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Gençlere Cazip ve
Eğlenceli İş Fırsatları
Sunuyoruz

We Offer Attractive and Enjoyable Business Opportunities to Youth
2014 yazını geride bırakıp yılın son dönemine girdik, dolayısıyla
sektörümüz açısından hareketli günler başladı… Yeni bir sezona
başlarken en çok tartışacağımız konuların başında kuşkusuz insan
kaynakları geliyor… MICE endüstrisinde çalışan insan kaynağının özelliği,
genç ve dinamik olmasıdır. Toplantılar, kongreler ve etkinliklerin tümünde genç ve dinamik insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Peki sektörümüz bu
konuda yeterli insan gücü potansiyeline sahip mi?
Toplantılar, kongreler ve etkinliklerde çalışacak nitelikli insan gücü
üniversite kampüslerinde hazır beklerken, biz bu genç arkadaşları bilgilendirerek aramıza almanın yollarını bulmalıyız. Hepimizin geleceği olan
genç nüfusumuzu bilinçlendirmek, vizyon katmak ve eğitim bütçelerine
katkı sağlamak için MICE endüstrisi kapılarını sonuna kadar açmış
bekliyor. Önemli olan bu gençleri destek ve teşvikle harekete geçirmek.
MICE sektörü hem eğlenip, hem gezip, hem de uluslararası ortamlarda
bulunmak ve farklı kültürlerdeki insanlarla tanışmak için büyük fırsatlar
sunuyor. Gençler bu alandaki fırsatları değerlendirebilirse, daha okuldan
mezun olmadan hem para kazanmaya başlayıp hem de hiç ummadıkları
iş fırsatları ile karşılaşabilirler.
MICE sektörü, konaklama, yiyecek-içecek, dekor, tasarım-dizayn, görüntüleme sistemleri, prodüksiyon, ses-ışık-müzik sistemleri gibi 50’yi aşan
iş kolunun ekonomik verilerine büyük katkı sağlıyor. Tedarikçi havuzumuzun vazgeçilmezleri diye nitelendireceğimiz bu sektörlerde sağlanan
istihdam ile ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyoruz. Halen
ülkemizin en büyük sorunu olan genç iş gücüne, istihdam yaratma arayışına katkı sunan bir endüstri olmak, hepimiz için büyük bir mutluluk.
İstihdamda süreklilik için turizm sektörünün yarattığı katkı herkes
tarafından biliniyor. Maksimum 5 ay süren deniz ve güneş esaslı tatil
turizmi sonrasında, Ege ve Akdeniz bölgesindeki milyarlarca dolarlık otel
yatırımının kışın faaliyetlerine devam edebilmesi ve personel istihdamını
12 aya çıkarmasında en büyük destekçi, yine MICE endüstrisidir.
Bizler, taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle genç arkadaşlarımızın üniversite yılları boyunca MICE
endüstrisine yönelmelerini; genç yaşta para kazanmaları ve iş gücüne
katılımları adına çok önemsediğimi belirtmek isterim.
Üreten bir Türkiye için hepimize çok görev düşüyor. Umarım hepimiz bu
görevimizi layıkıyla yerine getirebiliriz.
Saygılarımla
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We have just passed 2014 summer and we are now near
to the end of the year. So, the lively times have started for
our industry… While starting the new session, the most important
issue to be discussed should be human resources… The property
of human resources working at MICE industry is being young and
dynamic. Youth and dynamics human resources is needed at all
meetings, congresses and events. Well, does our industry have
enough human resources?
While the qualified manpower, who will work at meetings,
congresses and events, is ready at university campuses, we have
to find solutions to make them join us by informing them in order
to achive our goal. MICE industry is ready to open doors to young
population, our future, in order to raise awareness, create vision
and contribute to education budgets. The point is to mobilize these
young people with support and motivation. MICE industry offers
great opportunities to be at international environments and meet
people from different cultures while travelling and having fun as
well. If young people make use of this opportunity, they can both
start to earn money before they are graduated and meet with
business opportunities that they have never expected.
MICE industry contributes to more than 50 line of business such
as accommodation, food&beverage, decor, design, screening,
systems, production, sound-lightening-music systems. We
make an important contribution to our country’s economy with
the employment within this industries which are accepted as
indispensable elements of our supplier pool. Being an industry
contributing to creating employment, the greatest problem of our
country, for young people is still bliss for all of us.
The contribution supplied by tourism industry for sustainability
of employment is known by everyone. In order to continue hotel
investments of billion dollars at Aegean and Mediterranean
Regions during winter and to increase the employment to 12
months, after sea and sun tourism which took up to maximum 5
months, MICE industry is the greatest supporter here also.
We are going to continue our working with this sense of
responsibility. I would like to state that I really care about young
people heading towards MICE industry and earning money
especially during university education.
This is a great responsibility for all of us for a producing Turkey. I
hope we all can fulfil this duty.
Sincerely

