ESKAM Haberler
Başbakan ve Bakandan Teşekkür ve Takdir

Ülkemizin ve dünyanın hemen her zaman en öncelikli gündem konularından olan
“işsizlikle mücadele” konusunda belediyemizin kariyer merkezi ESKAM (Esenler
Kariyer Merkezi) devletin üst yöneticilerinden övgü aldı. Şimdiye kadar binlerce
kişinin işe yerleşmesine vesile olan ve bir çok belediye ve kurum tarafından örnek
alınan ESKAM ile ilgili Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in bizzat el yazısı ile yazdıkları tebrik
ve teşekkürleri şöyle:
Esenler Belediyemizin, kurduğu Kariyer Merkezi ile işsizliğin önlenmesi konusunda
yürüttüğü faaliyetleri takdirle izliyorum.
Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına vesile olan Kariyer
Merkezi’nin çalışmalarına katkı sağlayan ve emek veren herkesi kutluyorum.
Kariyer Merkezi’nin, Esenler ve İstanbul sınırlarını aşarak sosyal belediyecilik
konusunda dünya çapında ir model olma yolunda ilerlemesinden ayrıca memnuniyet
duyuyorum.
Bu güzel ve hayırlı çalışmalarından dolayı Esenler Belediyemizi ve Başkanımız Sayın
Tevfik Göksu’yu tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN
Bugün 06.10.2012 Cumartesi,
Esenler Belediyemizin “Kariyer Merkezi” binasının açılışı vesilesiyle Esenler’e geldim.
Sn Başkan Tevfik Göksu kardeşimizin mesleki eğitim, sosyal belediyecilik
alanlarındaki çalışmalarını bizzat yerinde gördüm.
Dönem sonu olmasına rağmen hizmet anlamında heyecanından hiçbirşey
kaybetmeden başarılı çalışmalarına şahit oldum.
Tebrik ediyorum. Nitelikli insan, nitelikli şehirleri doğuracaktır. Başarılarının devamını
diliyorum.
Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

ESKAM Türkiye'ye model oluyor

Kurayla iş sahibi oldular
Piyango bu kez işsizlere vurdu.
Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) aracılığıyla İŞKUR’un Toplum Yararına
Çalışma Programı kapsamında gerçekleşen kura çekilişinde ismi çıkan ilk 100 kişi işe
yerleştirildi.

Herkese iş, herkese aş!
ESKAM her yaştan işsize ümit olmaya devam ediyor
Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) ilçede gencinden yaşlısına tüm işsizlere ümit
olmaya devam ediyor. Esenler’den yaklaşık 6 bin kişiyi değişik iş yerlerinde işe
yerleştiren ESKAM, iş ve eleman arayanlara köprü olmayı sürdürüyor.

ESKAM Edremit'e de model oldu
ESKAM Edremit'e de model oldu
Bugüne kadar 4 bin 750 kişiyi işe yerleştiren Eskam, Edremit Belediyesi’ne model
oldu. Belediye yetkilileri, Eskam’ı yerinde ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı.

ESKAM'la iş buldular
ESKAM Dünya’ya açılıyor
Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) 2012 yılında uygulamaya koyacağı üç
önemli projeyle Dünya'ya açılmayı hedefliyor.

ESKAM'la iş buldular
Onlar artık iş sahibi

Bugüne kadar 4 bin 750 işsizi işe yerleştiren Eskam (Esenler Kariyer Merkezi)
işverenle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Eskam aracılığıyla işe
yerleştirilen işsizler ise; Eskam’ı kariyerleri için iyi bir referans olarak görüyor.

	
  

