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kAdresi

şvurular d€ğerlendirildikten sonra Mülacaat ko§ullaı göre ve başvuru için 8eleklj evraklar incelendikten sonra uy8un bulunan
e-maiiveya telefon araclllğl ile yaTarih ve saat Geribildirimler lacaktir

ru sah rimaLakata rllacaktlr
aa

ba

---l Po*ydTR"hbe. öğlet."" tpiÜıoilk m"ç.a"l
Öğrencilerin ilgi, yetenek v€ kişjljk özelliklerini 8erçekçi ve ayrlntılı olarak tanımalarlna, kendile.ine açlk eğitim, meslek ve E
olanakları hakkında bjl8ilenmelerine, başkalan ile jyi jİetişim kurabilme, doğru kararıar verebılme becerileri geli5tirmeleİine

Çallşma Adr€si ece in atTaah. san, Ve kmece Beledi s nlrlar

ş!|NÇa|lşma saati rdiyallÇallşma Ko larlE5astlr

K(j

MEsüfxi l,LiKIER VE çA|-|şMA şARTIAR|

Entel ourumu Herhan8i bi. en8eli büllunmaYacaktlr

GörevTanlml

Çalışma siiresi 8e]irsiz süreli/Tarn zamanll

Türk ceıa (anunun!n 53.madd€sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yl veya daha fazla sareyle hapıs cezasına
Ya da affa uğramış olsa bile devletin 8üvenlığine karşl suçlar, anayasal düıene ve bu düzenin işleyişine karşl suçıar, zimmet, irtikap, rüşVet, hlrstzİh
dolandlrıcıllk, sahtecilik, 8örevini kötüye kul]anma, hileli iflas, ihaleye fesat karlştl.ma , edimin ifasına fesat kallştllma, suçtan kaYnaklanan mal va.İğ
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahrum olmamak

5 Herhan8i bir so5y9|g!91!!!]!gumundan emeklilik, yaşllllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamiş olrnak
sağllk açıslndan 86.evini yapmasına engel olabilecek herhan8i bir sağlık 5o.unu olmamak

MüRACAAT xoşU|,|,ARü

Askerlik ile iljşkjsi bulunmamak4

6

1 Tğrkiye cu mh uriyeti \.atandaşı olmak

7 Lisans Me.unu

lnda ikamet €den

2 kamu haklaflndan mahfum olmamak

8 PDR bölümüj mezunu olmak

9 AVru

BaŞvı]rular sadece mail adresi üzerinden yapllma]ldlr. iŞKUR İş Arayan 8elgesi olmayanıar Ve telefon veya biz.at yapl]an başVuruJar değerlendi

i|ot allnmayacakll. Mail adresine detaYll özgeçmiş, diploma, en8elli ise en8el durumı]nu gösterı. bel8e, sürücü belgesi başvuru mailinde ek
8önderilmelidİ, 8€l8eleri ek5i* olan adayıarın başVuru]an değerl€nd'ü.meye allnmayacaktlr. Uy8un adaylar ile iletişime geçilecektir. Görajşmeye
edilen adaylarln görüşmeye 8elirken başvuru için gerek]i evraklan fiziki oIarak getırmeleri gerekmekted'r

B§VuRu i GERE B€16EtER

2-ı olploma

3 ikamet8eh Belgesl

4 Asker]]k dUrü]m Belgesi

5 işKUR i5 Arayan Bel8esi

Y€r Küçükçekme.e inşaat Taah, 5an. Ve Tıc-AıGJneLMüdürlük Binasl

1 Kimlik Fotokopisi
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