URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI
2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" kapsamında Giresun Ticaret
Borsası tarafından yürütülmekte olan kümelenme projesinde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile Uzman düzeyinde 1
personel alınacaktır.

Ur-Ge Projesi Adı : Giresun Fındık Mamülleri İşbirliği Kümesi Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi
(21.URGE.028)
Projenin Amacı : Gıda sanayi sektöründe fındık ve mamülleri alt grubu ile ilgili ürün gruplarında faaliyet
göstermekte olan yararlanıcı firmaların; ihracat odaklı iş geliştirme faaliyetlerinin projeye uygun şekilde
yürütülmesidir.
Genel Nitelikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En az 4 yıllık üniversite mezunu,
En az 3 yıllık iş tecrübesi, tercihen fındık ve fındık mamulleri sektöründe,
AB mevzuatı (IPA fonlarının yönetimi ve PRAG kuralları) ve/veya ulusal hibe mekanizmaları konusunda yeterli bilgi
düzeyi (Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri deneyimi tercih sebebidir)
Temel İhracat bilgisi ve proje yönetim deneyimi
Takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer yabancı dil belgesine sahip, (GEREKLİLİKTİR- DİL
BELGESİ İLETMEYEN ADAYLARIN BAŞVURULARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR.)
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İşin Tanımı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin
hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
Dijital pazarlama uygulamaları, firma profilleri yönetimi ve üye firmalar ile ilişkiler kurulması, sektörün hedef
pazarları bazında B2B&B2C e-ihracat stratejileri geliştirilmesi, dijital tanıtım çalışmalarının takibi ve yönetimi,
Projenin yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde (Ticaret Heyeti, Alım Heyeti, Sanal Heyetler, Fuar ziyareti vb. gibi
uluslararası organizasyonlarda) etkin rol almak,
UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmaların, GTB ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve
gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmek
üzere ön yazışmaları yapmak,
Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması
için sektörel ilişkiler geliştirmek,
Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde
bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),
Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını üstlenmek,
Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:
• Türkçe öz geçmiş
• Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği
• YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören
yabancı dil belgesi
• Adli sicil kaydı
BAŞVURULAR :
15 ARALIK 2022 tarihine kadar Giresun Ticaret Borsası’na şahsen veya info@giresuntb.org.tr adresine e-posta yoluyla
yapılacaktır.

