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BAŞVURULAN İŞ Merhaba, Ben Kübra Aslan, Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünü 
birinci olarak bitirdim. Şirketinizdeki açık pozisyonun gerektirdiği 
teknik bilgiye almış olduğum eğitiminin yanında alanımla ilgili 
okuduğum kitapların, araştırmaların vasıtasıyla eriştiğimi 
düşünüyorum. Sorumluluk sahibi birisiyim, ekip çalışmasına son 
derece yatkın, öğrenmeye son derece hevesliyim, tecrübe edinmek 
ve sektörde bir an önce yer almak için sabırsızlanıyorum. Gerekli 
görmeniz durumunda daha detaylı bilgi vermek için sizinle karşılıklı 
görüşmek isterim. İlginize şimdiden teşekkür ederim. Birgün sizinle 
çalışmak dileğiyle. Saygılarımla.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

15/09/2014–02/06/2018

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Türkiye) 

KİŞİSEL BECERİLER

Ana dil(ler) Türkçe

Yabancı diller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

Dinleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

Ingilizce A1 A1 A1 A1 A1

Seviyeler: A1 ve A2: Temel Seviye Kullanıcı - B1 ve B2: Orta Seviye Kullanıcı - C1 ve C2: İleri Seviye Kullanıcı
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı 

İletişim becerileri Okuduğum bölümün sosyal yapısı ile iletişim unsurunun gerekli olması neticesinde akademik olarak 
iletişim üzerine aldığım derslere ek olarak sosyal faaliyetlere katılarak farklı insanlarla iletişimde 
bulunarak edindiğim becerileri geliştirmeye özen gösterdim.

İş ile ilgili beceriler Aldığım akademik eğitimi okuduğum kitaplarla, yaptığım araştırmalarla kalıcı hale getirerek bilgilerimi 
geliştirdim.

Diğer beceriler Okumak, gezmek 

Sürücü belgesi B

İLAVE BİLGİ

Başarı ve ödüller Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü birincilikle bitirdim.
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