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MahallesiTurgut Öza Bu]varl 1. Posta sokak No:3^ Kat:1 K.Çekmece/isTANBULAdres Ha kal Merkez

Telefon-E-maiı 0212 966 02 02 - basvurır kitas.ist

inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.işy€riAd,

Talep llo E_98959111 902.01 ı98313

Başvuru Adresı

ilan saylsl 2022lo|4o111

aaşvuru Tarihleri 19 -o 7.20 22-2I -o1 -2022

Açlk saylsl 2

Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşullan göre Ve başVurır için gerekli ev.akjar incelendikten sonra uygun bulunan

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. 5an Ve Tic.Aş.Gene Müdnrl(]k 8inasl
Tarih ve saat Ge.i baldirımler e-mailveya telefon a raclllğl il€ yapllacaktır.

uru sahi lerirnülakata lacaktür

Müdürlükte BOro Personeli olarak çailşacak. G€reklj evrak işlemlerini yapacak Ve kontrollerini sağlayacak

MEsl-f xi ÖzEı-ü"iKLER vE çAuşMA 5ARTLARl

ş Po.iaYonu Büro Memı]rı] (personel)

kmece 8ele srn r a.Kij

yalü Çallşma Koşullan tsastlrÇallşma saati Normal /Vardi

GörevTanıml

at Taah. san. Ve

çal§ma süreri B€lırsiz sğreli/Tam zamanIl

Entel Durumu tn8e]]i aday]ara öncelik verilecektir.
Adr€si Kü

8

Türk ceza KanıJnunun 53.maddeslnde belirtilen süreler 8eçmlş olsa bilej kasten işlenen bır suçtan dolaYl blr yll veya daha fazla sıJreyle hapis cezaslna
ya da affa uğlamlş olsa bile devletin güvenliğine karşl sı]çlar, anayasal düzene Ve bu düıenin işleyişine karşl slrçlar, zımmet, irtikap, rü5vet, h|rİzllk,

dolandlncl]lk, sahtecjlik,8örevinı kötüye kul]anma, hileli iflas, iha]eye fesat karlştırma , edim'n ifas]na fesat karıştlrma, suçtan kaynaklanan malvarl|ğl

hangi bİ sosyal giivenlik kı]rumundan emeklilik, yarü] k,malır]]üjk ay]rğı a]maya hak kazanmaml§ olmek
sağllk açlsından görevini yapmaslna en8el olabiıe.ek herhan8i bir sağlık sorunu olmamak

TürkiYe cu m hu riyeti Vata ndaşı olmak
kamu haklarlndan mahrum olmamak

En az L]5e Mezun!
kaslnda ikamet eden

3

4 A5kerlik ile ilişkisibulunmamak

XoşULtARı
1

2

5

6

7

Her

değerlerini aklama veya kaçakç,llk suçlarlndan mahrum olmamak

Başvuralar sadece mail adresi üzerinden yapllmajldlr, isKUR aş Arayan Belgesi olmaYanlar ve lelefon veya bizzat yapıan başvurular değerlendirmeye
allnmaYacaktıl. Mail adreslne detayll özgeçmiş, diploma, engelli ise en8el durumunu 8österir belge, sürücü belgesi beşvuru mailinde ek olarak
8önderi]melidir, Belgeleriek5ik oIan adaylarln başVurulan değerlendirmeye allnmayacaktı.
edilen adayların 8örüşmeye g€lirken başvuru için 8e.ekli ev.aklan fj2iki olarak getirm

8A5VURU içiN GEREXta 8ELGEtER

1 Xjmlik Fotoko pisi

2

5

3

n adaYlar ile iletiş

D

i5KuR iş Arayan Belgesi

lec€ktir. Görüşmeye daVet

ikametgah geıgesi

4 Askerlik durum belgesi

KURuM Dlsl DAiMi isciTAL€P FoRMU
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