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Sevim Gül 
Altan Sok. İstanbul 

+90 532 454 45 45 

sevimgul@email.com 

Profil 

 

Eğitim sektöründe İngilizce Öğretmeni ve Bölüm Başkanı olarak önemli deneyim. Öğrencileri 

ve personeli hedeflerine ulaşmak için desteklemek, koçluk yapmak ve eğitmek. Etkili iletişim 

ve analitik özellikler ile ilgili iyi proje yönetimi 

 

Liderlik, Koçluk ve Mentorluk 

 

 Liderlik özelliği ve davranışları yönetme yeteneği 

 Çeşitli personele “ Öğretmenlik Öncesi Eğitim” ile mentorluk etmek ve ilk öğretmenlik 

deneyimlerinde yardımcı olmak: koçluk, personeli iş hakkında ve kişisel alanda geliştirmek 

ve destek vermek 

 Öğrencilere sürekli pastoral bakım sağlanması 

 Okul müfredatı, bölüm bütçeleri ve personel alımı konusunda karar vermek 

 

İletişim 

 

  İyi derecede yazılı ve sözlü konuşma iletişim teknikleri 

  İş arkadaşları ve aileler ile pozitif iletişim kurma 

 

 

Proje Yönetimi 
 

 Okulun yeni iç ağının geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi 

 Kariyer Fırsatları Enstitüsü ile ortak çalışılarak öğrencilerin meslek seçmelerine yardımcı 

olmak ve geleceklerine yön vermek. 

 Eğitimsel ziyaretler ve sportif aktiviteler gibi okul sonrası etkinlikler düzenlemek 

 

Deneyim 
 

2008-2012 Tarhan Ortaokulu   İngilizce Öğretmenliği- Bölüm Başkanı 

2005-2008 Şehir Ortaokulu   İngilizce Öğretmenliği 

2003-2005 Kardelen İlköğretim Okulu  İngilizce Öğretmenliği   

Bu CV formatı bireysel iş rollerinden 

uzakta iş için gerekli becerilere dikkat 

çekiyor. Bu da işveren tarafından 

Sevim’in bu işin üstesinden gelebilecek 

özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. 

Bu bölümde son işlerdeki tecrübeler 

sıralanır ama performans CV’lerindeki 

kadar belirgin değildir.  

 

Her iş için bölüm başlıkları o işe 

özgü olacak şekilde belirlenir. 

 

Bu alanda geçmiş iş tecrübeleri yıllar, 

unvanlar ve iş yerleri şeklinde tek tek 

sıralanır. Performans CV lerinden daha 

az belirgindir. 

 



Eğitimler 

 

 İşyerinde Koçluk Sertifikası 

 İlk Yardım Eğitimi 

 Sektör ile ilgili öğrenme ve gelişim - eşitlik ve çeşitlilik; çocuk koruma 

 Word, Excel, Powerpoint, İnternet ve Outlook eğitimi  

  

Nitelikler 

 

 İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2003) 

 İngilizce İyi Seviyede 

 Almanca Orta Seviyede 

 

Ek Bilgiler 

 

B sınıfı ehliyet 

Başlangıç seviyesinde Fransızca ve İspanyolca 

 

İlgi Alanları 

 

Yüzme ve koşu  

Çocuklara yardım komitesinde gönüllü olarak çalışmak 

 

Referanslar 

 

 İstek üzerine sağlanacaktır. 

 


