
coLanguage’de Staj Fırsatı! 

 

2016-2017 akademik yılının ikinci yarıyılında bilgi teknolojileri alanında yenilikçi, yüksek teknolojik 

olanaklara sahip uluslararası bir şirkette staj mı yapmak istiyorsun? Öyleyse bize katılmak için geç 

kalma! 

coLanguage online dil eğitimine öncülük ediyor. Avrupa tabanlı e-Öğrenim platformumuz insanlara 

farklı diller öğrenme konusunda yardımcı oluyor, farklı ülkelerde iş imkanı bulma fırsatı ya da sadece 

ana dilinde konuşan eğitmenlerle dil becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. coLanguage’te başarının 

formülü, canlı sınıflar ile gerçek hocaları bir araya getirip, kişisel öğrenme planıyla birlikte çevrimiçi 

öğrenim materyallerine anında ulaşım sağlamasıdır. 

Belçika, Gent ekibimize katılmak isteyen yüksek motivasyonlu geliştiriciler arıyoruz. Sorumluluğunuz 

CTO'ya backend, frontend, tasarım ve PHP ’deki UX, JQuery, CSS, MySql üstüne çalışacağınız birçok 

projede yardımcı olmak olacak. Birçok dili destekleyen sitemiz Dropal tabanlıdır. Pazarlama 

takımımızla yakından çalışarak, gerçek müşterilerimizin sorunlarına farklı olası çözümler sunarak 

yardımcı olacaksınız. 

 

Görevleriniz; 

 Modül geliştirme, 

 Back-end optimizasyonu 

 Teknik tasarım ve mimari 

 

Gereksinimler; 

 Bilgisayar bilimleri, bilişim ve benzeri bölümlerde öğrenci veya yeni mezun olmuş olmak. 

 Modern web geliştirme teknolojileriyle ilgilenmek. 

 JQuery, PHP, Javascript, MySQL konularında tecrübeli olmak. 

 Tercihen Drupal 7 bilmek. 

 Tercihen grafik bilmek. 

 

Kazanımlarınız neler olacak? 

 Takımda proje çalışmasına alışmak. 

 Kısa zamanda üst düzey bir öğrenim tecrübesi ve yeni fikirler üretme fırsatı. 

 Avrupalı uluslararası bir takımla çalışmak. (Harika bir atmosfer!) 

 Back-end’e tabanlı Drupal ile duyarlı web uygulamalarının nasıl oluşturulduğunu öğrenmek. 

 GIT ile ekip çalışması. (sürüm kontrolü) 

 Bir başlangıç anlayışıyla deneyim yaşayın. 

 Gerçekten önemli olan projelerde staj yapma fırsatı. 

 

 



Staj hakkında 

 Başlangıç tarihi: 2016-2017’nin ilk yarıyılı. (Ekim 2016) 

 Staj süresi: En az 4 ay, tercihen 4 aydan fazla. 

 Çalışma sertifikası: Üniversiteye bildirmek için kullanılacak. 

 Çalışma saatleri: Haftada 35-40 saat (esnek çalışma saatleri) 

 

Başvurularınızı almayı dört gözle bekliyoruz. coLanguage’in bir parçası olmak özel bir fırsattır; çünkü 

biz sadece alanında en iyi veya en iyi olmayı hedefleyen adaylarla çalışıyoruz. Özgeçmişinizin ve 

motivasyon mektubunuzun profesyonel olduğundan emin olun. Notlarınızı da başvurunuza eklemeyi 

unutmayın. (Bölüm derslerinin notları) 

Başvuru yapmak isteyen adayların, CV ve motivasyon mektuplarını michiel@colanguage.com 

adresine e-mail göndererek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

mailto:michiel@colanguage.com

