
CONSTANTIA ÜNİVERSİTESİ  

Constantia Flexibles’ın çalışanların gelişimlerini desteklemek amacıyla, Constantia University altında 

çeşitli eğitim programları sunulmaktadır. Constantia Üniversitesi, Constantia çalışanları tarafından 

Constantia çalışanları için oluşturulmuştur. Küresel şemsiyemiz altında özetlenen, 100’den fazla 

konuda Constantia'da çeşitli eğitim programları sunuyoruz. Yüz yüze eğitimler, online eğitimler veya 

iki yöntemin birleştirildiği eğitimler sunmaktadır. 

 

Liderlik Akademisi 

Constantia Flexibles’da  

• Gelecek için net bir yön veren ve bu etkin iletişim sağlayan 

• İnsanlara bu yönde hareket etmeleri için ilham veren 

• İnsanları geliştiren ve kaynakları sağlayan liderlerimiz vardır.  

Liderlerimize bu misyonu gerçekleştirmeleri için gerekli araç ve becerileri sağlıyoruz. Yetkinliklerini 

kullanmaları ve karşılaştıkları yönetim zorluklarını liderlik fırsatlarına dönüştürmelerine için liderlik 

eğitimleri veriyoruz. 

Satış Akademisi 

Satış Akademisi, özel olarak tasarlanmış eğitimler ve eğitim yolları sunar.  Olağanüstü satış 

performansı vizyonumuzu yerine getirmek için Satış ekibine en iyi beceri ve araçları sağlıyoruz. 

Gelişmiş yüz-yüze oturumları ve sanal sınıf eğitimleri sunuyoruz. 

 

Finans Akademisi 

Finans Akademisi, hem finans uzmanlarımız hem de finans alanında 

çalışmayan diğer çalışanlarımız için özel olarak hazırlanmış bir eğitim 

programı sunmaktadır. Bu eğitimler, kapsamlı deneyimlerin 

harmanlanması, en son teknolojiler ve araçlarla birlikte dahili uzmanlar 

tarafından verilmektedir. 

 

 



 

Operasyonel Mükemmellik Merkezi 

Operasyonel Mükemmellik, problem çözmeyi ve liderliği sürekli iyileştirmenin anahtarı olarak 

benimseyen bir felsefe olarak tanımlanabilir. Constantia'daki Operasyonel Mükemmellik Merkezimiz, 

Yalın, Altı Sigma ve SİS araçları ve metodolojileri ile ilgili olarak farklı departmanlardan 

profesyonellere eğitimler, koçluk ve sertifikalar sağlamaktadır. 

 

Global Eğitim Alet Çantası 

Global Eğitim Alet Çantası, yetkinlik modelimiz ve iş ihtiyaçlarından gelen geri 

bildirimler baz alınarak "Constantia'da ortak bir dili konuşmayı" destekleyecek 

şekilde çeşitli konularda eğitimler sunar. 

 

 

Kişisel Gelişim 

Constantia'da bizler çalışanlarımızın gelişimine inanıyoruz. Bu nedenle, bireysel gelişim yollarını 

gözden geçirme görüşmelerine dayanarak ve yöneticileri eşliğinde eğitimler bulmalarına destek 

oluyoruz. 

Kendi İlerlemenizle Öğrenme 

Sizin zamanınız - Sizin seçiminiz! 

Kendi hızınıza uygun geliştirme tekliflerimizden yararlanarak istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman 

bilgi birikiminizi genişletin ve becerilerinizi zenginleştirin. Kendi hızınızda eğitimler, Mikro Kurslar, E-

Kurslar ve E-Kitaplar gibi tamamen online olan modüllerdir. 

 


