Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, 1997 yılında Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından
kurulmuştur. Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji,
Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar SEV, İzmir SEV ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları ile
Redhouse bulunmaktadır.
Okulumuz, CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) Akreditasyonu almış, güncel öğretim teknik ve
yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygulayan bir kurumdur. Ulusal kültürüne,
evrensel değerlere saygılı ve bu değerlerin farkında olan, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen,
gelişime açık, öz güvenli, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı, meraklı ve azimli gençler
yetiştirir.
Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nda ‘Kurumsal İletişim Yöneticisi” olarak görev almak
isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Bunun için kariyer formumuzu doldurabilir veya öz
geçmişinizi kariyer@sevuskudar.k12.tr ‘ye gönderebilirsiniz.











Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Alanında en az 5 yıl tecrübeli,
Planlama ve organizasyon becerisine sahip,
Türkçeyi doğru kullanan ve metin yazma konusunda tecrübeli,
Çözüm odaklı, analitik ve pratik çözümler üretebilen,
İletişim becerisi ve insan ilişkileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
Matriks organizasyon yapılarında çalışma esnekliği olan,
İleri derecede sözlü ve yazılı İngilizce dil bilgisine sahip,
MS Office uygulamalarına hâkim,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
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Kurumun yıllık iletişim planını hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
Tüm paydaşlarla her kanalda doğru iletişimin yürütülmesini sağlamak,
Basın bültenlerini hazırlamak, kurum web sitesinin günlük bazda güncel tutulmasını
sağlamak,
Sosyal medya hesaplarını yönetmek,
Dijital/kreatif vb. ajans koordinasyonu sağlamak,
Kurum tanıtımını ve veli iletişimini destekleyen etkinlik ve çalışmalarda görev almak,
Veli iletişimine ilişkin tüm yazıların içeriğini toparlamak, kurum kültürüne uygun bir dille son
şeklini vermek; kurumsal dergi ve yayınlara yönelik metin yazımlarına destek olmak ve yazılı
materyalleri basıma hazır hale getirmek,
Kurumsal kimliğin tüm çalışanlar tarafından içeriğe uygun kullanılmasını sağlayıp, güncelliğini
takip etmek,
Tanıtım ve promosyon malzemelerini hazırlamak,
Tanıtım filmi ve profesyonel fotoğraf çekimleri organize etmek,
Tüm okul etkinliklerini organize etmek ve etkinliklere katılmak.
“CIS Uluslararası Çocuk Koruma” standartlarına paralel olarak Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları işe alım
süreçlerinde çocuk koruma konusuna titizlikle yaklaşıp büyük önem vermektedir. Kurumlarımızda çalışanlar, “Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin yanı sıra, okulun etik kuralları ve değerlerinin uygulanması konularında da örnek
oluşturacağının bilincindedir. SEV/Amerikan Okullarının önceliği öğrencilerine güvenli ortamlarda eğitim sağlamaktır. Bu
başvuruda bulunarak aday bugüne dek,

‐
‐
‐

çocuk korumayı tehdit edebilecek herhangi bir suç işlemediğini,
bu tür bir suçlamaya maruz kalmadığını,
bu tür bir suça hiçbir şekilde karışmadığını ve kanıtların/bilgilerin gizlenmesi konusuna dahil olmadığını peşinen
beyan ve kabul eder.

