işverenle işsizleri
buluşturuyoruz

işsizliğe çare
oluyoruz!

İşverenle işsizi buluşturarak iş imkanı sağlamayı
amaçlayan Esenler Belediyesi, Kariyer Merkezi’ ni kurdu.
ESKAM ile işsizliğe çareler arayan Esenler Belediye
Başkanı M.Tevﬁk Göksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca düzenlenen toplantıda, “Esenler’in
istihdam modelini” Türkiye ve dünyaya anlattı.
ESKAM - İŞKUR Hizmet noktası olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Aynı zamanda Toplum yararına çalışma,
Meslek edindirme kursları,istihdamla ilgili sempozyum
ve fuar düzenleme çalışmaları, üniversiteler ve
akademisyenlerle istihdam projeleri çalışmaları
yürütülmektedir.

İŞVERENE ELEMAN
ELEMANA
İŞ BULUŞUYORUZ...

ESKAM’I BAKAN ÇELİK AÇTI
ESKAM’ın resmi açılış töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşti. Törende
konuşan Bakan Çelik, iş ve meslek danışmanlığı
alanında ESKAM’ın çok önemli bir işlevi olduğunu
belirterek, “Esenler Belediyesi bakanlıktan hızlı
davranarak bu sorunu çözmüş. Darısı diğer belediyelerin
başına” dedi.

ESENLER’DE
İŞSİZ KALMASIN!
Adres: Nenehatun Mah. Çinçindere Cad. No: 181
(Sosyal Hizmet Binası) Üçyüzlü - Esenler/ İSTANBUL
Tel: 0212 440 09 00 - Dahili: 7321
E-Posta: kariyermerkezi@esenler.bel.tr

ESKAM NEDİR ?
Küresel bir sorun olan işsizliğe, yerel çözümler üretmek
düşüncesiyle istihdamın yerinden yönetimi için Esenler
Belediyesi bünyesinde ESKAM (Esenler Kariyer Merkezi)
kurulmuştur.
İşsizlerin iş başvuruları ile işverenlerin eleman taleplerini
kayıt altına alıyor. İşsizleri, İşveren talepleri doğrultusunda
yetenek ve vasıﬂarına uygun işlere yönlendiriyor.
Mesleki eğitimler vererek, vasıfsız işgücünü vasıﬂı
çalışanlara dönüştürüyor.

YILLARA GÖRE İSTİHDAM
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ESKAM
Meslek Edindirme
Kursları Düzenliyor
ESKAM hem belediyemizin imkanlarını kullanarak hem de ilgili
kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek, istihdamın
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla mesleki eğitimler
düzenliyor.

- Temel Muhasebe / Bilgisayar Destekli Muhasebe
- Halı Dokuma
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Sosyal Medya Uzmanlığı
- İşaret Dili / Diksiyon
- Modelistlik / Moda Tasarımı
- Emlak Danışmanlığı

Başbakanımızın
Teşekkür Mektubu

İşverene
lojistik destek

İşverenlerin eleman taleplerini de değerlendiren ESKAM, işçi
arayan şirketlerle tek tek bağlantıya geçerek, işsizlerle
işverenleri bir araya getiriyor ve yüz yüze görüşmelerini
sağlıyor.

ESKAM’a sadece iş arayanlar değil Türkiye’nin önde gelen
şirketleri ihtiyaçları doğrultusunda vasıflı ve vasıfsız işçi
almak için müracaat ediyor.

Böylece önceden belirlenen randevu günü ve saatine göre;
ESKAM’a iş görüşmesi için gelen iş arayanlar, kendilerine
uygun çeşitli meslek dallarında yeteneklerine göre işlere
yerleştiriliyor.

BU FUAR’DA İŞ VAR
İşçi ve işveren İSİİF’te buluşuyor. Esenler Belediyesi’nin İŞKUR İstanbul İl
Müdürlüğü ile birlikte üçüncüsünü düzenlediği 2013 İstanbul İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı (İSİİF 2013 ) 24 Nisan 2013 Çarşamba günü
kapılarını açtı.
24 – 27 Nisan 2013 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre Merkezi’nde düzenlenen
fuarda, beyaz eşyadan ulaşıma, tekstilden gıdaya, otomotivden turizme,
eğitimden sağlığa, iletişimden inşaata kadar geniş bir yelpazede
ülkemizin önde gelen 200’den fazla kurum ve kuruluş yer aldı. 40 bin
kişinin gezdiği fuarda 18 bin kişinin istihdamı sağlandı.

İş arayan ile işverenin
buluşturulduğu bu fuarda
istihdam olanaklarının yanı sıra,
“Kadın Girişimciliği”, “İnandık ve
Başardık”, “Başarılı İstihdam
projeleri” gibi başlıklarda
paneller düzenlendi.

