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Siemens Sağlık Yöneticileri
Öğrencilerle Buluştu
Faaliyet gösterdiği alanlardaki buluşları ve yenilikçi uygulamaları ile dünya lideri konumunda
olan Siemens, 12 Mayıs 2015 Salı günü Kartal Kampüsü’nde ‘Geleceğine Söz Ver!’
mottosu ile düzenlediği Kariyer Şenliği’nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.
Siemens Kariyer Şenliği’nde öğrenciler Siemens Sağlık yöneticileri ile vakit geçirirken
bölümün ürün ve çözümleri “Geleceğin Sağlığı” çadırında tanıtıldı. Öğrencilere Siemens
Sağlık bölümü yöneticileri tarafından sağlık teknolojileri, erken teşhisin önemi, Siemens’in
sağlık sektöründeki yeri ve çalışma şartları konularında bilgi de verildi.
Öğrenciler ayrıca Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis
ile sohbet etme ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldular.
Kelime Oyunu programı ile tanınan sunucu Ali Ihsan Varol’un üniversitelilerle birlikte olduğu
Şenlik’te öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da bilgi edinme fırsatını yakaladı.
Siemens Kariyer Şenliği’ne Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni Yüzyıl
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.

Siemens AG (Berlin ve Münih), 165 yılı aşkın süredir mühendislikte mükemmellik, inovasyon, kalite ve güvenilirlik yönleriyle
öne çıkan uluslararası bir teknoloji şirketidir. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket elektrifikasyon, otomasyon ve
dijitalleşme alanlarına odaklanmaktadır. Enerji ve kaynak verimli teknolojilerde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan
Siemens aynı zamanda, off-shore rüzgâr türbini inşasında, enerji üretimi amaçlı kombine çevrim türbini tedarikinde ve enerji
iletimi çözümlerinde lider konumda bulunmaktadır. Siemens ayrıca, altyapı çözümleri ile endüstri için otomasyon ve yazılım
çözümlerinde de öncülük yapmaktadır. Şirket, bunun yanında önemli medikal görüntüleme sistemleri (bilgisayarlı tomografi,
manyetik rezonans vb.) tedarikçilerindendir ve laboratuvar diagnostiği ile birlikte klinik IT alanlarında da lider konumdadır. 30
Eylül 2014'te sona eren 2014 mali yılında şirketin devam eden faaliyetlerden elde ettiği toplam satış geliri 71,9 milyar euroya,
devam eden faaliyetlerden net kârı ise 5,5 milyar euroya ulaşmıştır. Eylül 2014 sonu itibariyle Siemens'in dünya genelindeki
toplam çalışan sayısı yaklaşık 343.000'dir. Ayrıntılı bilgi için www.siemens.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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