
Başvuru sürecimiz nasıl işliyor?

✘Öncelikle belirlediğimiz 
staj dönemlerinden birini 

seçmelisin. 
Staj Dönemi Haftalar Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

1. Dönem 25- 26 - 27 - 28. Haftalar 18.06.2018 13.07.2018

2. Dönem 29- 30 - 31 - 32. Haftalar 16.07.2018 10.08.2018

3. Dönem 33-34-35–36-37. Haftalar 10.08.2018 14.09.2018

✘Daha çok öğrenciye imkan sağlamak için işletmemizde maksimum 
20 işgünü olan staj taleplerini kabul edebildiğimizi ve staj 

tarihlerinde değişiklik yapamayacağımızı unutma! 

.



✘Son olarak, 15 Nisan Pazar günü 
09:30 – 11:00 saatleri arasında           

Er-Bakır’da gerçekleşecek olan staj 
sınavımıza katılmalısın. Hepsi bu!

Başvuru sürecimiz nasıl işliyor?

✘Daha sonra «Staj Başvuru Formu’nu» 
eksiksiz doldurmalı 

ve 
13 Nisan Cuma gününe kadar 
hr@erbakir.com.tr adresine 

göndermelisin.

mailto:hr@erbakir.com.tr


✘Sınavımız fabrikamızda yapılacaktır.

Er-Bakır
Bozburun Mh. Ahmet Nuri Erikoğlu Cd. 

No:29 Merkezefendi / Denizli

Sınavımız hakkında detaylar

✘Sınavımız genel kültür, genel yetenek 
ve İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. 

Toplam 80 sorudur ve süresi 90 
dakikadır.



Sınavımız hakkında detaylar

✘ Stajyerler sınavdan aldıkları puanlar, bölümlerine ayrılan 
kontenjan ve seçtikleri staj dönem(ler)ine göre 

yerleştirileceklerdir.

✘ Birden fazla staj dönemi seçmeniz, yerleşme ihtimalinizi 
arttıracaktır. 

✘ 20 işgünü olan staj dönemlerinin tarihleri 
değiştirilememekte ve uzatılamamaktadır.

✘ Zorunlu stajlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

✘ Yerleştirme sonuçları 30 Nisan’da açıklanacaktır.



✘ 2 Temmuz – 31 Ağustos (39 iş günü) tarihleri arasında 
Üretim, Kalite Güvence ve Makine Enerji Müdürlüklerimiz 
bünyesinde yapılacaktır. Bu süre boyunca adaylar operatörler 
ile birlikte makinenin yanı başında olacak ve onlara yardım 
edeceklerdir.

✘ Operatör Yardımcıları 2 aylık süre boyunca net asgari 
ücretle ücretlendirileceklerdir.

✘ Bu program ile mühendis adaylarının; işletme, yönetim ve 
idare dinamiklerini işbaşında görmeleri ve deneyim 
kazanmaları amaçlanmaktadır.

Operatör Yardımcılığı

✘ Geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir uygulama olan “Operatör 
Yardımcısı” programı bu sene genişletilmiş hali ile devam edecektir:



✘ Mühendislik fakültelerinin; Malzeme ve Metalurji, İmalat, Makine, 
Mekatronik, Elektrik Elektronik, Endüstri veya Kimya Mühendisliği 
bölümlerinde öğrenci olması,
✘ Staj süresi dahil olmak üzere 39 iş gününün, okul tarafından 
sigortasının yapılması,
✘ 2. sınıfın bitirilmiş olması.

Operatör Yardımcılığı

✘ Operatör Yardımcılığı Programı Şartları:

✘ Staj sınavından en yüksek puan alan adaylar bu programa 
yerleştirilmektedir.
✘ Programa kabul edilen adaylar ile yüz yüze görüşme yapılacaktır.


