EK_1

KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI iıeıu FoRMu

Kurum Adı/Unvanı: Bağ-Kent Sağ.Eğt.Kültür San. Sos.Hiz.Tur.İnş.Gıda Tarım Pet.San. ve
ic. Ltd.
: Fevzi
k Mah. Ali Stair Cad. No:12 FO
ZMİR
elefonu: 0 ?32 148300
aks no: 0 232 8148300
Meslek Adı: Psikoloq
Niteliği [Geçici/Daimi) : Daimi
Başvuru Tarihleri:09 / 12 /ZO2L-11

Başvuru Adresi: Başvurular
başvuru kabul edilmeyecektir.
Telefonu

/ L2

/202I

hİ,kjş Say,r,l
D9" eyim Süresi:Yok
adresi üzerinden yapılacak olup elden
]u nvanl:
lE -posta: bagkent@hotmail.com

yer: sartları uvgun olan adaylara bildirilecektir
Tarih: uvgun bulunanlara bildirilecek
[Saat: Uygun Urlun"rlara bildirilecek
Çalışma Adresi: Fevzi Paşa Mahallesi 191 Sokak No:3 FOÇA /İZMİR
Çalışma Süresi: Haftalık azami 45 saat
b alışma Saatleri:08 .00 / L7 .00

A)GENEL ŞARTLAR:

1-

vatandaşı olmak
2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Başvuru itibari ile 18 yaşını bitirmiş 50 yaşını doldurmamış olmak.
4- kamu haklarından mahrum olmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile,
kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya dahafaz|a süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış o]sa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihale alım ve satımlara fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakathğı
ile özrünün bulunmaması.
B) ÖZELŞARTLAR
T.C.

-Foça İlçe Sınırları içinde ikamet ediyor olması.
-İlk Başvuru için e-mail adresine gönderilecek CV'lerden uygun aday seçilecek olup aşağıda
yazan başvuru belgeleri uygun bulunan adaylarca kesin başvuru sırasında istenecektir.

BAşVURU içİıı cnnaKtİ BELGELER

r Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Z adet vesikalık fotoğraf
3- Eğitim d rumunu gösterir belge
4- Adli Sicil Belgesi
5- İkametgah Belgesi
6- Çalısabileceğine dair sağlık raporu
FORM ONAY gİrcİrEnİ
Tarih: 07 /I2/202I
Adı Soyadı: Mitat CİLA
./^ı

Unvanl^Şip§Ş

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş aroyanlara duyurulması için bağlı olunan IŞKUR Il
M ü d ü rlüğ üne / H izmet M e rkez in e g ö n d e ril i r.

