NİÇİN STAJ YAPMALIYIM?
İş hayatına atılmanın ilk adımı aslında staj
yapmaktır. Birçok kişi, okul hayatının
zorunlu dersi gibi gördüğü stajın ileride iş
hayatına faydalı olacağının önemini çok
fazla düşünmez. Oysaki staj yapmanın
önemi mezun olmadan önce anlaşılırsa
kişiler doğru staj yeri seçerek iş hayatına
giden süreçte ilk basamağa doğru adım
atmış olurlar.
Peki, staj yapmanın ne gibi faydaları
vardır?
Staj yapmanın faydalarını şu şekilde
özetleyebiliriz:

İleride çalışmayı düşündüğünüz ortamı
tanımak:
Mesleğe atılmadan önce ileride nasıl bir
ortamda çalışacağınızı görme fırsatı elde
edersiniz. Böylelikle staj yaparken çalışma
ortamını gözleyerek hangi pozisyonda
çalışırsam daha mutlu olurum diye de
sorgulama şansınız olur. Dahası istediğiniz
kariyerin gerçekte size uygun olup
olmadığını da görür ve bu doğrultuda çok
geç olmadan, hala şansınız varken yeni
planlar
yapar,
yeni
hedefler
belirleyebilirsiniz. Dahası ‘gerçek şoku’
olarak
adlandırılan
beklentiler
ile
karşılaşılanların arasındaki farkın çok
olması sebebiyle yaşanacak çatışma ve
uyum sağlayamama sorununu da böylece
ortadan kaldırabilirsiniz.

Stajı iş fırsatına dönüştürebilme
ihtimali:
Staj yaptığınız kurumda gerek sizin çalışma
ortamını sevmeniz ve çalışma ortamına ayak
uydurmanız gerekse de işverenlerin sizin
performansınızdan memnun olmasıyla ileride
mezun olduğunuzda aynı kurumda çalışmaya
devam edebilme şansınız oldukça yüksek
olacaktır. Bununla birlikte kendinize belirli bir
mesleki çevre de edinmiş olursunuz. Bu
yüzden iş yerindeki birçok kişiyle iyi bir diyalog
kurmak ve bu diyalogu staj bittikten sonra da
sürdürmek sizin yararınıza olacaktır.
İşverenlerin işe alımlarda yapılan stajı göz
önünde bulunduracak olması: Eğer alanınızda
oldukça iyi bir kurumda staj yaparsanız,
mezun
olduğunuzda
özgeçmişinize
yazabileceğiniz güzel bir referans olur ve bu
sayede de diğer işverenlerin dikkatini çekebilir
ve tercih edilen kişi konuma geçebilirsiniz.
Unutmayın ki staj, yeni mezun bir kişinin
uzman olmaya yöneldiği alanda ilk aşamada
sahip olduğu tek iş deneyimidir.

Mesleki gelişiminize katkı sağlamak:
Okulda öğrendiklerinizi pratiğe dökme,
gerçek çalışma ortamında uygulama
şansını elde etmek açısından da staj
oldukça faydalıdır. Okulda ders
ortamındaki uygulamalarda hata yapma
payınız vardır. Ancak, gerçek iş
ortamında yapacağınız hataların nelere
sebep olabileceğini de gözlemlemiş,
böylelikle iş ortamının ciddiyetini
kavramış olursunuz. Derste her ne
kadar uygulama yaptığınızı düşünseniz
de hatalar en fazla o dersten kalmanıza
ya da kötü not almanıza yol açacaktır.
Oysaki çalışma ortamında hata
yapmamak,
yaptığınız
hataları
düzeltmek veya hatalardan ders almak
gerektiğini öğrenirsiniz.

STAJ YAPMANIN FAYDALARI
1-İlk olarak ileride çalışacağınız iş
ortamını önceden görebilmek şansına
erişeceğinizi söyleyebiliriz.
2-İlk iş gününüzde nasıl bir ortama
gidiyorum acaba gibi bir soru işareti ve
stresi staj yapan kişilerde olmayacak
demektir.
3-Staj yapmanın bir diğer faydası ve belki
de en önemlisi staj yaptığınız kurumda iş
bulma fırsatınızın artması olacaktır.
4-Hem onlar sizi tanımış hem de siz onları
tanımış
olacaksınız
ve
gösterdiğiniz performans
karşılığında
mezun olduğunuzda kolaylıkla iş bulma
olasılığınızı arttırmış olacaksınız.

5-Staj yaptığınız kurumda iş bulma
fırsatınız olmasa bile bir diğer kurum bu
stajınızı göz önünde bulunduracak ve yine
böylelikle siz diğer adayların üstüne
çıkmış olacaksınız.
6-Staj yapmanın faydalarından bir diğeri
ise size mesleğinizde pratiklik bakımından
katkılarının olmasıdır.
7-Okullarda gördüğümüz teorik sistem
meslek hayatında pratiğe dökülmeli ki
işte başarıyı yakalayabilelim.
8-İşte staj yapmanın en büyük faydası
daha mezun olmadan mesleğinizi
pratiğe çevirme
imkanı
bulmanız
olacaktır.

