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Numesys Lab 
nedir?

Numesys Learn About Business açılımı ile Numesys LAB projesi, lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerine veya yeni mezun üniversite öğrencilerine; kısa 

dönem, uzun dönem, bitirme tezli staj veya yarı zamanlı çalışma imkanı 

sağlar. Numesys LAB staj programı içerisinde yer alan farklı öğrenme 

eğrileri, öğrenci ve mesleki kariyer hedefi olan yeni mezunlara, ilgilendikleri 

mühendislik veya diğer kurumsal alanlarda deneyim kazanmaları hedefi ile 

önemli bir uygulama ve pratik merkezi şeklinde çalışır.



Numesys Lab’den 
kimler 
faydalanabilir?

Lisans veya 

yüksek lisans 

üniversite 

öğrencileri

1 2 Üniversiteden 

aynı eğitim yılı 

içerisinde mezun 

olan yeni mezunlar



Özgeçmiş ve motivasyon mektubunu Numesys web sitesi üzerinde bulunan 

Numesys LAB program başvuru sayfasında yer alan başvuru formu ile 

birlikte doldurup, belgelerini eksiksiz göndermelisin. Yapılan eleme 

sonucunda gerçekleşecek mülakat sonucunda İnsan Kaynakları birimimiz 

sizinle iletişime geçeceklerdir.

Numesys Lab’de 
olmak için ne 
yapmalısın?



Numesys Lab 
içerisinde 
sunulacak 
imkanlar 
nelerdir?

Learn About Business programına katılan stajyerler Numesys LAB 

programı içerisinde “Learner” olarak çalışmaya başlarlar. Programa 

başlamadan önce belirlenen talebe göre öğrenciler talep ettikleri birimler 

içerisinde çalışmaya başlarlar.

Öğrenciler, öğrenim durumlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tabloda 

bulunan yönergede yer alırlar.

1. İkinci Yıl Lisans Öğrencileri = Sophomore

2. Üçüncü Yıl Lisans Öğrencileri = Junior

3. Dördüncü Yıl Lisans Öğrencileri = Senior

4. Yüksek Lisans, Master, Doktora Öğrencileri veya Yeni Mezun Öğrenciler



Hangi programların 
tam sana göre 
olduğunu 
görmeye 
hazır mısın?

PlatinAltın Elmas

#2 Sophomore

#3 Junior

#4 Senior

Just Graduated, 
Master Degree 
(Postgraduate)



Altın
Program

Öğrenim durumuna göre yer alınan Altın, Elmas ve Platin programlarının 

kategorileri ve sorumluluk alanları ise aşağıdaki gibidir.

Altın Program:

Ofis ortamında çalışma fırsatı.

Mühendislik/Teknik Ekip ve Pazarlama departmanlarında gerçekleştirilen 

süreçleri yakından tanıma ve deneyimleme şansı

İş dünyasına yönelik farkındalığı artırma olanağı

Numesys LAB Sertifikası

Numesys Marka elçisi hazırlık programı



Numesys LAB 
Marka Elçisi

Numesys 2018 yılından beri marka elçileri ile Ansys Kampüs lisansı 

tanıtma yayma üzerine çalışmalar yürütmektedir. Şu ana kadar 4 

marka elçimiz bizler için kendi kampüslerinde ANSYS markasını temsil 

ediyorlar. Numesys Kampüs’te adını verdiğimiz bu girişimizi akademik 

kampüslerde belirlediğimiz iş ortaklarımız ile yürütüyoruz. 

Onları tanımak ister misiniz ?



· Aktif Kampüs yaşamı olan üniversite öğrencisidir.

· Genellikle mühendislik fakültesi öğrencisidir ve yazılım alanında yeni ürünler kullanmayı sever.

· Araştırmayı ve geliştirmeyi, tasarlamayı sever.

· Türkiye’de yerli üretim alanında farklı üretim sektörleri ile ilgili bilgisi veya ilgisi vardır.

· ANSYS ürününü kullanmaya heveslidir ve onun hakkında konuşmayı sever.

· Girişken ve rekabete açıktır.

· Hem bireysel hem de takım çalışmalarına yatkındır.

· Yaratıcıdır, sosyaldir ve çevresini etkiler.

· Hayattan keyif alır.

Numesys LAB 
Marka Elçisi 
kimdir ?



Numesys LAB 
Marka Elçisi 
ne yapar ?

· Öğrenci topluluğunda Numesys’in sözcüsü olur ve ANSYS’i anlatır.

· Kampüsünde marka bilinirliğini arttırır.

· Kampüste bulunan kilit hocalar ile çalışır.

· Numesys Kampüs ekibi ile fikir alışverişi yapar ve cesur fikirleri hayata geçirir.

Neden Numesys LAB Marka Elçisi olunmalı ?

· Kampüsünüzde uluslararası bir yazılım ürününün sözcüsü olmak.

· Birbirine ve değerlerine bağlı NUMESYS takımının bir parçası olmak.

· Ansys kullanımını ve yeniliklerini sürüm lansmanlarından önce denemek ve öğrenmek.

· Yaptığınız çalışmalar doğrultusunda ödüllendirilmek.

· Kariyer planlarınızı daha iyi görmek ve mezuniyet sonrası bir iş ihtimalinizin olması.

· Takım oyunları + güçlü yanları keşfetme fırsatı

· Numesys’in sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olma

· Sektördeki insanları, potansiyel çalışma platformunu gözlemleme fırsatı

· Merak edilen sorulara yanıt bulma



Elmas
Program

· Kısa Dönem ve Yaz Dönemi Staj programları

· Numesys Marka Elçiliği

· Staj yapılan birimdeki iş akışlarının gözlemlenmesi (Mühendislik/Teknik Ekip, Satış, 

Pazarlama, İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Maliye)

· Verilen araştırma sunumlarının hazırlanması

· NLP, Numesys Learning Portal E-öğrenme sistemi + Eğitimler

· Numesys LAB Sertifikası

· Proje Sunumları ve Workshoplar

        Numesys Excellence Team, NET çalışmaları ve sunumları
         Tam Parametrik CAD Teknolojisi ile Bir Sensör Yapısının Otomatik Form Optimizasyonu
         Model Tabanlı Fonksiyonel Emniyet Analizleri
         Otomotivde Anten Tasarımı ve Uygulamaları
         Dişli Pompaların Yüksek Doğruluklu ve Hızlı CFD Analizleri
         Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Fan Akustik Analizleri
         Simülasyon Dünyasında Ekran Kartının Yeri
         Elektromekanik Bileşenlerin Çoklu Fizik Analizleri ve Elektrik Makinalarında NVH Uygulamaları 

ve daha birçok konuda proje çalışmaları yapabilecek ve eğitimler alabileceksiniz.



Platin
Program

· Uzun dönem staj ve bitirme tezli staj programları

· Numesys Marka Elçiliği

· Yarı zamanlı geçici süreli iş imkanı

· 1 yıl Numesys Learning Portal, NLP Üyeliği

· Lider stajyer olma imkanı
Toplumsal hayatın kaçınılmaz parçası ekip çalışmasıdır. Bizler Numesys LAB Programındaki 

bütün Learner’ları bir ekip olarak değerlendiriyoruz. Platin programla bu ekibin lideri olabilir, 

bu profesyonel deneyimi bizlerle yürütebilirsin.

· Staj yapılan birimdeki iş akışlarının gözlemlenmesi. (Mühendislik/Teknik Ekip, Satış, 
Pazarlama, İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Maliye departmanlarında)

· Verilen araştırma sunumlarının hazırlanması ve jüriye sunulması

· Numesys LAB Sertifikası

· NLP, Numesys Learning Portal E-öğrenme sistemi + Eğitimler

· Proje Sunumları ve Workshoplar
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