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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Sun Şirketler Grubu tarafından çağrıya açılan ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik, İstatistik, Endüstri ve benzeri bölümlerde eğitimini sürdüren lisans ve yüksek lisans son sınıf 
öğrencilerine yönelik "Digitalise the Next" adlı kariyer pogramı tanıtım posteri ekte sunulmuştur. İlgili 
öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Hasan YILDIZ
 Dekan

Ek:İlgi yazı
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DAĞITIM YERLERİNE

Sun Şirketler Grubu tarafından çağrıya açılan ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik, İstatistik, Endüstri ve benzeri bölümlerde eğitimini sürdüren lisans ve yüksek lisans son sınıf 
öğrencilerine yönelik "Digitalise the Next" adlı kariyer pogramı tanıtım posteri Ek'te sunulmuştur. İlgili 
öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER
 Müdür

Ek:Poster (1 Sayfa)

Dağıtım:
Fen Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğüne

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 11.10.2021-E.359825



MERAKLILARINA YOL 
HARİTAMIZ:

Programa katılmak isteyen lisans veya 
yüksek lisans son sınıf öğrencileri CV ve 
motivasyon yazılarını, digitalisethenext.com 
adresi üzerinden gönderir.

Başvurular arasından seçeceğimiz 
arkadaşları daha yakından tanımak, 
programı ve kendimizi tanıtmak 
amacıyla şirketimize davet edeceğiz.

Yüz yüze görüşmeler sonrasında
uygun görülen arkadaşlarla 
‘part-time’ iş sözleşmesi yapacağız.

Her katılımcı için bir yazılım
geliştirici “Buddy ve Eğitmen” 
atayacağız.

Kasım – Aralık ayları boyunca, SAP 
ve Non-SAP olmak üzere iki koldan 
başlangıç eğitimleri vereceğiz.

Ocak – Temmuz ayları arasında, 
yürütmekte olduğumuz projelerde 
denetimli olarak çalışmalarını 
sağlayacağız.

Süreç sonunda karşılıklı 
anlaştığımız arkadaşlarla 
tam zamanlı olarak yola 
devam edeceğiz.

Sun Şirketler Grubu olarak bilime, teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaparak tekstil ve hazır giyim sektörlerinde müşterilerimize katma değerli ürünler sunmak için 
çalışıyoruz. Gelecek nesillerin refahını sağlamanın yolunun değerli doğal kaynaklarımızı, çalışanlarımızı, çevreyi ve toplumu korumaktan geçtiğine inanıyoruz.  

HEPİNİZE MESLEK HAYATINIZDA 
BAŞARILAR DİLİYORUZ. BOL ŞANS!

AMAÇ-HEDEF
Bilgi Teknolojileri Programı ile amacımız Sun Şirketler Grubunun vizyonunu destekleyecek yetenekleri 
keşfetmek. Hedefimiz ise alanında kendilerini geliştirip gerçek iş hayatını deneyimlemek isteyen yeni 
mezunları ekibimize kazandırarak yetiştirmek.

İÇERİK
2021/2022 Eğitim yılı Ekim döneminde başlayacak olan programımızda seçilen her katılımcı, bir yazılım 
geliştirici “buddy ve eğitmen” den destek alarak gelişmeye, öğrenmeye, çalışmaya devam edecek. 
Kasım-Aralık ayları boyunca, SAP ve Non-SAP olmak üzere iki koldan başlangıç eğitimleri alarak iş 
dünyasına adım atacaklar. Ocak–Temmuz ayları arasında birlikte projeler yürüteceğiz. Program sonunda 
geliştirdiği proje ile farkını ortaya koyan katılımcıların tam zamanlı olarak çalışabilmesi için fırsat sunacağız.

ARANAN NİTELİKLER
Gerçek iş hayatını deneyimlemek isteyen, alanında uzman Sun Şirketler Grubu çalışanlarıyla birlikte 
öğrenmeye, gelişmeye, projelerde yer almaya hevesli; kariyerini ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları 
üzerine kurmak isteyen, Lisans ve Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

BAŞVURU SÜRECİ
İlk aşamada, hazırladığın CV ve motivasyon yazısını digitalisethenext.com web adresi üzerinde bize 
göndermeni istiyoruz. Dilersen programımıza neden katılmak istediğini anlattığın bir video da çekip 
bize gönderebilirsin. Bir sonraki aşamada seni daha yakından tanımak istersek, yüz yüze görüşmek için 
şirketimize davet edeceğiz. Bu aşama da güzel geçtiyse aramıza hoş geldin! 
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Okulda işin teorisini öğrendim şimdi sıra pratiğinde diyorsan,  
işin uzmanları bu işi nasıl yapıyor görmek istiyorsan, ERP, MRP, 
BOM, MES, PLM, CRM, bu kısaltmalar sana çok şey 
ifade ediyorsa, seni de aramızda görmek istiyoruz.

MEZUN OLUNCA İŞ HAYATININ
ENGİN DENİZLERİNE
AÇILMAYA HAZIR MISIN?


