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Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ].. Posta Sokak No:3/1 Kat:1
Telefon_E_mail o2I2966 02 02 - basvuru kita 5. i st

İşyeri Adı İnşaat Taah. San. Ve

Başvuru Adresi
Başvuru Tarihleri L2.03.202L-1,4.03.202I

ilan Sayısı 2o2L-03 / oo24

Açık İş Sayısı 1

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut
pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Not

Pozisyonu Koordinatör

Görev Tanımı Müdürlüğümüzde Koordinatör olarak görev yapacak.

Ça|ışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

ilBeled sın ırla rı nde

EsastıÇalışma

kmece at Taah. San. VeÇalışma Adresi
Enget Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir.

Türk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak
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makVatandaşı ol1 Türkiye Cumhuriyeti
2 kamu haklarından mahrum olmamak

4 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,
Sağlık açısı n görevini yanda bir sorunu bulunmamak.

hak kazanmamış olmak

7 sı nı rla rı nde ikamet eden.

5 Lisans Mezunu

Sl\}.l. V

Halkalı

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılma|ıdır. İŞXUn İş Arayan Belgesi
değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise

Not belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların
Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların
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görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki

r,

İ5run İş Arayan Belgesi

İkametg6h Belgesi

başvurular
belge, sürücü

alınmayacaktır

olarak getirmeleri gerekmektedir.

KimIik Fotokopisi
Diploma

Sürücü belgesi

Askerlik durum

KURuM Dlsl DAiMi isci TALEP FoRMu

Xtiçükçe!mece Tic.Aş.

TALEP

Talep No 98959].11-900-E.106J62

GoRüŞMğYE ıtışKıN
Yer San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

VE

MURACAAT KOŞULİ-ARİ

malullük aylığı

BAşVuRU içİN GıİEKLi BİLGELER
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Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun 53.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

3 düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma,

hileli if|as, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliIik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Sağlık açısından görevi ni yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden
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Adres Halkalı Merkez Maha|lesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/lSlRllgUl

İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

Telefon-E-mail 02t2966 02 02 - basvuru@kitas.ist

İlan Sayısı 2o2t - 03 l OO5

Talep No Mrkz -005

Başvu ru Ta rih leri 12.03.202t-I4.03.2O2t

Açık İş Sayısı ],

Başvuru Adresi basvuru @ kitas.ist

,r,o, 
Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip
mevcut pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Yer Küçükçekmece İnşaa,lTgah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

irimler 9-Tg!]fya telefon racl erihTa Saatve ri ldbiGe ılaca ktır

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde)

Görev Tanımı 1- Teknik ve bakım işleri yapacak.

Çalışma Saati Normal/ Vardiyalı Çalışma Kocı ı l ları Esastır

lş Pozisyonu Elektrik T

Engel Durumu Engelli olabilir (Qncelik Tanı nacaktı r)

Ça|ışma Süresl Be|irsiz Süre|i / Tam Zamanlı
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Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞrUn İş Arayan Belgesi olm

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş,

Not gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan

değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların

görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

işrun iş Arayan

bizzat yapılanr, tel
engel ise engel durumunu

ayların başvuruları
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İkametg6h Belgesi

Kimlik Fotokopisi
Diploma (Hukuk Fakültesi)

Sürücü Belgesi (ehliyet )

Askerlik Durum

TALEP / BAşvuıU BİIG|LERİ

GöRüşM EYE iı-işxirıı BıLGıLER

MtsLEKİ Özrııixı.rn VE çALışMA şARTLAR|



İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

Adres Halkalı Merkez Mahallesi TurgutÖzal Bulvarı ].. Posta Sokak No:3/1 Kat:l K.Çekmece/İSlarlSUl

Telefon-E-mail O2L2966 02 02 - basvuru@kitas.ist

KURUM DlSl DAİMİ İSCİTALEP FORMU

İlan Sayısı 2021|- 03 / O94

TaIep No Mrkz -003

Açık İş Sayısı 1

Başvuru Tarihleri I2.03.2O2L-I4.03.202t

Başvuru Adresi basvuru @ kitas.ist

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun 53.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

3 düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmİmak
Herhangi bir sosyal güvenlik l<urumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Sağlık açısından görevini yİpmas,na engeGlaUilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Küçükçekmece ilçesi sınırlJrı içerisinde irjmet eden.
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1 Kimlik Fotokopisi
2 Diploma (Hukuk Fakültesi)
3 İkametgah Belgesi
4 Sürücü Belgesi (ehliyet )

5 Askerlik Durum
6 İŞKUR İş Arayan Belgesi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan Belgesi ol telefon bizzat yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, di m enge| durumunu

Not gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir eksik olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların
görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

Yer Küçükçekmece|nşaat Taah Sa1 Ve Tic.§Genel Müdürlük Binası
Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı iIe yapılacaktır.

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip
mevcut pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Not

1- Tesis ve merkez ofis arasında ki işlemleri kordineli bir şekilde yürütmek.
2- Tesis yapı ve ihtiyaç kontrollerini sağlamak.

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Z;manlı

Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Ca§ma Koşulları Esastır
Engel Durumu Engelli olabilir (Öncelik Tanınacaktır)

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde)

Görev Tanımı

Pozisyoıu idari İşler t lryıanı

TALEP

coRüşMEYİ ıLışKıiı BiLGl Lfn

VE çAL|şMA ŞARTLAR|

KoşuLLARı
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