
EK.1
KURUM Dr$r r<eMU iSCi ALrMr iraru FoRMU

Kurum Adr/Unvanr: Azdavay sosyal Yardrmlagma ve Dayanr$ma vakfi
Adresi: Hiiktimet Kona[r Ek Blok Giriq Kat No: I AZDAVAY/KASTAMONU
Telefonu:0366717 77 B0 Faks no:0366777 L7 80

Meslek Adr: Temizlik
Gcirevlisi/$ofor Agrk ig Sayrsr: 3

Nitelifi (Gegici/Daimi) : Gegici/10
ayhk Deneyim Stiresi: Yok

BaSv uru T arihleri:ZZ.23 .2 4 / 02 / 20 2 l
Ba$vuru Adresi: Azdavay Sosyal Yardrmlatma ve Dayanrgma vakfr Biirosu
irtibat Kigisi: Sedat BAHCACI0GLU Unvanr:Vaktf Mtidtini
Telefonu:0366 7 1,7 17 80 E-posta:bahcacioglusedat3 7@hotmai .com

Yer: Azdavay Sosyal Yardrmla$ma ve Dayanr;ma vakfr Toplantr Salonu
Tarih: 25.02.2021 Saat: 11.00

I

Cahsma Adresi: Azdavay ilqe srnrrlarr (merkez ve koyler dahil)
Qahgma Sr.iresi: 10 ay
(0 1,.0 3 .? 0 2 1 - 3 1..12.2 0 2 1) Qahgma Saatleri: 0B:30-17:30

l.Trirkiye Cumhuriyeti vatandagr olmak.
2.Kamu haklarrndan mahrum olmamak.
3.Erkek personel igin askerlik gorevini yapml$ olmak.
4.Enaz ilkokul mezunu olmak.
5.Ttirk Ceza Kanunu'nun 53 tincti maddesinde belirtilen srireler gegmig olsa bile; kasten
iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla stireyle hapis ceri.ina ya da affa ulramrg
olsa bile devletin gtiveli[ine kargt suglan Anayasal dtizene ve bu drizenin igleyigine kargi
suglar, zimmet irtikAp, rtigvet htrsrzhk, dolandrncrhk, sahtecilik, gtiveni koitiye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karrgtlrma, edimin iflasrna fesat kanghrma, sugtan kaynaklanan
malvarhfr defierlerini aklama veya kagakgrhk suglarrndan mahkffm olmamak.
6.Her trirlti iklim ve yolculuk gartlarrnda seyahat etme engeli bulunmamak.
T.Ahnacak kiginin bedenen gahgacafr igin; fiziksel olarak gorevini yapmasrna engeli, akrl
rahatsrzhfr vb. safhk sorunu olmayan.
B.Azdavay ilgesi srntrlannda ikamet etmek.
9.Yukanda belirtilen tartlan tagryan Z0-45 yag araslnda olan 10 ay stire igin 2 kadrn
temizlikgi 1 erkek gofor ahmr yaprlacaktrr.
l0.Bagvurular arastndan 2 yedek kadrn temizlikgi ve l yedek gofor belirlenecektir.
Ll.Ucret/maa$ olarak 202L yrh icinbelirlenmis isgari ti...t verilecektir.

KunUrU nlrcitEni

TALEP/BA$VURU nirCirnni

conuSur/MurAKAr BiLGirERi

MURACAAT KO$UIARr



12.AItm yaprlacak temizlik iggileri; Azdavay ilge merkezinde ve koylerimizde yagayan
yaghlanmrzln; ev temizlikleri, ritti yaprmr, bulagrk yrkama, yemek yaplml ve genel
anlamda ev dtizenlemesi igleri ile bu kapsamda verilecek difier igleri yapacaklardrr.
Ahm yaprlacak gofor iggisi; gerekli adreslere temizlik iggisi personellerin aragla
tagtnmastnr sa[lamak, temizlik malzemelerinin tagrnmaslna yardrmcr olmak ve evdeki
temizlik esnastnda difer personellere yardrmcr olmak ile bu kapsamda verilecek difier
igleri yapacaktlr.

l.Kimlik Fo
2. Beleesi
3.AdliSicil e-devletten alrnabilir

rk Ra Aile hekimliEinden ahnabilir
5.Diploma ash, kurum yada noter onayh rirn
6.Erkek tofor igin arqg yetki belgeleri; Ehliyet ve varsa SRC, Psikoteknik belsesi
TAilede SSK kapsamrnda gahgan varsa maas durum beleesi
8. UR'dan alrnmr ba uru kayrt be

Tarih:19.02.2021
Adr adt: Melih AYD
Unvanr: Kaymakam

Kase/tmza,/rfi
fl:{*

Not: Bu form isgi otmt yapiah!
olunan iSxun it utiatltiganeyi.

oyn dilzenlenerek iS arayanlara duyurulman igin baglr
gdnderilir.

BA$VURU iqiru CUnrKLi BELGEiliR

FORM ONAY nirCilrni


