SEDAŞ Kız Öğrencileri Enerji Sektörüne Teşvik Ediyor
SEDAŞ Stajyerlere Teşekkür Etti
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) kış ve yaz döneminde stajyerlere eğitim imkânı sağlıyor. SEDAŞ’ta
mesleki eğitimleri için staj imkânına kavuşan öğrenciler, kurumsal bir firmada yaptıkları başarılı staj dönemi
sonunda görev yaptıkları birimlerin yöneticileri ile vedalaşırken, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından
öğrencilere başarılı staj dönemleri ve SEDAŞ’a staj dönemlerinde sağladıkları katkılar nedeniyle özel olarak
hazırlanmış “Staj Teşekkür” belgesi de veriliyor.

SEDAŞ kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik ediyor
SEDAŞ “İş’te Kadına Fırsat Eşitliği” Projesi kapsamında kız öğrencilerin başvurularını değerlendiriyor ve onların
ilerleyen yıllarda iş hayatında yer almalarına olumlu katkı sağlamak ve enerji sektöründe kadınlara da yer
olduğunu ve kariyer gelişimlerinde enerji sektörünü seçebileceklerini bizzat yaşayarak görmeleri açısından
ayrı bir kontenjan da ayırıyor. SEDAŞ kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik ediyor. “İş’te Kadına Fırsat Eşitliği”
Projesi, kadın teknisyen, tekniker ve mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen
dengesiz dağılımın giderilmesine özellikle katkı sağlamayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar
sunulmasını mümkün kılmayı; gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını
sağlamayı hedefliyor.

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, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 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 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Gülce Türker
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

