
EK_1
KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI iıeıv FoRMu

Açık İş Sayısı:2

Deneyim Süresi

Unvanı: şiRKET ıvıününü

Çalışma Adresi: uzuıııxÖpRÜ BELEDİypsİ PERSoNEL LTD. ŞTİ.

Türkiye Cuınhuriyeti vatandaşr olınak,
Medeni haklarını kullaırma ehliyetine sahip olınak,
Erkekler için Askerlik görevini yapmlş veya ınuaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi

. En az lise mezunu olınak.

. İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikaınet etınesi gerekmektedir

. I(amu haklarından rnahrum buluııınamak, ( Yapılacak Güveırlik Soruşturmasıyla da Tespit
Edilecektir)

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçıniş olsa bile; kasteır
işlenen bir suçtaıı dolayı bir yıl veya dalra fazla süreyle lrapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanına,
hileli iflas, ilraleye fesat karıştırrna, edimiır ifasına fesat karıştırına, suçtan kaynaklaııan
malvarlığı değerlerini aklaına veya kaçakçılık suçlarındaır mal-ıküın olmamak.

Adresi: CUMFIURiYET MAH. 19 MAYIS CAD. N0: 160

Telefonu: 0 ZB4 513 11 43
dahili(1122l

Faks no:

Meslek Adı: Yardımcı Eleman

Niteliği [Geçici/Daimi)
BELiRSiZ SÜRELi
sözı,nşvınıi
Racrııırıı Tırihlori . 14 O? ?O?? -1 4 O? ?O??
Basvıırıı Adresi: IIZlINKÖPRIi BELEDiygsi PERSONEL LTD. STi.
İrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ

Telefonıı: O ?,a4 51j 1 1 4? (11221

Ypr. II7IINKöpRii RELEDivısi PllRsoNl]L LTD s,l,
Saat: ].0.00 - 16.00Tarih: 15.03.2022

Çalışma Süresi: KLi Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

xunur._vı BiLçİırnİ
TI7TINI.npRII RI]l F,nIVF,qI PF,RcoNF,T. l.TD cri

TALEP/BAŞVURU gİLcİrrnİ

ÇALIŞMA ŞARTIARI

rvıÜRacaeT KOşULLARI



. Nüfus cüzdan sureti

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Bilgisayar sertifikası ve iş deneyim belgeleriniır fbtokopisi ( Aslı görevli memura ibraz
edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamıırda doldurulacak 1

adet başvuru fonnuııa yapıştırılarak tesliın edilmesi)
. Oz geçmiş ( ,A4 knğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)
. Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuıra dair belgeııiır aslı veya surcti.
. Başwru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınırları içerisiırde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge.

. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve
özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü
hastane raporu istenecektir)

. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığını gösterir
Adli Sicil Kaydı.

ö BECAN
Unvanı: M.K. Başkanı

Kaşe/

Or\q
Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunan İŞrUn İl fultiaarlıgıne/Hizmet Merkezine gönderitir.

BAŞVURU IÇlN GEREKLI BELGELER

Not: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurulaı
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

FoRM ONAY nİı,çiı,nnİ

Tarih: 11.0?.202?,



EK_1
KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI ireııı FoRMu

Adresi: cuurıuRiyET MAH. 19 MAYIS CAD. N0: 160

Telefonu: 0 2B4 513 11 43 Faks no:
dahili LIZ2

Başvuru Adresi:UZUNKÖpRÜ BELEDiypsİ pERSoNEL LTD. şTi.
Unvanı : şiRKET ıvıüoünü

Saat: ]-0.00 - 16.00

çalışma Adresi: UZUNKÖpRÜ BELEDiynsi nERSONEL LTD. şTi

Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi
unmamak,

En az Universitelerin 4 Yıllık Eğitiıı Fakültesi Lisans mezunu olmak.
İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikamet etmesi gerekmektedir
I(amu haklarından mahruın bulunmanıak, ( Yapılacak Güvenlik Soruştuımasıyla da Tespit
Edilecektir)
Türk Ceza Kanununun 53 üırcü ınaddesinde belirtilen süreler geçıniş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtaır dolayı bir yıl veya daha t'azla süreyle hapis cezaslna ya da affa uğraınış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlıır, Aırayasal düzene ve bu düzeniır işleyişiıre karşı
suçlar, zimmet, iıtiköp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıçılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediınin it-asına fesat karıştırına, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerleriııi aklama veya kaçakçılık suçlarından malrküın olınaınak.

Meslek Adı: Kreş Öğretmenliği Açık İş Sayısı; 2

Niteliği (Geçici/Daimi)
BELİRSİZ SÜRELİ
SöZLEŞMELi

Deneyim Süresi:

İrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ ve Barış TEKNETARLA

E-nnçtaTe]efonıı: O ?-B4 513 1 1 4? (1122\

Tarih: L5,03,2022

Çalışma Süresi: REKLi

KURUM nİıçİı,gni
Kıırıırn Ad ı /I Inııını. I T7T INKOPRI l RIrI.F'DIYF'ST PtrRSONtrI. I.Tl] ST

niı,çiırni

GORUŞME/MULAİGT BILGILERI

şARTLARI

I



. Nüfus cüzdan sureti

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Bilgisayar sertifikası ve iş deneyim belgeleriniıı tbtokopisi ( Aslı görevli memura ibraz
edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olınası ve bilgisayar ortamıııda doldurulacak 1

adet başvuru fonıuna yapıştırılarak teslim edilmesi)
. Öz geçmiş ( A.4 kAğıdınıır ön yüzünü geçmeyecek şekilde)
. Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgeniır aslı veya sureti.
. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınırları içerisinde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge.

. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl lıastahğı, vücut sakatlığı ve
özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakah kazanan adaydaı-ı tam teşekküllü
hastane raporu istenecektir)

. Adli ve idari soruşturma sonucuırda atanmasına engel bir durumu bulunmadığını gösterir
Adli Sicil Kaydı.

Not: Evrak tesliıni şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurul
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kaşe/Imz

Not: Bu form işçi alımı yaplacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunan İŞrun İl uıatirltl:gtne/Hizmet Merkezine gönderilir.

Tarih: |I.03.2022
Adı Soyadı: Özlem BECAN
Unvanı: M.K. Baskanı

BAŞVURU İçiıı crnEKLİ BELGELER

FORM ONAY nİıçİınnİ



EK_1
KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI iranı FoRMu

Adresi: culıuunİyET MAH. 19 MAYIS CAD. No: 160

I]a]<s no:

Açık İş Sayısı: 2

Deneyim Süresi

. Türkiye Cumhuriyeti vataırdaşı olınak,

. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

. Erkekler için Askerlik görevini yapmlş veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi
unmamak,
Bn azÜniversitelerin 4 Yıllık İşletıne Bölümü Lisans mezunu , İktisat Fakültesi veya iki

Sosyal Bilimler \4eslek Yüksek Okulu Maliye Bölünrü mezunu olmak
İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikanret etmesi gerekmektedir
Kamu haklarıııdan ınahruın bulunınamak, ( Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit
Edilecektir)
Türk Ceza l(anununun 53 üırcü ıııaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasteıı
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dalra fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, salıtecilik, güveni kötüye kullanına,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin if'asına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküın olmaınak.

dahili IZZ
Telefonu: 0 ZB4 513 1-1 43

Meslek Adı: Büro Elemanı

Niteliği (Geçici/Daimi)
BELİRSİZ SÜRELİ
SöZLEŞMELi

ru Tarihleri: L4,03.Z0?2 -L4.03 .20?2
Başvuru Adresi:UZUNKÖPRÜ BELEDiygsi PERSONEL LTD. ŞT

B

Unvanı: şiRKET ıııüıünüİrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ ve Barış TEKNETARLA

Telefonıı: O 7g4 513 1 1 43 (11?-?,\

Tarih: 15.03,2022 Saat: 10.00 - 16.00

Çalışma Adresi: UZUNKÖPRÜ BELEDİyesİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

Çalışma Süresi: SÜREKLİ Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

KURUM BILGİLERI

MÜRACAAT KOŞULLARI

l

]

l

ÇALIŞMA ŞARTLARI



. Nüfus cüzdan sureti

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Bilgisayar sertit]kası ve iş deneyiın belgeleriniır fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz
edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1

adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)
. Oz geçmiş ( A.4 kAğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)
. Askerlik terhis belgesi veya askerlikteır muaf olduğuna dair belgeı-ıiır aslı veya sureti.
. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınııları içerisinde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge.

. Görevini sürekli yapmaslna engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve
özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü
hastane raporu istenecektir)

. Adli ve idari soruşturma sonucuırda atanmasına engel bir duruınu bulunmadığını gösterir
Adli Sicil Kaydı.

Not: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurulaı
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Tarih: 1,L03.?02?
Adı Sovadı: Özlem BECAN
[Jnvanı: M.K. Baskanı

f imza:

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için oyrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunan iş«un iü Müdürıüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

BAşVURU İçİıı cEnEKti BELGELER

FORM ONAY gİrcİırnİ



EK_1
KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI ireru FoRMu

Kurum Adı/Unvanı: UZUNKÖpnÜ nEı,Epiygsi PERSONEL ı-rn. şrİ
Adresi: cuvıuuRİyET MAH. 19 MAYIS CAD. No: 160

Telefonu: 02B4 513 11 43 Faks no
dahili 1,22

Deneyim Süresi

Başvuru Adresi:UZUNK PR BELEDİYES PERSONEL LTD. ŞTi.

Unvanı: şiRKET vıününü

Tarih: 1,5.03,2022 Saat: 10.00 - 16.00

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni haklarını kullanma elrliyetine sahip olmak,
Erkekler için Askerlik göreviıri yapmüş veya muaf olınak, ya da askerlikle ilişkisi
unmamak,

Enaz Lise ınezunu olmak.
En az B sınıfi elrliyete sahip olınak.
İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikamet etınesi gerekmektedir
I(amu haklarından mahrum buluırmamak, ( Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit
Edilecektir)
Türk Ceza l(anununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçıniş olsa bile; kasteır
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeııin işleyişine karşı
suçlar, zimınet, irtikAp, rüşvet, lrırsızhk, dolaırdırıcılık, sahtecilik, güveııi kötüye kullarıma,
hileli iflas, ilıaleye fesat karıştııma, edimin if-asına f-esat karıştırına, suçtan kayıraklaııaıı
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olnıaınak.

Meslek Adı: Büro Elemanı Açık İş Sayısı: 2

Niteliği (Geçici/Daimi)
BELİRSİZ sünuı,İ
SöZLEŞMELİ

Başvuru Tarihleri: 14.03.2022 -14.03 .2022

İrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ ve Barış TEKNETARLA

Yer: UZUNKÖPRü BELEDiygsi PERSONEL LTD. ŞTİ.

Çalışma Adresi: UZUNKÖPRÜ BELEDiygsi PERSONEL LTD. ŞTİ

Çalışma Süresi: SÜnPXl,İ Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

I

ÇALIŞMA ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

l

l



. Nüfus cüzdan sureti

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Bilgisayar sertifikası ve iş deneyiın belgeleriniır fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz
edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olınası ve bilgisayar ortamıııda doldurulacak l
adet başvuru formuna yapıştınlarak teslim edilmesi)

. Oz geçmiş ( Aa knğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)

. Askerlik terhis belgesi veya askerlikteıı muaf olduğuna dair belgeniır aslı veya sureti.

. Başr,uru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınırları içerisinde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğündeır alınacak belge.

. Görevini sürekli yapınasma engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve
özni bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü
hastane raponı istenecektir)

. Adli ve idari soruşturma sonucuııda atanmasına engel bir duruınu bulunmadığını gösterir
Adli Sicil Kaydı.

Not: Evrak tesliıni şahsen yapılacak olup l(argo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Tarih: II.032022
Adı Soyadı: Özlem BECAN
Unvanı: M.K. Baskanı

Notı Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunan İŞrUn İl utiatirltigtine/Hizmet Merkezine gönderilir.

BAŞVURU İçinı crnuKLi BELGELER

FORM ONAY gİıçİrpnİ

a"-q



EK-1
KuRuM DIşI KAMu işçi AIIMI ireıv FoRMu

Adresi: cuvıı-ıunİyET MAH. 19 MAYIS CAD. No: 160

Faks no:

Açık İş Sayısı: 1"

Deneyim Süresi

Unvanı: ŞİRKET D

Saat: 10.00 - 16.00

çalışma Adresi: UZUNKÖpRÜ BELEDİynsİ rERSONEL LTD. şTi

Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

. Erkekler için Askerlik görevini yapmlş veya muaf olmak, ya da askeı,likle ilişkisi
,unmamak,

En az Lise mezunu olmak.
En az E sınıfi ehliyete sahip olmak.
SRCl ve SCR3 belgelerine sahip olmak.
Sıkıştırmalı Çöp Toplama Araçları l(ullanma Seılifikasına sahip olmak.
İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikamet etmesi gerekmektedir
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ( Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit
Edilecektir)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde beliıtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştrrma, edimin if-asına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaırıak.

dahili II22
Telefonu: 0 2B4 513 11 43

Meslek Adı: Şoför
Niteliği IGeçici/Daimi)
BELİRSİZ sÜnnı,İ
SöZLEŞMELİ

İrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ ve Barış TEKNETARLA

Tarih: 15,03.2022

Çalışma Süresi: SÜRE

To'lpfnnıı. O ?aL ('1 ? '1 1 L? 111)21 F-nncta.

ÇALIŞMA ŞARTLA_RI

MURACAAT KOŞULLARI



. Nüfus cüzdan sureti
, Diploma veyamezüniyet belgesi fotokopisi

Varsa Bilgisayar sertifikası veya iş deııeyiın belgelerinin fotokopisi ( Aslı görevli memura
ibraz edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak l
adet başvuru formuna yapıştınlarak teslim edilmesi)

. Oz geçmiş ( A.4 k6ğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)

. Askerlik terhis belgesi veya askerlikteıı muaf olduğuna dair belgeniıı aslı veya sureti.

. Başwru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınırları içerisinde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğündeır alııracak belge.
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl lrastalığı, vücut sakatlığı ve
özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü
hastane raporu isteııecektir)
Adli ve idari soruşturTna sonuçunda atarımasına engel bir duruınu bulunmadığını gösterir
Adli Sicil Kaydı.

Not: Evrak tesliıni şahsen yapılacak olup l(argo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurul
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Tarih: LI.03.ZO2Z
Adı Soyadı: Özlem BECAN
Unvanı: M.K. Baskanı

f imza:

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunan İŞ ı<u n İ ı u tiatirı ıg a n e /H izmet M e rke zi ne g ö n deril i r.

BAŞVURU İÇİrİ CEREKLİ BELGELER

FORM ONAY BİİÇİİEnİ



EK_1
KuRuM DIşI KAMu işçi ALIMI iraıv FoRMu

Telefonu: 0ZB4 513 11 43 Faks no:
dahili 1,22

Açık İş Sayısı: 1

Unvanı : şiRKET ı,,ıününü

çalışma Adresi: UZUNKÖpRÜ BELEDİyrsİ pERSoNEL LTD. şTi.

Çalışma Süresi: SÜnEl<l-İ Çalışma Saatleri: 0B.30-17.30

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

. Erkekler için Askerlik görevini yapmlş veya ınuaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi

. İlkokul mezunu olmak
Motor Ustası Belgesine sahip olmak.
. İlan tarihi itibariyle Uzunköprü , merkez belde ve köylerinde ikamet etmesi gerekmektedir
. I(amu haklarından rnahruın bulunmamak, ( Yapılacak Güvenlik Soruşturırıasıyla da Tespit
Edilecektir)

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dalra fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, ziınmet, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin if'asına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ınahküın olınamak.

Kıırıım Adı/IInvanı: lIZIINKöpRİİ Rtrr.trDİyEsİ ptrRsoNtrI. l.Tn sTİ
Adresi: CUMHURİYET MAH. 19 MAYIS CAD. No: 160

Meslek Adı: Motor Ustası

Niteliği (Geçici/Daimi)
BELİRSiZ SÜRELİ
SöZLEŞMELİ

Deneyim Süresi

Başvuru Tarihleri: 14,03.2022 -I4.03 ,2022
Başvuru Adresi:UZUNKÖpRÜ BELEDİypsİ pERSoNEL LTD. şTİ.
İrtibat Kişisi: MEHMET ALİ
DOMATESÇİ ve Barış TEKNETARLA

Tplpfnnıı, O ?R4 ('1 ? 1 1 4? (1 1??\

Yer: ITZIINKöPRfi BELtrnivpsi PERsoNEI. LTD sTİ
Tarih: L5,03,ZO2Z Saat: 10.00 - 16.00

KURUM BİLGİLERİ

GöRüşMEi uüıaxaT BiLGİLERi

ÇALIŞMA ŞARTLARI

EILGILERI

MURACAAT KOŞULLARI



. Nüfus cüzdan sureti

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Bilgisayar sertifikası ve iş deneyim belgeleriniıı fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz
edilecektir).

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamıırda doldurulacak l
adet başvuru fonnuna yapışürılarak teslim edilmesi)

. Oz geçmiş ( ,A4 knğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde)

. Askerlik terhis belgesi veya askerlikteır muaf olduğuna dair belgeniır aslı veya sureti.

. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Uzunköprü ilçe sınırları içerisinde ikamet
ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge.

. Görevini sürekli yapmaslna engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve
özrü bulunmadığıırı gösterir Sağlık Raporu (Mülakah kazanan adaydan tanr teşekküllü
hastane raporu istenecektir)

. Adli ve idari soruşturma sonucuııda atanmasına engel bir duruınu bulunnradığını gösteıir
Adli Sicil Kaydı.

Not: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup l(argo, Posta vb. şekilde yapılacak başvuru
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

mzai

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı
olunqn İŞXU n İl Utiaırltigtine/Hizmet Merkezine gönderilir,

Tarih: tL.03.2022
Adı Soyadı: Özlem BECAN
Unvanı: M.K. Baskanı

a,nq,{

BAşVURU İçİrıı crnrKli BELGELER

FoRM ONAY nİrcİıgnİ


