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Kurum Adı/Unvanı NİKSAR iLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI
Adresi: Bengiler mah.cahit kulebi cad.no:1 Niksar Kaymakamlığı Binası N iksar Sosyal
a Vakfi
ve Da anl
Y
Telefonu:03565271089

Faks no:035652796B7

Meslek Adı:
Açık İş Sayısı:6
Temizlik İşçisi
1 Erkek Personel alınacaktır.
5Ba
Deneme Süresi:1 a dır
Niteli Ge lcl Daimi :Ge lcl
ru Tarihleri:2 2 02 202l-23 02 202| |7:00'ekadar
Ba
Başvuru Adresi: Bengiler mah.cahit kulebi cad.no:l Niksar Kaym akamlığı Binası Niksar
ve Da anl ma Vakfı
So al Yardım
Unvanı: Vakıf Müdürü
irtibat ki isi:Na ihan ARSLAN
E- osta:Tokat.N iksar@s V.o tr
Telefonu:03565271089

yardıml
Yer: Ben ler mü.cahit kulebi cad.no:l Niksar Sos al
Saat:14:00
Tarih:26 02 2021

ma ve Da anl

Vakfı

alı ma Adresi: Niksar İl Merkezi Mahalleri ve k leri
a]ı ma Saatleri:45 saat
a]ı ma Süresi:Belirli Süreli-10 AY

GENEL ŞARTLAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak
l8 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış
kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten
ey a daha faz],a s ürey hap s ce zaslna y a da affa uğramı ş
s ene n b tr s uçtan do ay b lr y
b u d u ze nı n ş ey ş n kar ş
o sa b il e Dev etin u enl ği n e kar ş s uç lar An ay asa d u zen e
k, d o and r c lı k, u n ko uy e ku tl anrna
S u lar zlmm t, rti kdp ru ş et h r s z| k sah c
e d mt n fa s ln a sat k arl rm a s u tan ka nak anan
hi e li fl as ih al e fe sat karı

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahküm olmamak
Cörevini devamlı yapmastna engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli
bulunmamak
Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
Herhangi bir işte Sigortalı çalışmıyor olmak.
Niksar İlçe Merkezinde ikamet ediyor olmak.

8.

9.
10.
11.

öznı, şaRrı,ı,R
1

.

2.

Erkek personel alımı için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve son 5 yıldtr aktif
olarak araç kullanıyor olmak ve Niksar Merkez Mahalle ve köy adreslerini iyi
biliyor olmak.
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

ELER

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Nüfus cüzdanının önlü ve arkalı fotokopisi
Nüfus Kayıt Ömeği(Vukuatlı)
2 adet vesikalık fotograf
Adli Sicil Belgesi (Kamuya verilmek üzere)
Diploma, sertifika veya mezuniyet belgesi
Askerlik Terhis Belgesi
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