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Profil 

 

Organize, güvenli ve motive kişisel asistan olarak on yıllık tecrübe sahibi. Kendine güvenli ve 

efektif bir şekilde her seviyede iletişim kurabilen ve yüksek standartlara ulaşabilmek için 

inisiyatif kullanan. Hedeflere ulaşmak için özverili çalışan ve kendini geliştirmek için yeni 

fırsatlar arayan 

 

Başarılar 

 

 Johnson Paketleme şirketinde Genel Müdür asistanlığına terfi 

 İyi bir Kılavuz Lider olabilmek içim “Kılavuz Liderlik” eğitimi 

 Maraton tamamlanarak bağış tutarı 5,000 TL yükseltilmiştir.  

 

Deneyim 

 

Sakarya Hastanesi 

Tıbbi Sekreter 2005-2013 

  Genç doktorların oluşturduğu bir takıma ve bir danışmana sekreterlik ve idari destek 

sağlanması 

  Hastaların tıbbi kayıtları içine gelen tüm yazışmalar özetlemek 

  Toplantılar organize edilmesi, randevu talepleri ile ilgilenmek 

 Sesli ve yazarak klinik listelerinin kopyalanması 

 Gelen tüm hasta yazışmalarının klinik kodlanması 

 

Kent Konseyi 

Sekreter 2002-2005 

 Yoğun eğitim bölümü müdürü sekreterlik desteği 

 Mektuplar ve diğer belgelerin yazılması ve taslaklandırılması 

 Bilgisayar veri tabanı ve elektronik tablo yazılımı kullanarak kayıtların güncellemesi 

 Tüm gelen ve giden yazıların yönetimi 

 Tüm dosyalama sistemlerinin güncellenmesi 

 

Johnson'ın Ambalaj  

İdari Asistan 1999-2002 

 Denetimli İdari personelim denetimi ve görevlerin delege edilmesi 

 Sesli ve yazılı olarak dökümanları kopyalanması 

 Genel Müdürün günlük işlerinin düzenlenmesi 

 Uluslararası seyahat organizasyonlarının yapılması 

 

  

On yıllık tecrübeye dikkat 

çekilmesi, okuyucuya Seda’nın 

kişisel asistanlık alanında 

donanımlı olduğunu söylüyor. 

Seda CV sinde genel formata ek olarak “Başarılar” alanı 

oluşturmuştur. Bu alanı iş dışındaki etkileyici 

başarılarınızdan bahsetmek için kullanabilirsiniz.  

 

Terfiler ek sorumluluklar alma 

konusunda güvenilir olduğunuzu 

gösterir 

 

Gönüllü işlerdeki 

başarılar liderlik özelliğini 

gösterir  

 

Çalışılan şirketler ve 

unvanlar tarih sırası ile 

detaylandırılır. 

 



Nitelikleri 

 

Ada Koleji  İleri Düzey Asistanlık Eğitimi    1998 

MS Danışmanlık Etkin Yönetici Asistanı Yetiştirme programı  1997 

Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu    1995  

 

İlgi Alanları 

 

Yüzme ve koşu  

 

Referanslar 

 

 İstek üzerine sağlanacaktır. 

 

Bu alanda kişinin ne kadar 

başvuru yaptığı iş konusunda 

bilgi birikimine sahip olduğu 

sahip olduğu anlaşılır.  

 


