BİZ SİZE İNANIYORUZ,
PEKİ YA SİZ?

MELKER SCHÖRLING
BURSU 2019
Çalışanlarımızın bilgisi ve deneyimi Securitas’ın temelini oluşturur. Melker Schörling Bursu, çalışanlarımıza
mesleki bilgi ve deneyimlerini uluslararası bir ortamda geliştirme fırsatı vermektedir. Bu burs her sene, görev
yaptıkları projelerde birer kahraman gibi davranarak, büyük veya küçük eylemleri ile müşterilerimiz, çalışma
arkadaşlarımız ve üçüncü kişiler için fark yaratan dört iş arkadaşımıza verilmektedir.
Melker Schörling Burs programı, Melker Schörling’in Başkanlık ve CEO’luk görevini bırakarak Yönetim Kurulu Başkanı
olduğu 1992 yılında hayata geçirildi. Bursun amacı, Saha Kadrosu çalışanlarına, Securitas’ın faaliyet gösterdiği
ülkelerdeki belirli bir alan/konu üzerine uluslararası eğitim imkanı tanımak.

Kimler Başvuru Yapabilir

Başvuru sahiplerinin, ister küçük ister büyük olsun yaptıkları
hamlelerle müşterilerimiz için nasıl fark yarattığını gösterebilen
ve “ön saflarda” çalışan iş arkadaşlarımız olması gerekmektedir.

Yeterlilik

Başvuru sahiplerinin başvuru yapabilmek için görevleri
sırasında herhangi bir (can veya mal) kaybı, hasarı ya da zararı
önledikleri bir olay ya da deneyimlerini anlattıkları kısa bir
yazı yazmaları gerekmektedir. Bu kısa yazıda nasıl bir olayın
yaşandığı, ne zaman olduğu, kimlerin olaya dahil olduğu ve
yaptıkları şeyin neden önemli olduğu belirtilmelidir.
Başvuru sahipleri aynı zamanda uluslararası deneyimden nasıl
bir fayda sağlamayı beklediğini de belirtmelidir. Elbette ki
başvuru sahiplerinin, eğitim görmek istedikleri ülkenin diline
hakim olmaları ve iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
Burs yalnızca Securitas bünyesinde saha kadrolarında görev
yapan çalışanlarımızın başvurularına açıktır.

Başvuru

Başvurunun İngilizce olarak yapılması gerekmektedir. Başvuru
evrakları içerisinde
• Adı-Soyadı, iletişim bilgileri
• Bağlı Bulunduğu Bölge, Şube bilgileri
• Görev yaptığı Proje, Birim, Pozisyon bilgileri
• Şirketteki çalışma geçmişi
• Müdahalesiyle kaybı, hasarı ya da zararı engellediği olay ya
da deneyim tanımı. Olayla ilgili olarak:
- Meydana gelen olay
- Olayın Ne zaman meydana geldiği
- Olaya dahil olan taraflar ve olay ile ilişkileri (Genel Kolluk
Kuvvetleri, Müşteri Temsilcileri, Securitas Yöneticileri vb.)
- Olaya yapılan müdahalenin detayları ve müdahalenin 		
önemi ve bu müdahale ile nasıl bir zararın önüne geçildiği
belirtilmelidir.
• Dil yeterliliğini kanıtlayan belge ( TOEFL, YDS, IELTS 		
vb. – Dil belgesi olmayan çalışanlarımız ile İngilizce Mülakat
gerçekleştirilecektir.)
• Eğitim alanı/konusu ve tercih ettiğiniz ülke
• Uluslararası eğitimden nasıl bir fayda sağlamayı 		
beklediğini aktardığı niyet mektubu yer almalıdır.

Eğitim Alanı / Konusu

Başvuru sahipleri güvenlik bilgilerini ve uzmanlıklarını
derinleştirmesini ve ülkelerine döndüklerinde kendileri için
faydalı olmasını bekledikleri konuları seçmelidir.

Süre

Burs süresi, eğitimin konusu ve tercih edilen ülkeye göre 3-5 iş
günü arasında değişiklik göstermektedir.

Eğitim Sonrasında

Eğitim sonrasında katılımcı; Bölge Müdürü, Şube Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ve ilgili Genel Müdürlük
Departmanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek toplantılarda
elde ettiği izlenimleri, fikirleri, konseptleri ve teknikleri aktarır
ve Securitas Türkiye’de bu bilgilerle nasıl başarılı uygulamalar
yürütüleceğine dair fikirlerini sunar.

Masraflar

Securitas AB, seyahat, konaklama & yemekler dahil olmak
üzere burs masraflarını karşılayacaktır.
Bursiyerin pasaport, vize, seyahat sigortası ve iş ile ilgili ihtiyaç
duyabileceği tüm giderler Securitas Türkiye İdari Kadro Seyahat
Avansı Talep Harcama ve Belge Düzeni Prosedürü’ne uygun
olarak Securitas tarafından karşılanacaktır.

Başvurucu Süreci

Başvuru sahipleri yazılı başvurularını 19 Kasım 2018
tarihine kadar Şube Müdürleri’ne ileteceklerdir. Başvuruların
hazırlanmasında Bölge İnsan Kaynakları destek olacaktır.
Başvurular Şube Müdürlükleri ve Bölge İnsan Kaynakları
aracılığı ile 25 Kasım 2018 tarihine kadar Yetenek Yönetimi ve
Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü ile paylaşılır.
Adaylarla yapılan görüşmeler ve uygulanan test ve envanterler
tamamlandıktan sonra Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel
Gelişim Müdür Yardımcısı tarafından Ülke Başkanı ile 07 Aralık
2018 tarihinde paylaşılacaktır.

Ülke Başkanı tarafından olumlu bulunan aday Securitas Grup’a
iletilir.
Bunu takiben Securitas Yönetim Kurulu, yılın ilk Yönetim Kurulu
toplantısında bursla ilgili olarak hangi adayların seçileceğine dair
nihai kararı verecektir.
Adaylar, kabul edilip edilmediklerine dair en geç 11 Şubat 2019
tarihine kadar bilgilendirilecektir. Burs faaliyetleri ise Nisan ve
Haziran ayları arasında gerçekleştirilecektir.
Daha önceki burs deneyimleriyle ilgili bilgi için www.securitas.
com/scholarship adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı bekliyoruz!
Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi:
19 Kasım 2018
Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim
Müdürülüğü’ne göndermek için son tarih: 25 Kasım
2018
Mülakatlar ve Başvuruların Ülke Başkanına İletilmesi
25 Kasım – 07 Aralık 2018
Securitas Grup ile adayların paylaşılması:
17 Aralık 2018
Adayların bilgilendirilmesi:
11 Şubat 2019
Burs faaliyetleri:
Nisan-Haziran 2019

