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Başvuru Tarihleri 07.12.2021-09.12 _2021
Başvuru Adresi basvur!@kitas,i5t

Ye. Küçükçekmec€ ınşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Gene] Müdürlük Binasü
Ta.ih ve saat Geri bildirimle. e-mail veya telefon aracllığl i]e yap acakttr.
Başvurular değerlendarildikten sonra Müracaat koşullarl 8öre
Not

ve

başVuru için 8erekli evrak|ar

incelendikten sonra uygun bulunan başvuru 5ahiplera mülakata çağnlacaktlr.

iş pozisyonu servis komisi

Çallştlğl mekanl, servise hazlr hale getirir.Yemek ya da içecek menüsünü müşte.iye vererek, menüyle
ilgili müşterilerin yemek ve içecek tercihini en doğru şekilde yapmalanna yardlmc| olur. Müşteriyi
GöfevTanlml
karşllar Ve oturacağı yere yönlendirir.KuVer açar Ve servise ön hazlrllk yapar.Boş tabaklan, bardaklarl
toplar.Müşteri memnuniyetini sağlayark,hijyen şartlanna dikkat etmek.
çallşma süresi Belirsiz süreli/ Tam zam;nh
Çallşma saati NormaI/ Vardiyall Çallşma Koşulları Esastır
Engel Durumu Engelll o|mayaCak
Çahşma Adİesi Küçükçekmece in§aat Taah. san. Ve Tic,Aş., (Küçükçekmece Beledlyesi ilte 5lnlrlan içınde)
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MüRAGAAT (oşu[LARl
Tü.kiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak
kamu haklarlndan mahrum olmamak
Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler 8eçmiş ol5a bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bjr yıl veya daha fazla 5üreyle
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hapis cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin güVenlağine karşl sıJçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zammet, irtikap, rüşvet, hlr5lzllk, dolandInollk, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli ifıas, ihaleye fesat kanştlrma, edimin ifasüna

fesat kanştlrma, suçtan kaynaklanan malvarığl değerlerjni ak|ama veya kaçakçllık suçlarından mahrum olmamak
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Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

7

Herhan8i bir sosyal 8üvenlik kurumundan emeklilik, yaşlıllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamlş olmak
sağllk açl5lndan gö.evini yapmaslna en8el olabilecek herhangj bir sağllk sorıJnu olmamak
En az jlkokıJl Mezunu

8

istanbul

1

Kimlik Fotokopisi
Diploma
ikametgan eeıgesi
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al

5lnlrlarl içe.isinde ikamet eden

BAsVuRu lçiN GERE(Ii BEıGEIER

?
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Hijyen Eğitim 5ertifika5l
Askerlik Durum 8elgesi
BaşVudar sadece mail adresi üzerinden yapıImaİdır. Telefon veya bizzat başvurular değerlendirmeve alünmayacaktlr, Mail adresine

Not

detaYİ özBeçmaş, diploma, engelli ise engel durumunu 8österir bel8e, sürücü belgesi başvurıJ mailinde ek olarak 8önderilmelidir.
lecektir. Görüşmeye davet
Belgeleri eksik olan adaylann başvu.ulan değerlendirmeye ahnmayacaktlr. tJygun adayıar i|e iletişame
edilen adayİar|n görüşmeye gelirken başvurı] için gereklievraklarl fizaki olarak getirmelera

EcE lN
e7

1

[iı

Kal

E

HHuT
.\
1.

Posta sk

lsTANBuL

VD6
ic, N6

5l

/l

