Nereden başlamalıyım?

Ne okusam?

2011 yılından bu yana yayına devam eden
http://www.sanatblog.com ÖMER Kariyer Birimi
olarak bu hafta sizin için seçtiğimiz blog önerisi. Sokak
sanatı, tablolar, illüstrasyonlar, info grafikler, sanat
haberleri, sanat yazıları gibi sanata dair hemen her
konuda keyifli içerik ve haber bulabileceğiniz bu blog
sayfasını düzenli takip ederek entelektüel bilgi
düzeyinizi
artırabilir
ayrıca
çevrenizdeki
performanslardan haberdar olabilirsiniz. Blog müzik
severler için dinleme listeleri de öneriyor.

Profesyonellerin Buluşma Noktası: LinkedIn
Konuya Amerikalıların ünlü your network is your net
worth* sözünü hatırlatarak başlayalım. Facebook,
Twitter, Instagram gibi popüler sosyal medya
uygulamalarının bizi birbirimize bağladığı dünyada
hızla yükselen önemli bir mecra da Linkedin. Aslında
temel yapısı diğer arkadaşlık uygulamalarına
benzemekle birlikte Linkedin’in kuruluş amacı çok
daha farklı. İş dünyasının profesyonellerinin
buluştuğu Linkedin hızla bir iş arama platformuna da
dönüşmüş durumda. Uygulamada profil açarak,
Türkiye’den ve dünyadan takip etmek istediğiniz iş
profesyonelleri, uzmanlar, eğitimciler ve kurumlarla
bağ kurabilirsiniz. Sektördeki kişilerle görüş alışverişi
yapabilir, danışabilir, paylaşımda bulunabilirsiniz.
Özgeçmişinizi oluşturabilir, uzmanların paylaştığı
yazıları takip edip iş yaşamı ile ilgili deneyimlerinden
yararlanabilirsiniz.
*Değerinizi belirleyen şey bağlantılarınızdır.

Neden Katılmalısınız?
Sunum Teknikleri Semineri
İş hayatında da kişisel ilişkilerde de sunum becerisine
sahip olmak sizi eşitlerinizin bir adım önüne taşır.
Kendimizi doğru ifade edebilmek, karşımızdakileri
etkileyebilmek, bilgi düzeyi ve uzmanlığımızı
gösterebilmek için hem yazılı ve sözlü iletişim
araçlarını, hem de beden dilimizi iyi kullanmamız
gerekir. Sunum teknikleri seminerlerimizde, etkili
sunumlar hazırlayabilmek için gerekli teknik ve püf
noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. ÖMER Kariyer Birimi
tarafından hazırlanan eğitimlerden biri olan Sunum
Teknikleri önümüzdeki hafta sizlerle olacak.

Haftanın Blog Önerisi

Daniel Goleman’ın Duygusal Zekâ kitabı yayınlandığı
dönemde büyük bir fırtınaya neden olmuştu. Bugün
birçoğumuz için EQ yani “duygusal zekâ” yeni bir
kavram olmasa da iş yaşamında da özel yaşamda da
IQ’nun yetmeyeceğini, mutlu ve başarılı olmak için
duygusal becerilerimizi de yükseltmemiz gerektiğini
anlatan kitap, bugün iş kitapları içinde bir klasik olarak
sayılıyor. Yazar kitabında duygusal zekâyı, özbilinç,
azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını
paylaşabilme gibi özellikleri içeren farklı bir zekâ türü
olarak tanımlıyor. Kitap duygusal zekâsı yüksek
kişilerin hem özel yaşamlarında hem de iş ilişkilerinde
daha başarılı olacağını araştırmalara dayalı kanıtlarla
anlatıyor. Kitap aynı zamanda duygusal zekâmızı nasıl
geliştirilebileceğimizle ilgili bilgiler de içeriyor. Bugün
Duygusal Zekâ kavramıyla ilgili birçok kitap
bulabilecek olmanıza rağmen kavramı hayatımıza
katan bu kitabı okumanızda fayda var.

Ne izlesem?
Öğrenme ömür boyu bitmeyen bir süreç. Tüm iş
koşullarının hızla değiştiği günümüzde kendimizi
geleceğe hazırlamanın belki de tek yolu bu kuralı tek
geçerli kural olarak benimsemek. Genç bir
girişimcinin (Anne Hathaway), 70 yaşındaki stajyeriyle
(Robert De Niro) iş ilişkisini, birbirlerinden öğrenme
süreçlerini, yeni ile eskinin çatışmasını, bilgi ve
tecrübenin farkını ele alan film konusu kadar oyuncu
kadrosuyla da başarılı. Duygusal komedi türündeki
filmi biraz da “iş” gözlüğü takarak izlemenizi öneririz.

Haftanın Kariyer Önerisi
Teknolojinin hızla ilerlediği ve dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, sektörde insan kaynakları anlamında bir
karmaşa yaşandığına tanık oluyoruz. Yetişmiş insan gücünün yetersizliği, konusunda uzman olanların iş değiştirmek
istediklerinde yeni bir kariyer planı çizecekleri şirket sayısının az olması, işverenin doğru çalışanı, çalışanın ise doğru
işi bulamaması, sektöre girmek isteyenlerin nereden ve nasıl başlayacaklarını bilememeleri gibi konuların
konuşulduğu sohbet ortamındaki tea-talk etkinliklerine henüz öğrenciyken katılmanızı destekliyor ve öneriyoruz.
Bu hafta size önereceğimiz Kariyer
Sohbetleri, iş dünyasının beklentilerini,
değişen iş yapım şekillerini, dijital
dönüşüm sayesinde nasıl daha verimli iş
yapabileceğimizi, yeni iş alanlarını,
deneyimleri ve yaşanmış hikayeleri
içeren, sohbet ortamında keyifli ve
yararlı bir bilgi paylaşımı olarak haftanın
öne çıkan etkinliklerinden biri.
Ücretsiz
etkinliğe
katılım
için
www.eventbrite.com adresinden kayıt
olmanız yeterli.
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