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Adres Halkall Merkez MahallesiTur8ut Özal Bulvan 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 K,Çekmece/isTANBUL
Te|efon-€-mail 0212 966 02 02 - basvuru kitas.i5t

TAuP/ B§vURu
iIansay,s, 2o22lo2-oo123
Talep No 98959111_902.01_205564

Af|ı iş saY|s| 1

Başvuru Tarihleri 17.o2.2o2z 13.o2.2022

GöRüşMEYEltişxi 8itGlıER
Y€r Kirçakç€kmece lnşaat Taah. san, Ve T c.Aş-Genel Mİdüduk B nas

Tarih v€ saat Geri b] dir mler e ma Veya t€lefon a.ac l ğl ll€ yap lacaktl.

Noİ Ba5vuru]ar değe.lendilild]kten sonra Müracaat koşullan 8öre Ve başvulu için 8ereklievraklar incelendikten sonra uygun bul!nan
başvurü] 5ahiple.i mü]lakata çağrllacaktlr.

VE CAUSMA SARTLARl
iş PozisYonu Yazlll Ba9n Muhabir]

Q<ltay'

Gör.vTanlml KurıJm adına ilçe-ilçe dlşında 8elişen kamusal Ve 8üncel yaşam oıaylannda gündemi takip ederek haberlerle il8ili 8erekli bilgileri
toplamak, bu bilgilera değerlendirmek, haber yazmak vb.8örev ve işlemleriyeine 8etirmek.

çaİşma süresi 8elirsi. 5üreli/ Tam zaman]l

Çiİrma saati Normal/ Vardiyall Çallşma KoşUllan Esastlr
Engel Durumu Herhengi bil engeli bUlUnmayacaktlr,

Çaİşma Adresi K K ece 8eled siil slnırlan i nde

B§vURU N GEREKti BELGELER

ı ximlik Fotokopisi

2 Diplolna

3 ikametgeh Belıesi

4 ıŞKUR iş A.ayan Bel8esl

Başvuruiar sadece mail adresi üıerinden yapılmalld|r. işl(uR iş AraYan Bel8esi olmaYanlar ve telefon veya biııat yapılan başvurıjla. değerıendirmeye

allnmavac.ktıl. Mall adlesine detaYlı ö28eçmiş, diploma, engelli ise engel durumırnu 8österar bel8e, sürücü bel8esi başvuru mailinde €k olarak
Not gönderilmelidır, Bel8ele.i eksik olan adaYlarln başvurulan değerlendirmeye aınmayacaktlr. lJy8un adaYlar ile iletaşime geçllecektir. GörüŞmeye davet

ediıen adaylann 8örüşmeye gel irken başVıjru için 8erekli evraklan fiu iki olarak 8etirmeleri ektedir

AAHHUT

Türk ceıa Kanununun 53,maddesinde belırtilen süreler 8eçmiş olsa bilej kasten işlenen bir suçtan doıayl bir yll veya daha fazla süreYle hapls cezaslna

Ya da affa uğramlş olsa bile devletin süvanliğine karşı suçlar, anayasaldüıene ve bu düzenin işleyişine karşl suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrnzllk,

dolandlncllık, sahtecilik, 8örevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat ıanştlrma , edimin ifaslna fesat ka.lştırma, suçtan kaynaklanan malvarhğl

değede.ini aklama veya kaçekçlllk suçlanndan mah.um olmamak

Herhangibiraosya]8üvenlik kurumundan emeklilik, Yaşllllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamlş olmak

sağllk a9!lndan görevini Yapmaslna en8el olabilecek herhan8i bir sağİk sorunu olmamak

xadln adaY olmak

€n az ortaöğretim (Ll5e ve oen8i)

RACAAT KoşU1-1,ARl
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3

kaslnda ikamet eden

1 Türİiye cumhu.iyeti Vatandaşı o]mak

2 kamu haklarlndan mahlum olmamak
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işYERl BjtGitERi
irYeriAdl KÜçükç€kmece nşaatTaah. san Ve llc.Aş.
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Q<itay' ı(URUM Dlsl DAiMi isciTAIEP FoRMU

işyeri Adl Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.A5,
Adres Halkall Merkez MahallesiTur8ut Özal 8ulvan 1. Po5ıa 50kak No:3/1 Xat|1 K.Çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mail o2I2 9660202 - basvuru@ıitas.i5t

Yer Kuçukçekmece inşaat Taah. san. Ve Tlc.A5.Genel MudıJ.luI Bina5l
Tadh ve saat Geri bildirimler e-mail Veya telefon araclllğl ile yapllacaktlr

ot 
Müracaat koşulıarl ve başvuru için 8erekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut

n bulunan Vuru sahi erimülakata rllacaktlr

iş Poıiryonu Aşçl Yardlmcls|

GörevTanlmI

Çellşma süresİ

Çalışma saati
En8elDuİumu

Çallşma Adr€si

Ba, aşçı Ve diğer ustalar|n istekleri doğrultu5unda çallşmak, tüm mutfağtn çallşma aıanlnın temiıliğini
ve düzenini sağlamak, bölümlerde eksilen malıemeleri mutrağa getjrmek ve mutfağa 8elen
malzemeıerin depolanmaslndan 8örevli olmak

Belirsiz süreli / Tam zamanll
Normal / Vardiyall Çahşma XoşıJllarl E5aslll
Herhan8i bir en8eli bulunmayacaktlr.

kmece i t Taah. san. Ve Tic Kü u mece Beled i slnlllarl nde

TAtlP / 8AşvuRU
ilan say|s, 2o22lo2 oo124

kitas,ist
8a)Wru Ta.ihleİi 11.02.2022-1,3.02.2022

Talep ıto 98959111 902.01,206361
Açlk iş saylsl 1

ru Adresi

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmış olsa bilej kasten ışlenen bır suçtan dolay| bir y|l veya daha fazla
süreyle hapis cezas|na ya da affa !ığlamlş olsa bile devletin 8üvenliğine karşl suçlar, anayasal dü2ene Ve bu düzenin i,'eyışine karşl
suçlaa,2immet, irıikap, rüşVet, hlrsııllk, dolandlnol|k, sahtecilik,8örevini kötüye kullanma, hi|eli iflas, ihaleye fesa. kanştllma,
edimin ifaslna fesat karlştlrma, suçtan kaynaklanan mal Valllğl değerlerini ak|ama veya kaçakç|lık sürçlanndan mah.um olmamak

Aslerlik ile ilişki5i bulunmamak
Herhan8j bir 5o5yal güvenlak kUrumundan emeklilik, yaşl|llk, malullük ayhğ| a|maya hak kazanmamlş olmak
sağllk açlslndan 8orevini yapmaslna en8el olabilecek herhan8i bil sağhk sorıınıı bulunmamai.
En a, ilkokulmezunıl

MüRACAAT xoşuı[ARl
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8 kmece ilçe 5lnlrlarl sinde ikamet eden

1 TürkiyecumhuriYetiVatandaşlolmak
2 Kamu haklarlndan mahrum olmamak

BaŞvulular sadece mailadresi üuelinden yapllmalldlr. iŞKUR iş Arayan Bel8e5iolmayanlar, t€lefon veYa bizzat yapll n başrrrrl",
değellendirmeye allnmayacaktlr, Mail adresine detayll öz8eçmiş, diploma, en8eıli i5e en8el durumunu gösterir bel8e, sürücü
belgesi baŞvuru mailinde ek olarak gönderiamelidir. Bel8eleri eksik olan adayla.ln başvurulan değerıendirmeye alınmayacaktlr,
Uygun adaylar ile iletiŞime 8eÇilecektir. Görüşmeye davet edilen adaylann €örüşmeye 8elirken başvurı.r için 8erekli evaaklarl fiziki
olarak getirmeleİi 8erekmektedia.

BA'VURu açiN GERExLi BEl,G€LER

6

1 (imlik fotokopisi
2 Dipıoma

3 ikamet86h Bel8esi

4 Askerlik Durum Belgesi

5 işKUR iş Arayan Bel8esi
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