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Hannover Fairs Turkey olarak organizasyonumuzun Proje Pazarlama, Proje Satış, Muhasebe, İnsan 
Kaynakları ve Kurumsal İletişim bölümlerinde uzun dönem görevlendirilmek üzere, çalışma gün 
sayısına göre asgari ücretle istihdam edilecek, uzaktan çalışma opsiyonu da olan gönüllü veya zorunlu 
stajyer arayışımız bulunmaktadır.  

Hakkımızda 

75 yılı aşkın süredir faaliyette olan dünyanın en büyük ilk 10 fuar organizatör firmasından biri olan 
ana şirketimiz , Deutsche Messe AG, Almanya’da ve dünya genelinde zengin portföye sahip, alanında 
lider fuarlar organize eden uluslararası bir şirkettir. Temsilcilikleri ve şubeleriyle birlikte 100’e yakın 
ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Almanya Hannover’de aynı zamanda fuar alanı işletmecisi olan 
Deutsche Messe AG, 1996 yılında Türkiye’de kurduğu şubesi  Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş, iş 
ortakları ile birlikte yılda 12 ticari fuar organize etmekte. Büyük çoğunluğu imalat endüstrisine dayalı 
fuarlar organize eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık, Türkiye’de düzenlediği fuarların yanı sıra, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde Deutsche Messe AG tarafından düzenlenen fuarlara da Türkiye’den 
katılımları organize etmektedir. 

Genel Nitelikler 

 Üniversitelerin tercihen Halkla İlişkiler, Pazarlama, Muhasebe, İşletme, İktisat,  Mühendislik 
bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olan, 

 Bu bölümlerde, uluslararası şirketlerde kariyer hedefi olan ve kendini bu alanda geliştirmeyi 
amaçlayan 

 MS Office programlarını etkin kullanabilen 
 Tercihen hafta içi 5 tam gün ya da haftada en az 3 – 4 tam gün uzaktan ve ihtiyaca göre 

ofisden çalışabilecek 
 Sürekli öğrenme ve gelişime inanan 
 İnsan ilişkilerinde başarılı, kendine güvenen ve takım çalışmasına yatkın 
 Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip 
 Yazılı ve sözlü iletişim becerileri güçlü, İngilizce bilgisi tercih sebebi olacaktır. 

Yan Haklar 

 Multinet günlük yemek bedeli 
 Yol Yardımı /ofise gelinen gün sayısına göre 
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