SEDAŞ, SAGİF-2016 fuarındaki yerini aldı
SEDAŞ, Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı olan SAGİF-2016’da bu yıl da yerini aldı.
SEDAŞ fuarda, marka bilinirliliğini arttırırken, faaliyet alanıyla ilgili tüketicileri de bilgilendiriyor.
SEDAŞ, özellikle istihdam ve staj imkanları açısından üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor.
SEDAŞ, SAGİF’te iş başvurularını kabul ediyor
“Kariyerinizi geliştirmek, girişimci olmak, yeni fikirler ve işinizi büyütmek için” sloganıyla yola çıkan
SAGİF-2016 Fuarı, Sakarya Kent Meydanı’nda gerçekleştirilirken, fuarda tanıtım amacıyla katılım
sağlayan 125 adet kuruluş arasında elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten SEDAŞ da staj ve iş
başvuruları için öğrencilerle iletişime geçiyor.
SEDAŞ İnsan Kaynakları standında, İnsan Kaynakları Departmanı uzmanları tarafından tanıtım ve
bilgilendirme yapılırken, iş başvurusu yapacaklar için form doldurtularak, hazır CV’ler teslim alınıyor.

125 adet stant kapılarını açtı
Bu yıl üçüncüsü organize edilen SAGİF-2016 Fuarı’nda 125 adet stant 3 gün boyunca İnsan kaynakları
alanında davetlileri bilgilendirecek. Sakarya’da bulunan kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri
işbirliğiyle Kent Meydanında düzenlenen SAGİF-2016 fuarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,
Vali Yardımcıları, Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ve bölge halkının katılımıyla açıldı. Bakan
Süleyman Soylu yaptığı açılış konuşmasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın Sakarya'ya hayırlı
olmasını diledi ve fuarın gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi,
Sakarya Üniversitesi, İşKur, SATSO ile diğer meslek odaları ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

"İş-Sizi Arıyor" sloganıyla markalaşan SAGİF 2016, iş arayanından eleman arayanına, fikri olandan iş
kurmak isteyene, girişimcisinden işini büyütmek isteyene kadar herkes tarafından üç gün boyunca
ziyaret edilebilecek.
SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüz
ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,5 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1699 çalışanıyla, 24
saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile
Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım
faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu
kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım
şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 21 Müşteri
Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4
ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,1 milyar kWh’tir.
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