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Tarih ve 5aat

Not

GöRüşMEYE IllşKlN BltGltER
Küçükçekmece inşaat Taah, san, Ve Tlc,Aş.Genel Müdurlük Bünasr

Gerı bildirimler e-maül Veya telefon aracllığ1 ile yapllacaktlr.

Müracaat koşullarü ve başvurıJ için gerekli evrakIal inceIendikten sonra başvulular değerlendirilip mevcut
z a n bulunan ba ıJ ru sa hi eri mülakata lacaktır

iş Poıisyonu 6üvenlik Görevlisi

GörevTanlml Belediye ana hizmet bina9l ve bağll birimlerinde amirIeri taraflndan Verilecek her türlü 8üvenlik hizmetini
sağlamak.

çaİşma aür;5l eeılriiz stireli7 ıam zamanıı

Çallşma saati Normal / Vardiyall Çallşma Xoşullan Esa5tlr

Entel ourumu Herhangi bir en8eli bulunmayacaktr.
Adresi Kü u kmece i at Taah, san. Ve Tic (Küçük ekmece 8eled e slnlrlarl inde)

işye.i Ad| Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş,
Adr€§ Halkalı Merke, Mahalle5iTur8ut öral Bulvarl 1. Po5ta sokak No:3/1 Kat|1 K,Çekmece/isTANBut

T€lefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvuru kita5.i5t

Talep No E-9 89 59111-902.01-228756
Açlk iş saylsl u

Başvuru Tarihleİi 25.04.2022-27.o4.2022

TAIEP Ru LE8AŞVu

ru Adresi ba ki

ilan saylsl 2o22lo4-156

Türk cela Kanununun s3.maddesinde be|inilen süreler geçmaş olsa bile; kasten işlenen bır suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
5üreyle hapis cezasına ya da affa uğramlş olsa bile devletln 8üvenliğine karşl suçlar, anayasal düzene ve bu dü2enin işleyişine karşl
suÇıar, zimmet, irtikap, rüşVet, hlrs|zllk, dolandırlcıllk,5ahtecilik, görevini kötüye kulıanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifaslna fesat karlştırma, suçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerini akıama Veya kaçakçlllk 5uçlarlndan mahlum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
He.hangi bir sosyal 8üvenlik kurumun;an emeklilik, yaşllllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamlş olmak
sağılk açlsından 8örevini yapmaslna engelolabilecek herhangi bir sağllk sorıJnu bulunmamak.
En az ilköğretim mezıjnu

MüRACAAT XoşuLLARl
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8 yakaslnda ikamet eden

ı Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak
2 kamu haklarlndan mahrum olmamak

ru lçi

BAşVuRU ıçi N GEREKLi BELGELER

di

aB a 5a§Vu dece adre ll end dpı a a n Be o a a lages a a n ba aya p
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1 Kimlik Fotokopisi
2 Diploma

3 ikamet8ah 8el8esi
4 Aske.lik Dı_]rum 8elgesi
5 ıŞKUR lş Araynn Bel8esı
6 Güvenıik Kımlik Ka rtl
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vE çAllşMA şARTLARI

allnmayacaktlr.
işKUR iş telefon biızat

diploma, en8el

daVetGörüşmeye geli.ken fiziki
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