WE ARE LOOKING FOR CONSULTANTS IN BUSINESS MANAGEMENT,
MARKETING AND/OR TRADE
Take part in our entrepreneurship training and coaching programme (ETCP)
In cooperation with the Ministry of Labour and Social Security (MoLSS) and the
International Organization for Migration (IOM), the International Trade Centre (ITC
– United Nations and World Trade Organization) is implementing a project aimed at
developing entrepreneurship skills of small and medium enterprises (SMEs) in
Turkey.
The objective of this project is to assist SMEs run by Syrians under temporary
protection in Turkey or by Turkish entrepreneurs. The project will assist in building
their understanding and skills in 1) business management, business idea generation
and strategy design, 2) marketing planning and branding, 3) sales and business
transactions, and 4) business planning. The assistance will be delivered by selected
consultants who will be trained and coached to deliver the expected results.
We are looking for consultants with a background in business management,
marketing and/or trade, with good interpersonal skills and business acumen, and
who speak Turkish and/or Arabic and English.
Selected consultants into this programme will:
 participate in 4 training workshops of 4-7 days each;
 assist a total of 40 enterprises to become entrepreneurship-ready (a minimum of
4 enterprises each in the first phase of this project), under a remuneration and
part-time commitment (from September 2018 to September 2019) framework.
Subject to meeting the certification requirements, certified consultants will:
 obtain a certificate from a recognized international organization;
 be better equipped to carry out entrepreneurship-related interventions;
 be able to eventually develop a new business activity with high potential.
In the context of the United Nations’ Sustainable Development Goals, we encourage
the participation of young and/or female consultants in this programme.
Please visit the following website: https://www.surveymonkey.com/r/etcp_turkey to
know the conditions for participation in this programme and to register.
The registration deadline is set to July 15, 2018

İŞLETME, PAZARLAMA VE/VEYA TİCARET DANIŞMANI ÇALIŞMA
ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Girişimcilik eğitimi ve koçluk programımıza katılın!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Uluslararası
Ticaret Merkezi (ITC – Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü) işbirliği içinde
Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan bir proje yürütülmektedir.
Bu projenin amacı; Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler veya
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulmuş olan KOBİ’lere destek
olmaktır. Projenin amacı, 1) iş yönetimi, iş fikri üretimi ve strateji geliştirme, 2)
pazarlama planlaması ve marka yönetimi, 3)satış ve ticari işlemler ve 4) iş planlaması
konularında becerileri geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu süreçte beklenen sonuçların
sağlanması için eğitilecek ve koçluk yapacak olan danışmanlardan destek alınacaktır.
İşletme, pazarlama ve / veya ticaret alanında deneyimli, iletişim becerileri ve iş
zekası yüksek, Türkçe ve/veya Arapça ve İngilizce konuşabilen danışmanlar
arıyoruz.
Bu programa seçilen danışmanlar:
 Her biri 4 ila 7 gün arasında sürecek olan 4 çalıştaya katılacak.
 Bir ücret ve yarı zamanlı taahhüt altında, girişimciliğe hazır olmak amacıyla
toplam 40 işletmeye destek olacak (projenin ilk aşamasında her bir danışman
için en az 4 şirket olmak üzere) (Eylül 2018’den Eylül 2019’a kadar).
Gerekli şartları sağladıkları koşulda, sertifikayı almaya hak kazanan danışmanlar:
 Tanınmış bir uluslararası kuruluştan sertifika alacaklar;
 Girişimcilik konusunda ilgili adımları atmak adına daha donanımlı hale
gelecekler;
 Program sonunda danışmanlar yüksek potansiyele sahip yeni bir iş faaliyeti
geliştirmeye rehberlik etmeye yetkin olacaklardır.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında, bu programa genç
ve / veya kadın danışmanların katılımını teşvik etmekteyiz.
Katılım koşulları hakkında bilgi sahibi olmak ve kayıt yaptırmak için lütfen aşağıdaki
web sitesini ziyaret ediniz: https://www.surveymonkey.com/r/etcp_turkey
Son kayıt tarihi 15 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.

