BAĞYAKA MADEN SUYU VE KAPLICA iŞLETMELERi
TURiZM vE TiCARETA.Ş.
KIIRUM DI t
ALIMI iLAN FORMU
KURUM BİLGiLERİ
Kurum Adı/Unvanı: Bağyaka Maden Suyu Ve Kaplıca İşletmeteri Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Şeyh_Mahallesi Kurşunlu Cad. Muğla Büyükşehir Belediyesi
Menteşe/MUGLA

l

No'lu Hizmet Binası

Telefonu:02522|407 00

TALEP/BAŞWRU BİLGİLÜRi
Meslek Adı
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Sıyısı
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Garson 5131.02

N
Niteliği (Geçici - Daimi): Daimi İşçi
tsaşvuru Tarihi
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12021

1
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Deneme süresi
Deneme Süresi: 2 av

08.00/ l 8.00 saatleri arasl

Adresi

Akarca Müallesi Mustafa Kemal Bulvan
Fethi

No: l

961A. Fethiye Sosyal Hizmet Birimi

Tele onı:
0252 6|4 04 40
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Başvuru yapan adaylardan başvuru şartlarını taşıyanlar ve uygun görülenler sözlü sınav için
aktır.
ket web sitesinden ilan edilecektir.
om.tr

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çal|şma Adresi

Toplam

Erkek

Kadın

Fethiye

1

.t

+

*Çalışma Süresi: Haftalık 45 saat olacak
şekilde vardiya sistemi uygulanacaktır. Hafta tatili günü
değişkenlik gösterebilir.

MÜRACAAT KoŞULLARI
Genel
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Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
l8 yaşını bitirmiş olmak
65 yaşından gün almamış olmak.
Erkek adaylar için;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak
kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6 5 7 sayı lı kan t]n un 48 Maddesinin ( a ) bendinin ( l ( .+ ( ) ( 6 ve (7 n umaral
)
)
alı ben tl erinde
)
)
)

be

ı11

en şartları taşımak
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Başvuru yapacak engel[i adaylar için ŞKUR kayıt belgesi sahibi olmak.
Tercihen engelli adayların başr,uruları değerlendirilecektir
En az İlköğretim mezunu olmak.
Vardiyalı çahşma sistemine uygun olmak.
Tercihen ilanda belirtilmi olan
adresinde ikamet edi
olmak.

BAŞVURU İÇİN

l-

çBnnxıi nnıcsınR

Nülüs cüzdanı fotokopisi

ile itgili özel koşullarda sayılan niteliklere uygun mesleki
yeterliliVehliyeVustalıVsertifika/iş tecrübesi vb. belgeler
Ögrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (diploma, öğrenim durum belgesi vb)
Askerlik terhis veya muafiyet belgesi (erkek adaylar için)
Sabıka kaydı (e-devlet portahndan "resmi" seçeneği seçilerek alınan belge kabul
edilecektir.)

2- Başvuru pozisyon
345-

Not

6- İkametgAh belgesi
7- İki adet vesikahk fotoğaf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olma şartı aranacaktır.)
8- Iş başvuru formu rr rr rr ,hıı:ı ıkı.ctıtıt.tı adresi üzerinden temin edilecektir.
9- Vukuaılı nüfus kayıt ömeği (e-devlet portalı üzerinde alınabilir)

Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılacak başvurular kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Not 2: Vekiletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir.
l:

FORM ONAY

nircİınni

Tarih:

Adı

S

adı:

Unvanı: BA YAKA MADEN SUYU VE KAPLICA ŞLETMELERi TURiZM VE TİCARET
A.Ş.
Kaşe/İmza:

Not: Bu form işçi olımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması
için bağlı olunan iŞKIlR il Müdürlüğüne/Hizmeı Merkezine gEnderilir.
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