BETTER.
FURURE.
TOGETHER.

1968 yılında başladığımız otomotiv yan sanayi alanındaki üretim faaliyetlerimizi; bugün otomotivin yanı sıra
mobilite, teknoloji, yatırım, endüstri, turizm, sosyal girişim ve kültür sanat gibi birçok farklı alanda yer alan
grup şirketlerimizle birlikte Fark Holding çatısı altında sürdürüyoruz.
Amiral gemimiz olarak adlandırdığımız, sektörünün lider ve global şirketi Farplas Otomotiv’de, araç iç ve dış
trim polimer parça üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye, Kore, Fransa, Romanya ve Tayland’da bulunan üretim
tesislerimiz ve teknik merkezlerimiz ile dünyanın farklı yerlerindeki müşterilerimize hizmet vererek Toyota,
Renault, Hyundai, Stellantis ve Ford başta olmak üzere otomotiv ana sanayinin çözüm ortağı konumundayız.
Bugün geldiğimiz noktada; 2.000’i aşkın çalışma arkadaşımız, 4 AR-GE merkezimiz ve 9 üretim tesisimiz
bulunuyor.
50 yılı aşkın süredir işimizi çok iyi yapmayı hep sürdürerek, Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasında
gösteriliyoruz. Yarım asrın verdiği tecrübe ve geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlamak için duyduğumuz
heyecan ile gittiğimiz her yeri güzelleştirip geliştirmeyi, önceliğimiz olarak kabul ediyoruz.

YENİ MEZUN MÜHENDİS YETİŞTİRME PROGRAMI'MIZA
KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
PROGRAMIN AMACI
Farklı uzmanlıkların kullanıldığı; Teknoloji, Ticari, Üretim Operasyonları,
Transformasyon, Finans ve İnsan Kaynakları gibi alanlarda gelişim fırsatı
yaratmayı hedefliyoruz. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun
adayları; otomotiv, akıllı ulaşım sistemleri ve mobilite sektörlerine
kazandırmayı amaçlıyoruz.

BAŞVURU KRİTERLERİ
Üniversitelerin mühendislik veya temel bilimlerden mezun
Maximum 2 yıllık tecrübe sahip
İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip
Tutkulu, iş birlikçi, vizyoner ve çevik
Teknolojiye meraklı ve öğrenmeye istekli
Farklılıklara açık ve esnek

•
•
•
•
•
•

Seçme & Yerleştirme:

İşe Başlangıç:

Video mülakat,
değerlendirme testleri, vaka
analizi ve jüri sunumu

Eğitim süreci tamamlandıktan
sonra istenilen alanda işe
başlama

Gelişim:
Yaratıcı, heyecanlı ve proaktif
bir ekiple 1 yıl şirket içi eğitim
ve rotasyon

BİRLİKTE NELER YAPACAĞIZ ?
• Yeni teknolojileri üretim ortamında deneyeceğiz.
• 10 farklı departmanda yapılacak rotasyonlar ile ilgi ve yetkinliklerinizi
keşfederek, kariyerinize hangi alanda başlayacağınıza birlikte karar
vereceğiz.
• 300 saatlik kişisel gelişim, liderlik ve teknik eğitim programlarına
katılacağız.
• Yönetim ekibinden mentorluk desteği alacağız.
• Fark Labs inovasyon merkezimizde girişimcilik ve inovasyon yetkinliğimizi
pekiştireceğiz.
• Fark Holding’in global ofis ve üretim tesislerinde (Kore, Tayland, Fransa,
Romanya) çalışma fırsatı yakalayarak, yenilikleri birlikte geliştireceğiz.

BAŞVURU

29 Haziran 2021
tarihine kadar programımıza başvurabilirsiniz.

