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

Not

ş Pozisyonu
Görev Tanımı
Çalışma Süresi
Çalışma Saati

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut
pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.
VE ÇALİŞMA ŞARTLARİ
Süpürgeci
Genel Temizlik işlerini yapacak.
Belirsiz Süreli / Tam Zaman|ı
Normal /Vardiyah Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir.
Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları içinde)

1
2

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

3

Türk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
faz|a süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeni
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihal
fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak|anan maI varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılı
suçlarından mahrum oImamak

4

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

5

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

6

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
En az ilkoikul mezunu
sınırları içerisinde ikamet eden

7

8
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BEtGELER
Kimlik Fotokopisi
Diploma
İkametgeh Belgesi
Sürücü Belgesi (ehliyet

)

Askerlik Durum Belgesi
İŞKUR İş Arayan Belgesi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan Be
ar,
lefon veya bizzat yapıla
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diplo
enge d u ru m U n u
Not be Ige, surucu belgesi başvu ru ma ili nde e k o a ra k gönderil melidi Belge e rl eks k ola n adayla rl n ba
şVur u ları değerlendi rmeye
al nmayaca kt
Uygu n adaylar Ie iletişi me geçilecektir, G örüşm eye davet edi e n adayla rl n görüş meye gel irke n başvu ru içi
n
gerekl evrakları fiziki olarak getirmeleri gerek mektedir
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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/iSTANBUL
Telefon-E-mail o2I2966

0202

basvuru@kitas.ist
TALEP /
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ilan Sayısı 2o2I - 02 / oo7g
Talep No 98959111-900-E99136
Açık İş Sayısı 1
Başvuru Tarihle

ri L8.02.202I-2L.02.202I

Başvuru Adresi l]asVtrru@) kitaı,ist

aönüşııııvı iüşxiıu ıiıeiun
Yer Küçukçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası
Tarih ve saat Geri bildirimler e-maiI veya telefon araclllğl ile yapılacaktır.

_.
Not

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut
pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.
MESLEKİ ÖZEİİiKİER VE ÇAI§MA ŞARTİARİ

Pozisyonu Beden İşçisi
Görev Tan|mı Genel Temizlik işlerini yapacak.
Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı
İş

Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır
Engel Durumu EngeIli Adaylara Öncelik Verilecektir.
kmece in
Taah. san. Ve
Çalışma Adresi Kü
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sınırları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşl olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yı| veya daha fazla
süreyle hapis cezas|na ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iş|eyişine 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, yaşiılık, maluIlük ay|ığı almaya hak kazanmamış olmak
En az ilkokul mezunu
Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden.
BAşVURu içİN GEREl(ıt BEtGELIR
Kimlik Fotokopisi
Diploma

"l

ikametgah Belgesi

sürücü Belgesi (ehliyet )
Askerlik Durum Belgesi
iŞKUR iş Arayan Belgesi

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Be
olmayanlar,
değerlendirmeye allnmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma,
Not belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların
Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye geli
olarak getirmeleri gerekmektedir.
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ılan başvurular
belge, sürücü
alınmayacaktır
n gerekli evrakları fiziki

