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Başvuru Ta.ihleri 07,02.2022-03.02.2022
Başvuru Adlesi

Ye. Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Bina5l
ıaıih ve saat Geri bildirimler e-mail veya teıefon araclllğl ile yapllacaktır.

Müracaat koşullan Ve başvuru için 8erekli ev.aklar incelendikten sonra başVu.ular değerlendirilip mevcut

N BirGitER

n bulunan ba llacaktlrru sahi eri mülakata
Not

iş Poıisyonıı Şoför

Gö,ev Tanlml 
Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde, zamanlnda Ve düzenli olarak yapmak, kendisine Verilen her

türlü goreviyerine getirmek, 2immeti altlnda bulunan aracın temizlik ve baklmlallnı zamanında yapmak

Çaİşma sü,esi Belirsiz süreli/ Tam zamanll

Çallrma saati Normal / Vardiyall Çallşma Koşullan E5astlr

Engel ourumu Herhangi bir enge|i bulUnmayacaktlr,

KtER VE çAtlşMA şARTLAR|

Kü ekmec€ Beled 5iıl sınırları i ndeÇallşma Adresi Kü at Taah. san. Ve İcmece i

Türk ce2a Kanununun s3.maddesinde b€lirtilen süreler 8eçmış olsa bile; kasten işlenen bjr suçtan dolayl bir yll veya daha fazla

süreyle hapi5 cezaslna ya da affa uğramlş ol5a bile devletin güVenliğine karşl suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşl

suçlar, zimmet, ırtikap, rüşvet, hırs|zl,k, doland|rlcıllk, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karlştlrma ,

edimin ifaslna fesat karlştlrma,suçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerini aklama Veya kaçakçllık suçlanndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5 Herhan8i bir 5o5yalgüvenlik kurumundan emeklllik, yaşllllk, malullük ayllğt almaya hak kazanmam|ş olmak

5 sağllk açlslndan görevini yalmaslna en8el olabilecek herhangi bir sağllk sorunu bulunmamak.

7 En a2 ilkokul mezunu

8 (üçükçekmece ilçe sınlrlarl içerirnde ikamet eden

MüRACAAT KoşuLtARl

3

1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak

2 Kamu haklaründan mahrum olmamak

B§VuRu içiN GEREKti BELGEtER

1 Ximlik Fotokopisi

2 oiploma

3 ikametgah Belgesi

4 Sürücü Belgesi (B slnıfl )

5 Alınmlş sRc 8elgesi Veya Müracaatı Yapllmlş belgesi

6 Allnmlş Psikoteknik 8elgesi Veya Müracaatl YapllmıŞ bel8esi

7 Askerlik 0urum 8elgesi

8 iŞKUR iş Arayan Belgesi

Başvurular 5adece mail adresi üzerinden yapllmalldlf. iŞKUR iş Arayan Bel8e5i olmayanlar, telefon veya bizzat yapllan başvurular

değerlendirmeye allnmayacaktlr. Mailadresine detayll öz8eçmiş, diploma, engelli i5e engel duru

Not başVuru mailinde ek ola.ak 8önderilmelidir. Belge|eri eksik olan adaylarln başvurulan d

adaylar i|e iletişime 8eçilecektir. Görüşmeye davet edilen aday|arln gö.üşmeye gelirken

getarmeleri gerekmektedir

u 8österir belge, 5ürücü belgesi

irmeye al!nmayacaktlr. Uygun

n 8erekli evraklan 
'jziki 

olarak


