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Adres Buözal lvarıMerkez ha llesiMa Tu r8ut

Telefon-E-mail istbasvu ru966 o2o2

Adl Küçükçekmece lnşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.

- 01.02,2021

Başvuru Adresi basvu ru @kitas. ist

.01.2021BaşVu ru Tarihleri

Küçükçekmece inşaat Taah, San. Ve Tic.Aş.Genel MüdürIük Binast

veya telefon aracl ile yapı|ac_aktır.veTarih Gerisaat bild rimler maile- |8|

racaMü atBa son ra 8öre başvu ru gerekliiçinkoşu lladeğer|endirildiktenşvurula r
Not

ülam kataru ktırnbulunnincelendikte rason

Ye!

çahşma süres'ırBelirsiz Siireli / rım zamanlı

Çalışma saatl Normal/ Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastlr

Engel Durumu l Engelli olabiIir (Öncelik Tanınacaktır)

çal|şma Adresi Küçükçekmece inşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde}

Görev Tanımı Editör olarak 8örev almak.

RPozisyonu

Türk ceza Kanununun S3.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, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,8örevini kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriniaklama veya ka

suçlarından mahrum olmamak

Herhangi bir sosyalgüvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük 9ı/ığı almaya hak kazanmamış olmak

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi tir sağlık sorunu olmamak

Lisans mezunu
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Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

kamu haklarından mahrum olmamaı

,Aktif araç

İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

$ah_Tu4ı

Kimlik Fotokopisi
Diploma
İkametg6h 8eIgesi

Sürücü Belgesi (ehIiyet )

Askerlik Durum Belgesi

işKUR iş Arayan Bel8esi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞrUn İş arayan
başvurular değer|endirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş,

Not bel8e, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir.

değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir,

gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir
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davet edilen adayların görüşmeye
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