Balıkesir Ticaret Odası Personel Alımı
BALIKESİR TİCARET ODASI PERSONEL ALIM İLANI
Balıkesir Ticaret Odası üyelerine hızlı, eksiksiz ve güler yüzlü hizmet sunmayı, üyelerinin
iyileşmelerine katkıda bulunacak her türlü gelişmeden haberdar etmeyi, hizmet çeşidini
sürekli geliştirmeyi, sürekli gelişme düşüncesiyle politikalarını düzenli olarak gözden
geçirmeyi, yeni hedefler belirlemeyi ve gerekli kaynaklar ayırarak bu hedefleri
gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. Bu çerçevede Odamız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1
(bir) dış ticaret,1 (bir) bilgi işlem ve 3 (üç) oda personeli toplam 5 (beş) personel istihdam
edilecektir. Başvurular şahsen ve 30 Eylül 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza
yapılacak olup, sonrasında olacak yazılı sınav neticesinde başarı olanlara mülakat tarihi ayrıca
bildirilecektir.
Dış Ticaret Personeli İlan kodu:(DTM1)
> Lisans mezunu (tercihen Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler veya muadili bölümler)
> İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve aktif araç kullanabilen B sınıfı ehliyetli
> Fuar ve vize işlemleri ithalat ihracat ve mevzuat konusunda bilgili
> Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan, 35 yaşını aşmamış
> İnsan ilişkilerinde ve takım çalışmasında başarılı ve uyumlu
> Gerektiğinde yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
> Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere, kariyer hedefi olan
> Askerlikle ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)
> Balıkesir’de ikametgâh ediyor ya da edebilecek olan bay/bayan sözleşmeli personel
aranmaktadır
Bilgi İşlem Personeli İlan kodu:(BİM1)
> Bilgisayar ve Bilişimle ilgili lisans eğitimini tamamlamış
> Temel IT bilgisine sahip (PC Donanım, IP Network, Windows İşletim Sistemleri, MS
Office)
> Net framework ve MS SQL, XML Web Servisleri konularında bilgi birikimi olan,
> İnsan ilişkilerinde ve takım çalışmasında başarılı ve uyumlu
> Bilişim sektöründe minimum 2 yıl deneyimli
> Oluşabilecek sistem sorunlarına müdahale edecek, aktif araç kullanabilen B sınıfı ehliyetli
> Gerektiğinde yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
> Askerlikle ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için), 35 yaşını aşmamış
> Balıkesir’de ikametgâh ediyor ya da edebilecek olan bay bilgi işlem sözleşmeli personel
aranmaktadır
Oda Personeli İlan kodu:(OM 3)
> Otuz beş yaşını aşmamış, Kamu haklarından mahrum olmamak
> Askerlikle ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)
> Kamuda veya özel sektörde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak(ssk dökümü
istenecektir)
> Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak
>Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak
> Veri tabanı ve Network sistemlerine hâkim olmak, İyi derecede bilgisayar kullanabilmek
> İyi derecede İngilizce bilmek, aktif araç kullanabilen B sınıfı ehliyetli

> Takım çalışmasına yatkın olmak, İş Temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilecek
> Balıkesir’de ikametgâh ediyor ya da edebilecek olan bay/bayan sözleşmeli oda personeli
aranmaktadır.

