Melker Schörling Bursu 2016

Biz size inanıyoruz.
Ya siz?

Çalışanlarımızın bilgisi ve deneyimi Securitas'ın temelidir. Melker Schörling
Bursu çalışanlarımıza profesyonel bilgi ve deneyimlerini uluslararası bir
düzlemde geliştirme fırsatı sunmaktadır. Burs her yıl, işlerinde her gün
kahraman gibi davranarak müşterilerimiz için sürekli olarak bir fark yaratan

Başvuru Süreci

dört saha çalışanına verilmektedir.

1992’de başlatılan Melker Schörling
Bursu, Melker Schörling, Yönetim
Kurulu Başkanı olmak için Başkanlık
ve CEO’luk görevini bıraktığında
oluşturuldu.
Bu bursun amacı, Securitas’ın faaliyet
gösterdiği bir başka ülkede belli bir
alanda/konuda uluslararası eğitim
fırsatları sunmaktır.
Kimler Başvurabilir?
Başvuru sahipleri, büyük veya küçük
eylemlerle müşterilerimiz için nasıl
bir fark yarattıklarını gösteren “saha”
çalışanlarından olmalıdır..

Nitelikler?

• Başvuru için son tarih:
04 Aralık 2015
• Başvuruların Ülke

Aday olabilmek için başvuru sahipleri,
eylemleriyle kayıp, hasar veya zararı
önledikleri bir olayı veya deneyimi
anlatan kısa bir yazı hazırlamalıdırlar.

Başkanı’na iletilmesi için son
tarih:
11 Aralık 2015
- Ülke Başkanı tarafından

Bu kısa yazı, olayın ne olduğunu, ne
zaman olduğunu, olaya kimlerin dâhil
olduğunu ve eylemlerinin neden
önemli olduğunu anlatmalıdır. Başvuru
sahipleri ayrıca bu uluslararası
deneyimden nasıl bir fayda
sağlayacaklarını da belirtmelidirler.
Pratik gerekçelerle başvuru sahipleri
eğitim görmek istedikleri ülkede
konuşulan dili bilmek zorundadır.

seçilen bir başvurunun
CEO’ya iletilmesi için son
tarih:
18 Aralık 2015
• Adayların bilgilendirilmesi:
12 Şubat 2016
• Burs Faaliyetleri:
Nisan – Haziran 2016

Her Gün Kahramanlar

.

Eğitim Alanı/Konusu?
Başarılı adaylar, güvenlik bilgilerini
ve deneyimlerini derinleştireceğini
ve ülkelerine döndüklerinde faydalı
olacağını düşündükleri güvenlik faaliyeti
içindeki konuları seçmeye davet edilirler.

Giderler
Seyahat, eğitim sırasındaki konaklama
ve yemek de dahil burs giderlerini
Securitas AB karşılayacaktır. Harcırah
ve vardiyaya ilişkin giderler bursiyerin
ülkesi tarafından karşılanacaktır.

Süre?
Burs süresi normal olarak 3-5 gündür
ancak eğitim alanının niteliğine bağlıdır.

Başvuru Süreci
Başvuru sahipleri yazılı başvurularını
Şube Müdürlerine 4 Aralık’tan önce
teslim etmelidir. Başvuru Şube
Müdürü tarafından tavsiye
mektuplarıyla beraber en geç 9

Sonuçlar?
Eğitim ziyaretinin ardından bursiyer
ile amirinin buluşması ve izlenimlerini
tartışmaları, eğitim sırasında elde edilen
ve kendi yerel bölgelerine başarılı bir
şekilde uygulanabilecek fikirleri,
kavramları ve teknikleri incelemeleri
beklenmektedir.
Başvuru
Çalışan tarafından İngilizce hazırlanan
yazılı başvuruda şu bilgiler bulunmalıdır:
-

İsim, tam iş adresi ve iletişim
detayları
Securitas bünyesindeki iş deneyimi
Eylemleri ile kayıp, hasar veya zararı
önledikleri bir olayı veya deneyimi
anlatan kısa bir yazı

Yazının içerisinde şunların olması
önemlidir:
• Ne oldu
• Ne zaman oldu
• Olaya kimler dahildi
• Eylemleriniz neden önemliydi
- Yabancı dil deneyimi
- Eğitim alanı/konusu ve ülke tercihi
- Uluslararası eğitimden nasıl bir
fayda sağlanacağı

Aralık’ta İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne iletilmelidir.
İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü,
başvuruları 11 Aralık’ta Ülke
Başkanı’na iletmelidir.
Seçilen bir başvuruyu Ülke Başkanı
kendi değerlendirmesi ile birlikte
( helena.falkengren@securitas.
com adresinden) en geç 18 Aralık
2015’te Securitas CEO’suna iletir.
Securitas Yönetim Kurulu, yılın ilk
Yönetim Kurulu toplantısında seçilen
adayların kimler olacağı konusunda
son kararı verir.
Adaylar en geç 12 Şubat 2016’ya
kadar bilgilendirilecektir. Burs
faaliyetleri Nisan ile Haziran ayları
arasında gerçekleşmektedir.
2014 yılında Securitas Türkiye’nin ilk
bursiyeri İbrahim Öcel’in ve diğer
bursiyerlerin deneyimlerine ulaşmak
için http://www.securitas.com/en/Joinus/We-Invest-in-You/ScholarshipMelker-Schorling/Scholarship2014/brahim-Ocel/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Başvurunuzu sabırsızlıkla bekliyoruz!

Her Gün Kahramanlar

.

