl uygulayacağı  uluslararası bir 
proje kapsamında Bilişim Teknolojileri Koordinatörü olarak görev alacak ekip arkadaşı arıyor! 
 
İlgilenen adayların İngilizce özgeçmişlerini ve kısa niyet mektuplarını 23 Kasım 2018, Cuma günü 
saat 18:00’a kadar “PCTR01” başlığı ile powercoders@csrturkey.org adresine göndermeleri 
gerekmektedir.  Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir. 
 
Yer : İstanbul, Türkiye 
Son başvuru tarihi : 23-Kasım-2018 
Seviye : Tam Zamanlı 
Gerekli Diller : İngilizce, Türkçe 
Başlangıç tarihi  : Ocak-2019 
  
İş Tanımı  
• Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar konusunda ilgili tüm taraflarla düzenli 

iletişim içinde olmak. 
• Projede yer alanların isimlerin stajyer olduğunun bilincinde hareket etmek, 
• Ekip çalışmasıyla proje takviminde yer alan aktiviteleri düzenlemek, 
• Proje katılımcılarını girişimcilik konusunda karşılaşacakları zorluklarda desteklemek, 
• Staj süresince şirketleri ve stajyerleri desteklemek, 

 
Gerekli Nitelikler 
• Bilişim Teknolojileri sektöründe geniş bir ağa sahip olan, 
• Bilişim teknolojileri sektöründe/alanında deneyimi olan, 
• Uyumlu ve takım çalışmasına yatkın, 
• Farklı kültürlerle işbirliğine açık olan, 
• Ocak 2019 itibariyle aktif olarak çalışabilecek, 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan. 
• İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olan, 

 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
 
Türkiye KSS Derneği; sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetim ve kamu-sivil toplum-özel sektör 
işbirliğini temel alan bir yaklaşım sürdürmektedir. KSS Türkiye’nin misyonu, toplum, ekonomi ve 
çevre konularında sosyal sorumlu davranabilmek adına iş dünyası için araç, kaynak, metodoloji 
oluşturmaktır. Bu sayede şirketler toplumsal gelişim üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olabileceklerdir. Dernek bu kapsamda KSS alanında araştırmalar yapmakta, ilgili kurumlara destek 
hizmetleri sağlamakta, ulusal ve uluslar arası çok paydaşlı KSS projeleri yürütmektedir. TKSSD 
farklı uluslararası ağların üyesi durumundadır;  
 
• Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı (CSR Europe),  
• Karadeniz KSS Ağı (CSR Black Sea)  
• Ortadoğu KSS Ağı (CSR Middle East) 
• Avrupa Sürdürülebilirlik Profesyonelleri Derneği (European Association of Sustainability 

Professionals) 
• İyilik için CEO Gücü (The Ceo Force for Good) 
• BM Global Compact Türkiye Ağı 


