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işyeri Adı Küçükçekmece inşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/iSTANBUL

Telefon-E-mail O2I2966 02 02 - basvuru@kitas.ist

Başvuru Tarihleri 29.01. 2O2I - 0LO2.2021

Başvuru Adresi basvuru(Okitas,ist

TALEP BAşVURU

Talep No 98959111-900-E.85605
Açık İş Sayısı 1

Sayısı_2621 -OI / 006

Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve

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

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl

Not
başvuru için gerekli evraklar
ılacaktır.incelendikten sonra n bulunan mülakata

Görev Tanımı 3-5 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitimi vermek

Çalışma Süresi. Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli olabilir (Öncelik Tanınacaktır)

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

VE

Poıisyonu ÇocUK GELiŞiMcisi

kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve b

3 düzenin işleyişine karşı suç|ar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci|ik, görevini kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli|ik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Sağlık açısından 8örevini yapma5ına engel olabilecek herhangi bir
Başvuru tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olması
Lisans mezunu

İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden
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M

TAAHHÜT

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşl olmak

sorunu olsağlık

veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Vİ.
Sç_

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞ«Un İş

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı

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

başvuruIarı değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir,

adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir
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Be lgesi

iş, oma,

Gı-ız3i

efon Veya bizzat
ise engel

Ve

Diploma
İkametg6h Belgesi

İŞrun İş Arayan Belgesi

Kimlik Fotokopisi

olan adayların

davet edilen

lş
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Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mail O2t296602 02 - basvuru

ŞcryçJç.4ş.

Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl

ile laca ktı rTarih q!a{ r9ylte_l_e!.g!Ve biGeri ldirimle
Ia kte M üracasonra at la rl Ve evraklBaşvu ru değerlendirildi koşu göre başvu ru gerekliiçin

mü a katasahiuna ban
Not

buncelendikten sonra

Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahiplerinin tespiti, ihtiyaçlarının belirlemesi a

birebir ziyaretlerde bulunup gerekli raporları hazırlayıp ilgililere sunmak.

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

Görev Tanımı

iş Pozisyonu Sosyal Çalışma Uzmanı

Çalışma Saati Norma| / Vardiya|ı Çalışma Koşulları Esast|r

Engel Durumu Engelli olabilir (Öncelik Tanınacaktır)

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla sürey|e 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, 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 bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlİlıl<, maluİlİk aylığı aİmİya hak kazanmamış olmak
Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Başvuru tarih itibari ile 45 yaşını doldurmamış olması

3

İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 Kamu haklarından mahrum olmamak

Minimum Önlisans mezunu

,Aktif araç kullabilen

Kimlik Fotokopisi
Diploma

İkametg5h Belgesi
Tercihen Sürücü Belgesi (e!ıl]yet )

Askerlik Durum Belgesi

İŞxun İş Arayan Bel8esi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır, İŞXUn İş

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine'
Not durumunu gösterir belge, sürücü be|gesi başvuru mailinde ek olarak

başvuruIarı değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime
adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

Ha]lı
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sk1joŞa
IAN8uLis;Gekşneçe

Belgeleri eksik o|an adayların
Görüşmeye davet edilen

]TşşAArTi,EHHuI

#İİj5 t"l"ron veya bizzat
diploma, engelli ise engel

KURUM Dlsl DAiMi isci TAI-EP FoRMu
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Açık İş

TarihleriBaşvuru

Başvuru Adresi

KoşutıARl
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Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/isTANBUL

kitas. ist

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

Telefon-E-mail O2I7 966 02 02 -

ilan Sayısı 2021 -01 / O03

Talep No 98959111-900-E.86203
Açık İş Sayısı 1

Başvuru Tarihleri 26,0L.202I - 28,0L202I
Başvuru Adresi

BAşVURUTALEP

Küçükçekmeceİnşaat Taah, San. Ve Tic.Aş.Çenel Müdürlük Binası
ve Saat.Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.

8aşvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli

Yer

ruincelendIkten sonra bulunan ri mülakata

Tarih

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Ça!5ma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır
Engel Durumu Engelli olabilir (Öncelik Tanınacaktır)

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

Görev Tanımı

VE ŞARTLARl

] BEDEN işçisi(rEH,ı izıi x işı_eni)

1.Genel temizlik işler|ni yapacak

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

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
8aşvuru tarih itibari ile 45 yaşını doldurmamış olması
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Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkis| buIunmamak

Minimum ilkokuI mezunu

Tercihen aktif araç kullabilen

10 İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

XimIik Fotokopisi
DipIoma
İkametg6h Belgesi
Tercihen Sürücü Belgesi (ehliyet )

Askerlik Durum Belgesi
İŞxun İş Arayan Belgesi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderil
baŞvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar iIe iletişime geçilecektir. Görüşmeye
adaYların görüŞmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak 8etirmeleri gerekmektedir.
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Adres Halkall Merkez Mahallesi TurgutÖzal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K,Çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mail 02]- 9662 o202

Açık İş Sayısı 1

Başvuru Tarihleri 29.0L2O2l - 07.02.7O7I

l
Talep No

2021 -o]- / 002
98959 1 1 1_900_ E.85203

n Saysı

8aşvuru Adresi basvuru@ kitas,ist

Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evra

Küçükçekm
ve saat le ya pı laca ktı r.

h.Taa VeSan. enel rlükMüdüeceYer nasITic.Aş.G

GeriTarih lerbildirim aile-m telefon a raclVeya lığı

Not
incelendikten sonra ktı r,n bulunan eri mülakata

_. __ 1.Genel temizlik iş|erini yapacakGorev I anıml
l2.Araçtan yük indirme bindirme

Çalışma Saati Normal /Yardiyalı Çalışma Koşulları Esgstır
Engel Durumu Engelli olabilir (Önce]ik lanınacaktır)

ÇalıŞma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları içinde)

Çalışma Süresi
, 
Belirsiz Süreli / Jam lamqllı

Pozisyonu BEDEN iŞÇisi(GENEL)

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, z|mmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak|anan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

4 Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
6 5ağhk açısından görevini yapma5ına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
7 

, 
Başvuru tarih itibari ile 46 yaşını doldurmamış olması

1 .Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

8 Minimum ilkokul mezunu
9 Tercihen aktif araç kullabilen

10 İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

5A.!$

Arayan

1 Kimlik Fotokopisi
2 Dip|oma

3 ikametgah Belgesi

4 Tercihen Sürücü Belgesi (ehliyet 
)

5 Askerlik Durum Belgesi

6 İŞKUR İş Arayan Belgesİ

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. uygun adaylar ile iletişime geçilecektir
adayların görüşmeye ge|irken başvuru için gerekli evrakları fizik| olarak getirmeleri gerekmektedir

BELGE!ER

EıNşAATİAAHÜT
2ı

di , engelIi ise engel

i.-Pbairsk

eksik olan adayların
eye davet

Mail

05L1

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır.
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

le|efon veya bizzat

j]sTAmnL- -
751 ,,'

çALlŞMA ŞARTLARl

TALEP
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Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mail O2I2966 02 02 - basvuru@kitas.ist

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

ilan saylsl 2021 -o1, / oo4
Talep No 98959111-900-E.86203

Açık İş Sayısı 1

Başvuru Tarihleri 29.0I.702| - O7,0Z.2O2I

Başvuru Adresi

BAşVuRU

Yer
Tarih ve saat

Not

Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic,Aş.Genel Müdürlük Binası

Geri bildirimler e-maiI veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.

Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evraklar
müla kata laca ktırincelendikten sonra n bulunan ru sa

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Çal|şma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları

En6el Durumu Engelli Personel(Min:%40 engelli)

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş., (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınır|arı İçinde)

çALışMA
iş Pozisyonu BEDEN iŞÇisi(GENEL)

Esa5tlr

_ Genel temizlik iş|erini yapacak
Gorev lanlml

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde be|irtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yı| veya

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güven|iğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

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

hileli iflas, ihaleye fesat karlştlrma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

İ:T:hl.İll:::J.İHİİ[İ}.,mundan emekıiıik, yaşiıiıı<, maLıııik ayıığı aımaya h4 kazanmamış oımak
4

5

6

7

8

3

ı

İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

Başvuru tarih itibari ile 38 yaşını doldurmamış olması

Minimum ilkokul mezunu

c

H

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek o|ara

başvuruları değer|endirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile ileti

adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri

e|.Posia

ItS ANBtJL

602s51 1151-,/ _
Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞK Arayan

EefiN§A+TTAAHHuI

diploma, engelIi ise

lgeleri eksik olan adayla

Görüşmeye davet

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail

1 Kimlik Fotokopisi

2 Diploma

3 
_ 
ikamet8ah Belgesi

4 AskerIik Durum Belgesi

5 İŞKUR İş Arayan Belgesi

lğiföl"t- ,"v,

VE

KosutLARl
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Adres Halkall Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarl 1. Pcsta sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/isTANBUL

kitas.istTelefon-E-mail o2L79660202 -

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

Talep No 98959111-900-E.88558
Açık İş Sayısı 2

İlan Sayısı 202 1-01/008

Başvuru Tarihleri

Başvuru Adresi
,26.0|.202l - 28.01.202 1

basvuru@kitas.ist

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.
başvuru için gerekli
lacaktlr.

M ü racaat ar| Vear kten 5on radeğerlendirild .koşu göreBaşvu ru
Not

leri mülakatasarubulunanncelen son radikten

Ekskavatör iş makinasını kullanarak verilecek görev ve sorumlulumlulukları yerine getirmek.

Ça|ışma Süresi Belirsiz Süre|i / Tam Zamanlı

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe 5ınır|arı İçinde)

Görev Tanımı

EsastlrÇalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma

lş Pozisyonu lş Maİinasl Operatörü

2 .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 karışt|rma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askellik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güven|ik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

_Saglık açısından görevini yap.İs,na engel o|abilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

4

5

6

7

8

Aktif araç kullabilen

İstanbuI Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden

Kat:1

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresi

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile

adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır, Riş
öz8eçmiş, loma, engelli ise engel

leri eksik olan adaylarıngö lmelidir. Belge
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Kimlik Fotokopisi
Askerlik Durum
İkametg5h Belgesi

Psikoteknik Belgesi
İŞru3 İş Arayan Belgesi

Mesleki YeterliIik Belgesi

Sürücü Belgesi (ehliyet )

SRC Belgesi
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LLARl
1 Türk|ye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa biIe; 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 işleyiş|ne 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 o|mamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, ma|ullük aylığı almaya hak kazanmamı| olmak
Sağlık açısından görevini yİp.as,na engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
01.01.1982 ve öncesi doğumlu olmak
İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde ikamet eden
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İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/İSlellaul

Telefon-E-mail O2I2 966 02 02 - info

Talep No 98959111-9O0-E.88558
Açık İş Sayısı 2

Başvuru Tarihleri 15.0L?O2I - 78.0I.202I
Başvuru Adresi info@kitas.ist

TALEP / BAŞVURU
lan Sayısı 202I - OL / 0O2

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası
Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır

Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evraklar

LER

incelendikten sonra uygun bulunan ba laca ktıruru sahi leri mülakata
Not

MEsLE VE şARTLARı

Görev Tanımı Ekskavatör iş makinasını kullanarak verilecek görev ve sorumlulumlulukları yerine getirmek,

Çalışma Süresi

Çalışma Saati

Çalışma Adresi

Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı
Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları içinde)
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Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine d,

Not durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen
adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerek|i evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir
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Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sürücü Belgesi (ehliyet )

5RC Belgesi

Psikoteknik Be|gesi
İŞrUn İş Arayan Be|gesi

Kimlik Fotokopisi
Askerlik Durum
İl<ametgah Belgesi

iş, diploma, engelli ise engel

İş Pozisyonu İş Makinası Operatörü
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