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Başvuru Tarihleri

Başvuru Adresi

Yeı Kijçjjkçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Gene| Müdürlük Binası

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail Veya telefon araclllğl ile yapılacaktır.

Başvurular değer|endirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evrakla
Not

sahi ri mülakata la ca ktırincelendikten sonra bulunan

Görev Tanımı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce verilen görevleri yerine getirmek.

Engel Durumu Engelli olabilir (Öncelik Tanınacaktır)

çalışma Adresl Küçükçekmece İnşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde)

VE

saati

iş Pozisyonu BEDEN iŞÇisi(GENEL)

Tam zamanllÇallşma süresi Belirsiz Süreli /
Normal / Vard arl Esastlr_ Çalışma

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

3 düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karlştlrma, suçtan kaynaktanan mal

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

; İ:fH[İ::Şrl#}"İTlİ,,,n,nri" 
"mekıiıik, 

yaşıııık, maıu|ıük ayıığı aImaya hak kazanmamış oımak

6 Sağlık açısından görevini yapmaslna engel olabi|ecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

7 Tercihen aktif araç !u!!abllen
8 İstanbul Avrupa yakası sınır|arı içerisinde ikamet eden

Mü
I
z

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

2 
. 
Diploma

3 ikametgah Belgesi

4 .Tercihen Sürücü Belgesi (ehliyet )

5 Askerlik Durum Belgesi

6 |ŞKUR iş nrayan aeİgesi

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönd

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime

adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdı İş Arayan

Be

1 Kimlik

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır
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