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WORK OFFER 

 

 
               
      O-Form   

 Ref. No. Merkez Ofis tarafından 
doldurulacaktır. 

 
 
Employer Information – İşveren Bilgileri 
 
Employer: 
(Company’s name / 
address) 

 
Firmanın Tam Adı 

Working place: 
(Full Address) 

Çalışılacak adres açık olarak 
belirtilmelidir. 

 Nearest intl. airport : En yakın uluslararası havalimanı 
Webpage: Firmanın internet sayfası   
  Nearest public transport : En yakın toplu taşıma durağı 
Business / Industry: Firmanın faaliyet gösterdiği 

sektör/ürünler 
  

   
Official responsible: Stajyerden sorumlu olacak 

kurum yetkilisi 
Number of employees : Firmadaki çalışan sayısı 

  
Phone no : Sorumlunun telefon numarası Working hours per week : Haftalık çalışma saatleri (40 saat, 

44 saat gibi)    
Mobile no: Sorumlunun cep tel. numarası Daily working hours : Günlük çalışma saatleri 

e-Mail : 
Sorumlunun kurumsal/kişisel e-
posta adresi Saturday included (Yes/No): 

Cumartesi yarım veya tam gün 
çalışma olup olmadığı 

 
Student Required – Stajyer Öğrencide Aranan Nitelikler 
 
General 
Discipline: 

Stajyer adayının öğrenim gördüğü genel 
bilim dalı 

Language required for training: 

 ( 1 = çok iyi , 2 = iyi , 3 = orta ) 
Field of Study: Stajyer adayının öğrenim gördüğü bölüm, 2 

veya 3 tercih belirtilebilir. 
Language 1:  
1            2           3  
 
And / Or (Please circle) 

 
Study Level : Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu 
Beginning (1-3 Semesters)      (İlk yılını bitirmiş) 
Middle (4-6 Semesters)            (2. veya 3. Sınıf öğrencisi) Language 2:  

1            2           3  
 

End (7 semesters and over)     (Son sınıf öğrencisi) 
 
Other requirements: Language 3:  

1            2           3  
 

Öğrencide aranan başka özellikler varsa, mutlaka burada 
belirtilmelidir.  

Previous training required: 
(Yes/No) Öğrencinin daha önce staj yapmış olması gerekli mi? 

 
Work Offered – Stajyere Sunulan İşin Özellikleri 
 
Work Description: Stajyere sunulacak işin detaylı tanımı. 

Lütfen işin muhteviyatını ve 
öğrenciden beklenen çalışmaları 
açıkça belirtiniz. Kısa açıklamalar 
kabul edilmemekte olup, düzeltilmesi 
için geri dönüş yapılacaktır. 

Work Type/Category : Sunulan işin kategorisi 
 Office Work    

Field Work                              
Research&Development                           
 
Number of weeks offered : Stajın kaç hafta süreceği yazılmalı. 
Min :  Max :  
Within months : From  Örn. 1 July / 

01.07.2018                     
To  Örn. 31 August / 
31.08.2018  

Gross payment 
per month: 

Aylık brüt ücret (kesintiler muhakkak aşağıda 
belirtilmelidir) 

Deductions to be expected : Adayın alacağı net ücreti 
hesaplayabilmesi için gereklidir. 

Payment method / time of first payment: Ödeme nasıl ve ne 
zaman yapılacak 

 
Accommodation - Konaklama 
 
Lodging will be arranged by : IAESTE (Member Uni LC)  EMPLOYER  
Konaklama kim tarafından ayarlanacaktır? Lütfen işaretleyiniz. Üye Üni. Komitesi mi ,İşveren mi? 
Canteen facilities available at work? : İşyerinde yemekhane imkanı 

mevcut mudur? 
Est. cost of lodging: Aylık tahmini konaklama masrafı 

(Yes/No) Est. cost of living incl. lodging: Aylık tahmini yaşam 
giderleri (konaklama dahil) 

 
FOR   OFFICIAL   USE   ONLY  
 
Staj Yerini Bulan Öğrenci: O-Formu bulan öğrencinin bilgileri Üniversite Temsilcisi tarafından buraya yazılmalıdır. 

Öğrencide aranan yabancı 
dil bilgisini yanda 
belirttikten sonra, gerekli 
seviyeyi işaretleyiniz: 2. 
veya 3. dil seçenekleri 
zorunlu değilse “Or”, 
zorunlu ise “And” şıkkını 
işaretleyiniz. 

Ar-Ge; Ofis Çalışması; 
Saha Çalışması  


	( 1 = çok iyi , 2 = iyi , 3 = orta )

