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Barvurt] Tarihleri 14

raiitı ve saat

Not

Geri bildirimler e-mail veya telefon aracl]lğı !9Yapılacaktır.
Müracaat koşullarl ve başVuru için gerekıi evraklar inc€lendikten başvurular değerlendirilip mevcut

l5 rılacaktlrona u lerimülakatan bulunan ba uru 5ahi
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sonra

Küçükçekmeçe inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl

8eden işçisi(Genel)
Amirleri taraf|ndan verilen talimatlar doğrultusunda Müdrrtüğe ait her çeşit iş kolunda (Sokak, cadde ve
meydanlarln genel temizliği, kaldınm üstlerinin ve diplerinin süpürülmesiv5, gibi hiımetlerin tümü)görev
yapabilecek.

suli,5i, sirr"ii / ra. z"."r,l,
Normal / Vardiyall Çalışma Koşulları Esast|r

(lER vE çALlŞMA

kmece Beled si il sınürlarl indeKüKü aat Taah. san, Ve Tic.ük ekmece in

lş Pozisyonu

Görev TanlmI

Çal|şma süİesl

Çallşma saati
Engel ourumu
Çahşma Adresi

EnBelli adayıara öncelik verilecektir

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde beli.tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yll veya daha fazla
süreyle hapis cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin 8üVenliğine karş| suçIar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine kar§l

suçlar, zimmet, inikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hjleli iflas, iha|eye fesat karlştlrma ,

edımin ifasına fesat karlştlrma, suçtan kaynaklanan mal varllğü değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bi.sosyal güvenlikturumundan emeklilik, yaşlüIık, malullı;k aylığı almaya haİ kazarımİmış oİmal
sağllk açlslndan görevini yapmaslna engel olabilecek herhan8i bir sağlık sorunu buIunmamak
Erkek aday olmak

RACAAT KOŞULLARl
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1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak

2 kamu hakıarından mahrum olmamak

8 Avrupa yakaslnda ikamet eden

BaŞvurular 5adece mail adresi üzerjnden yapllmahdır, iŞxun iş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon Veya bizzat yapılan başvurular
değerlendirmeye alünmayacaktlr, Mailad.esine detayll özgeçmiş, dip|oma, engelIi ise engeldurumunu gösteri. belge,5ürücü belgesi
baŞvuru mailinde ek olarak gönderilmelidjr. Bel8eleri eksık olan adayların başvuruları değer|endirmeye
adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edjlen adaylarln görüşmeye geIirken başvuru için gerek
getirmeleri gerekmektedir
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BAşVuRu Ç N GEREKrl 8EtGELER
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alınmayacaktır. UY8un

lı evraklarl fııiki o|arak

Kim]ik Fotokopısi
ikametgah Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

iŞKUR iş Arayan Belgesi

İ özEtı
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