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Renault’un kadın liderleri, geleceğini otomotivde gören
gençlerle buluştu
Oyak Renault’nun kadın liderleri, otomotiv sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler ile
ORVILLE Womenspire etkinliğinde bir araya geldi. Oyak Renault #ÖzdeEşitSözdeEşit
diyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklerken; genç nesillerin, özellikle kadınların
otomotiv sektörünün geleceğinde yer almalarını da teşvik ediyor.
OYAK Renault’nun kadın çalışanları ORVILLE Womenspire programı kapsamında, ilham veren
hikayeler, seminerler ve mentorluk yaparak yıl boyunca üniversiteli gençlerin yanında
olacak.
2021 yılının ilk ORVILLE Womenspire etkinliği 10 Mart Çarşamba günü online olarak
gerçekleşti. Oyak Renault Operasyonel Lojistik Direktörü Sibel Bayat, Mekanik Fabrika
Direktör Yardımcısı Gülseren Küçükkayalar ve İmalat ve Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü
Neslihan Akkozak, Yetenek Kazandırma Sorumlusu Elif Tayan’ın moderatörlüğünde bir araya
geldi. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan liderler, otomotivin geleceğini şekillendirecek
yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için teknik bilgi ve donanıma ek olarak; iletişim,
takım çalışması, koordinasyon, empati kurabilme, müzakere ve ikna etme gibi kadınlarda
doğuştan var olan güçlü sosyal ve davranışsal yetkinliklere de ihtiyaç duyulacağının altını
çizdi.
Oyak Renault, kadın liderleri etkinliğe katılanlar arasından seçilecek sınırlı sayıda öğrenci ile
yürütecekleri mentorluk programıyla; genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemeye devam
edecek.
Yıl boyunca gerçekleşen ORVILLE etkinliklerine tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor.
Başvurularla ilgili duyurular @oyakrenaultkariyer sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.
ORVILLE nedir?
Kariyer yolculuklarına Oyak Renault’da başlamak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik
eğlence, yaratıcılık, teknoloji ve takım çalışması ile dolu deneyimler sunan tüm genç yetenek
programlarını kapsayan marka ismidir.
Editöre not:
OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile
Groupe Renault’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biridir. Oyak Renault, Clio V, Clio IV
ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip
ihraç etmektedir. Bursa’da 582 483 m2 üzerinde kurulu üretim tesislerinde, Karoseri-Montaj ve
Mekanik-Şasi Fabrikaları, ARGE Merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi bulunmaktadır. 1969 yılında
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Bursa’da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2020 yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde kişiye
istihdam sağlamaktadır. Oyak Renault, Kalite Güvence Sistemi’ni 1996 yılında ISO 9001 belgesiyle
onaylatan ilk Türk otomobil üreticisi olmuştur. Eylül 1999’da “sıfır hata” ile ISO 14001 belgesini alan
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Groupe Renault çevre politikası çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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