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Başvuru Talihleİi 09.03.2022-11.03,2022

Müracaat koşullarl ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvıJrular değerlendirilip mevcı.]t

Yer K

Tarih ve saat 6eri bildirimler e-mail ktlr

n bulunan ba .u sahi lerimülakata
Not

mece inşaat Taah. san. Ve Tic.§,Genel Müdürlük Binasl

lacaktlr

Ami.leri taraflndan veri|en talimatlar doğrultusunda Müdürlüğe ait her çeşit iş kolunda (Park, çocuk bahçeleri
GÖİĞv Tanlml ve yeşil 5ahalarln yeniden tanzimi, onanmı, toprak taşlma, budama, moloz atma, çı]kur atma, kamyon yükleme-

boşaltma, gübre aktarma, otlann biçilmesi, çevre temiıliği v5. gibi hizmetlerin tümü) 8örev yapabile.ek.

siilkmece Bel

iş Poui§yonu Beden işçisi (Genel)

Entel Durumu Engelli adaylara 6ncelik Verilecektir
Adresi slnIrlarl i ndeKü at Taah. san. Ve Tic.

Türk ceza Kanununun 53.maddeslnde belirtilen 5üreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bi. yl veva daha fazla
5üreyle hapis cezaslna ya da affa uğ.amlş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anayasaI dİzene ve bu düzenin işleyişine karşl
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrsızllk, dolandlncll|k, sahtecilik, gö.evini kötüye kulIanma, hileli iflas, ihaleye fesat karlştlrma ,

edimin ifaslna fesat kanştlrma,5uçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerinı aklama veya kaçakçılık suçlarından mah.um olmamak

ni yapmaslna engel olabilecek herhanti bir 5ağllk sorunu bulunmamak

1 Türkiye cumhuriyeti Vatanda§l olmak

3

2

s Herhangi bir sosyalgüvenlik kurumu
6

kamu haklanndan mahrum olmamak

aday olmak7 Erkek

RACAAT KoşUItARl

ndan emeklilik, yaşllık, maIullük ayllğl almaya hak kazanmamlş olmak

4 Askerlik ile ilişk|si b!lunmamak

t En az okur yazar olmak

N GEREKLi8E[GELER

3 Askerlik Dıjrum Beltesi
4 |şKUR iş Arayan 8elgesi

BAşVURU

r,5adecelar ilma re5ad uzerI nndeBaşvuru KU R 8e oliş iş Araya telefon bizzatge5i mayanla lanpl başvıJru
lna ktl addeğerlendirmeye re5i nemayaca d li 5edetayll öıgeçmiş, pl oma, d unuurumenge rl be 5üengel gö5te rucuIge, belgesi

Not ba mail eknde olarak 8el ]erişvuru id eksik lano rlgönderilmel 8e larladayla abaşvuru değerlend rmeye nmayacaktI Uy8un
daVet edilenGörüşmeye rkenadayIarln ru ngörüşmeye geı evra lank fi kibaşvu iç larao k

2 ikametgah Bel8esi

1 Kimlik Fotokopiri

adaylar ile iletişime geçilecektir.
getirmeleri gerekmektedir.
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Kü

Haikaİ i
Noi

GoRuşMEYE lılş(lN BlLGlLER

TAI-EP / BAşvuRu

vE

Ç"!,şq" İiir"ri İ"li,rılİu*l 7 19- z" aİ"1
Çahşma saati Normal / Vardiyalı Çallşma Koşı]llan Esastlr

sağllk açlslndan

edenikamet

yapllmalldir,

gerekli


