TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
GÜLŞAH

Soyadı
NOMAK
Mentor kısa tanıtım

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 14 yıl uluslararası ilaç firmalarının
(Bayer ve Sanofi) medikal departmanlarında çeşitli pozisyonlarda çalıştım. 2019 yılı itibariyle,
ilaç firmaları ve sağlık alanındaki startuplara danışmanlık vermek ve içerik sağlamak amacıyla
bir şirket kurdum. Hem büyük ölçekli firmalara hem de yeni girişimlere danışmanlık veriyorum.
Firmalara ihtiyaç duydukları tanıtım ve eğitim materyallerinin içerikleri, klinik çalışma
dokümanları gibi konularda destek oluyorum. Yanı sıra, sunum teknikleri eğitimleri veriyorum.

Özgeçmiş
Bayer'de 8 yıl yönetici olarak çalıştım. Son 3 yılında Türkiye dışında İran ve Kuzey Afrika ülkelerinden de sorumluydum.
Sanofi'de ise 1 yıl yönetici pozisyonunda çalıştım.
Her iki firmada da medikal müdürlerden oluşan ekipleri yönetiyordum.
2015 yılından beri sağlık sektöründeki bir girişime danışmanlık veriyorum. Ayrıca 2019 Eylül ayı itibariyle ilaç firmaları ve sağlık alanındaki startuplara danışmanlık
vermek ve içerik sağlamak amacıyla bir şirket kurdum.
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Mentor Yetkinlik Seviyeleri
1 - Konu hakkında fikir sahibi
2 - Konu hakkında temel bilgi sahibi

3 - Konu hakkında aktif çalışma tecrübesine sahibi
4 - Konu hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi

5 - Konuya eğitim/mentorluk verebilecek düzeyde hakim
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