
 

 

E-TİCARETİN MUTFAĞINDA ÖĞRENİRKEN KAZAN 

Dünyanın Hızla Büyüyen ve Yükselen Sektörünü Yakından Tanımak İster misin? 

 

Arvato, Almanya merkezli, yaklaşık 18 Milyar Euro cirosu ve 120 bin çalışanı olan dünya devi 

Bertelsmann grubuna bağlı; markalara tedarik zinciri, bilgi teknolojileri ve finansal çözümler sunan 

lider bir hizmet sağlayıcıdır.  

Arvato Supply Chain Solutions ise dünyada 85 noktada 15 binden fazla çalışanıyla toplamda 1,7 

milyon metrekare alanda; Türkiye’de ise İstanbul’da bulunan 6 platformla 130 bin m2 alanda, 

müşterilerine uçtan uca tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. 

Arvato Supply Chain Solutions Türkiye olarak, dinamik ve hızla yükselen  

e-ticaret lojistiği sektörünü yaşayarak öğrenmenizi istiyoruz.  

E-ticareti mutfağında öğrenmek ve bu alanda deneyim kazanmak istiyorsan Arvato SCS Türkiye’de 

yerin hazır.  

 

Sende Aramıza Katıl! 

 
Günlük/ Haftalık çalışmalar tam bana göre diyorsan seni de aramızda görmek istiyoruz! 

 

Lojistiği kalbinde öğrenmek isteyen, e-ticaret operasyon süreçlerinde farklı depo noktalarında 

süreçleri öğrenmeye hevesli, Tuzla-Gebze lokasyonlarımızda günlük - haftalık çalışmak isteyen, 

sonraki zamanlarda sürekli iletişim ağımızda yer alarak belirli dönemlerde bizimle olmaya devam 

edecek ve ilerde hep bizimle birlikte olma fırsatını yakalayabilecek takım arkadaşları arıyoruz. 

 

Çalışma Kasım ayında başlayacak ve çalışacak kişilere Ekim ayında 1 haftalık sertifikalı eğitim 

verilecektir. 



Program İçeriği 

 Arvato SCS Türkiye depolarında gerçekleştirilecek, haftalık teorik ve pratik eğitimler 

verilecektir. 

 

 E-Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır? 

 Digital Supply Chain Yönetimi 

 Supply Chain Case Study 

 

 Eğitim sonrasında katılımcılardan, Arvato SCS Türkiye depolarında 120 saatlik çalışma süresini 

doldurmaları beklenmektedir. 

 Eğitimi ve çalışma saatini başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler,  

“Arvato SCS Türkiye E-Ticaret Lojistiği Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. 

 

Programa Kimler Katılabilir? 

 E-Ticaret’e ilgi duyan, E-Ticaret Lojistiğini öğrenmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm 

üniversite öğrencileri.  

 Programa her hafta en fazla 15 kişi kabul edilecektir. 

 

Süre ve Günler 

Programın Süresi: 1 Hafta* 

Program Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi** 

Program Saatleri: 08:30 – 17:30 

*Ekim ayının her haftası yeni dönem açılacaktır. Dönem kapasitesi 15 kişiyi geçmeyecektir. 

**Cumartesi günleri, yarım gün eğitim programı yapılacaktır. 

 

Programın Gerçekleşeceği Yer 

Arvato SCS Türkiye Sipariş Fabrikaları  

(İstanbul Anadolu Yakası Tuzla-Gebze) 

 

Not 

 Çalışma günleri kişinin haftalık ders programına göre belirlenecektir.  

 Yemek ve servis imkanı bulunmaktadır.  

 Günlük çalışma ücreti 90₺ olarak belirlenmiştir. 

 Sigortanız çalışma yapmış olduğunuz gün sayısı kadar yatmaktadır.  

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru için TIKLAYINIZ! 

 

https://www.kariyer.net/is-ilani/arvato-lojistik-dis-ticaret-ve-e-ticaret-hizmetler-ogrenci-programi-donemsel-2541959?ilankodusfr=2541959&f=f15j&ulkeId=0&sehirId=0&firmaAd=arvato-lojistik-dis-ticaret-ve-e-ticaret-hizmetleri-a-s&pozisyonad=destek-elemani-is-ilani

