
ir   /Kaşe/

Tarih: 22/09/2020

FORM ONAY BİLGİLERİ

1-2 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nütîıs cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,
2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
3-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli),
4-Diptoma aslı ve fotokopisi,
5-Vukuatli Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir),

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi),
7-Askerlik Durum Belgesi,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
11-Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından büyük olmamak,

10-Güneysınır, Hadim İlçeleri ve bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmak,
9- Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmasına engel bir durum bulunmamak,
8-Konya Büyükşehir Belediyesi Yer Köprü Şelalesi Tesislerinde çalışabilecek,
7-Kronik rahatsızlığı ve işini yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak,

6-Tercihen, Çiftçilik yapmış, ekim, dikim, bakım ve temizlik konularında tecrübeli,

5-En az İlkokul mezunu olmak,

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

l-Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

MÜRACAAT KOŞULLARI
Telefon:Dahili:İrtibat Kişisi:

Başvuru Adresi: Konevi Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram / KONYA ( Konya Büyükşehir Belediyesi Ek
Hizmet Binası Oda No:l 17)

Saat: 09:00-17.30Başvuru Tarihleri: 23/09/2020-29/09/2020

Açık İş Sayısı: 12 (Oniki)Meslek Adı: Park Bahçe Bakım Elemanı

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Adresi: Ferhuniye Mah. Suitanşah Cad. Belediye İşh. No:46 Kat:7 Daire:21 Selçuklu / Konya

Kurum Adı/Unvanı: Konya Şehir Hizmetleri A.Ş

KURUM BİLGİLERİ
KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU


