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lşyeri Adı (üçiikçekmece lnşaat Taah, san. VqE:Aş,

Adres Halkall Merkeı Mahallesi Turgut Öıal Bulvarı 1. Posia sokak No:3/1 Kat:1 K-Çekmece/lsTANBuL

Telefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvuru kitas.ist

TAIEP/ BAşVuRu 8
llan Say|sı
Ta|ep No

Açık iş Sayısı
Başvuru İarihleri

Başvuru Adİesi

2022 -05 /0047
Mrk-ı -0047

5

09,05.2022-11.0s,2022

basvuru(akjtas.ist

EYE
Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlüİ 8jnası

Tarlh ve saat Geri bi|dirimIer e-maiI veya telefon araclllğl iie yapılacaklr.

Not Başvurular değerlendi.ildikten 50nra Müracaat koşullarl göre Ve başvuru için 8erekli evraklar
llacaktür.incelendikten sonra u n bulunan ba uru sahipleri mülakata

M
İ;r;rişyo"u G"r*"(se.i5 Elern-ı)

Görev TanlmI

Çallştlğ| mekanl, servise hazl. hale tetirir. Sorumlu olduğu masaıann hesap ödeme süreci ile ilgileni.,
Yemek ya da içecek menü5ünü müşteriye vererek, menüyle ilgili müşterilerın yemek ve İçecek tercihini
en doğru şekiide yapmalanna yardımcl oıur. Müşteriyi karşlla, ve otulacağl Yere yönlendirir.Müşteri
memnuniy€tini sağlamak.

ğellr5ll )urell / lam lamanIı
Normal / VardiYallGllşma xo!ullan Esastlr
Engelli olmayacak

Çal|şma süreri
Çallşma saati

Engel Dulumu

Çallşma Adresi Kü ü mece in at Taah. san. Ve Tic.A5.. (Küçükçekmece ge|edi si i 5ınırları i inde)

(§itay'

Türk ceza Kanununun 53,maddesinde belirtilen süreler teçmiş ol.a bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir y.l veya daha fazla süreyle
hapis cezaslna ya da affa uğ.amlş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anayasal düzene Ve bu düzenin işleyişine karşl suçlar,
zimmet, irtjkap, rüşVet, hIrslıllk, dolandlrıclllk, 5ahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileıi iflas. ihaleye fesat karlştlrma, edimin ifaslna
fesat kanştlrma, 5uçtan kaynaklanan mal Varlığı değerıerini aklama veya kaçakçlhk suçlarlndan mahrum olmamak

Askerlik ile jlişkisi bulunmamak
Herhan8i bir 5o5yal güvenİik kulum]Jndan emekıjlik, yaşllllk, malulliik aylığı almaya hak kaıanmamlş
sağllk aç|slndan 8örevini yapmaslna engel olabilecek herhangi bir sağllk sorunu olmamak
Ll5e Mezunu

Küçükçekmece ilçe 5lnlrlan içeri5inde ikamet eden

MURACAAT KoşutLARl
ı Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 Kamı] haklarından mahrum olmamak

4
5

5

7

8

olmak

8aşvi]İlar sadece mail adresi üzerinden yapllmalldIr. Telefon veya bjzıat başvurular değerlendjrmeye alınmaYacakt|r. Mail adresine

N^r detavll öz8eçmiş, diploma, engelli ise en8el durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderılmelidir,
'--- 8el8eleri eksik olan adaylann başVuru|a.l değerlendirmeye alınmayacakt|l. uygun adaylar ıle ıletışime geçilecektir. Görüşmeye davet

edilen adaylarln 8örüşmeye gelirken başvuru için gerekli evraklarl fiziki olarak 8etirmeleri gerekmektedir.

eaşvunü-çlı,lcınıxıl eELGELER

1 Kimlik Eotokopisi

2 Dipıoma

3 ikametgah Belgesi
4 Hajyen EğitimJertifikası
5 Askerlik Durum Beltesi

KuRuM Dlsl DAlMi lsciTAIEP FoRMU

VE



xURUM Dlsl DAiMl isciTAL€P FoRMu

işYERi BitGitERi
işye.i Adl Küçükçekmece inşaat Taah, san Ve Tic.Aş,

Adİes Halkall Merkeı Mahallesi Tuİgut Öıal Bulvarl 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/lsTAN8UL

Telefon-E-mall 0212 96602 02 - basvuru@kitas.ist

Q<ıtay'

TALEP / BAşVuRu BlrGltERi
ilan sayısl
Talep No

Açlk İş saylsl
Başvuru Tarihleri

Başvuru Adİe5İ

2022 ,05 l0o44
Mrkı-0044
5

09.0ş,2022_11.05,2022

basVuru(akita5.i5t

EYE

Yeİ xqçükçekmece İnş""1 T"66. 566. yq İc.Aş.Genel Miidürlük 8inası
TaJlh v! saat,Geri bildirimler e_mall veYa telefon arac|llğl ile yapllacaktlr.

Not Başvurular değerlendirlldikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru
incelendikten sonra uygun bulunan başvuru 5ahipleri mülakata çağrllaaaktlr.

gerekli ;;;il-

lş Poıisyonu BuIaşıkçı

İşletmede kullanllan araç ve 8ereçleri temiziemek, makinaya 5lğmayan büyük kazan,tencere Vb.

maIzemeleri elle yllamak, ylkanmlş ma2lıemeleri kurulayıp raflara yerleştirmek, ocak,flrln bulaşlk
makinesi vb. malzemelerin temizliğini yapmak, mutfak Ve bulaşlkhanenin genel hijyen kurallarlna 8öre
temizliğini yapmak,

Ç9lışma sııreı eeıirslz stireıi/ Tam zamantl

KtER VE çALlşMA şARTLARlMEstE

Çallşma Adresi Kü ndesınırları i5ijlaat Taah. san. Ve Tic.Aş.. {Küçükçekmece Beledkmece ink

Çahşma saatl Norma] / Vardiyall Çallşma Koşullarl Esa5tlr

En8el Du.umu En8elli olmayacak

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmi, olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl biryllveya daha faıla süreyle
hapi5 cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile dev|etin 8üvenIiğine karşl suçlar, anayasal düzene Ve bu düzenin işleyişine karşl suçlar,
ıimmet, irtikap, rüşvet, hİr5lıllk, dolandlrücllık, 5ahtecilik, görevıni kötüye kul|anma, hıleli iflas, ihaleye fesat karlştlrma, edimin ifaslna
fesat kanştlrma, suçtan kaynak!anan malvalllğl değerleriniaklama veya kaçakç|llk süçlanndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile ilişkjsj bulunmamak
5 Herhan8i bir 5o5yal 8üvenlık kurumundan emekljlik, yaşllllk, malullüi ayğ aImaya hak kazanmamlş!lmak
6 sağllk açl5lndan 8örevani yapmasına engelolabilecek herhangi bir sağllk sorunu olmamak
7 okur Yazar

8 Küçükçekmece ilçe slnlrlan içeri5inde ikamet eden

MÜRACAAT (oşuLLARl

ı Türkiye cumhuriyeti Vatandaş| olmak
2 Kamu haklarından mahrum olmamak

Başvurlar sadece mail adresi üzerind€n yapılmalldır. Telefon veya bizzat başvUrular değerlendirmeye allnmayacaktır, Mail adresine
detayll özgeçmiş, diploma, en8elli ise engel dulıJmunu 8ö5terir belge, sürücü belg€si başVuru mailinde ek olarak tönderiImelİdir,
8el8eleri eksik olan adaylarln başvuruları değerıendirmeye alInmayacaktlf. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet
edilen adaylarln görüşmeye geljrken başvuru için terekli evrakları filiki olarak 8etirmeleri gerekmektedir.

8AşVuRU lçiN GEREKti BEtGELER
1 Kimlik Fotokopisi

2 Dlploma

3 ikametgeh 8eıgesi
4 Hijyen Eğitjm 5ertifika5l
5 Askerlik Durum Bel8esi

için

3

Not



KURUM olsl DAiMi İ5cİTAtEP FoRMU

l-ER

Adles Halkaıl Merker Mahallesi Turtut Öıal Bulvan 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 K,Çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mall o2I2 966 02 02 . basvuru@kitas.ist

TAIEP / BAşVURu B LER

llan sayl§ı 2o22 -o5 / 0046
Talep No Mrkı -0046

Açlk iş saylsl 5
Balvuru Tarih|erl 09.os.2022-7I.05.2022

8aşvuau Adresl basVuru(akitas,ist

EYE

Yeİ Kiiçükçekmece lnşaat Taah. san. Ve Tic.AşGenel Müdürlük Binasl
Tarih ve s.at Geri bildirimler e-mail veya telefon araclllğl ile yapllacaktlr,

Not Başvurular değerlendirildikten sonra Mü.acaat koşullarl göre ve başvuru için 8erekli evraklar
inceıendikten sonra u n bulunan ba uru sahi leri mülakata çağrllacaktl.

M EsLE R VE çAL|şMA şARTIAR|
lş loı§onu'rem İ z l i l-C Orevl lsİ

Genel Temizljk işlerinj yapacak, bulunduğu tesisi hava!andlracak, Yüzeylerin temiı|iğini hijyenik bir
GÖlevTanlml şekılde temizleyecek, bulunduğu ortamln tozundan ve dezenfekte edilmesinden 50rumlu, çöplerin

atllmaslnl sağlacak işin terekliliklerini yerine 8etirmek,

Çalışma süİe5i

Çal|şma saati
€ngel Durumu

8elirsiz süreli / Tam zamanll
Normal/ Vardiyall Ça|§ma Koş!llarl Esastlr
Enge||i olmayacak

Çal|şma Adresi Kü k ekmece in aat Taah. san. Ve Tic (Küçükçekmece 8eledi si il e slnlrlarl i nde

Q(lt^9

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde beli.tiIen 5üreler 8eçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yıl veya daha fazla 5üreyle
hapis cezas|na ya da affa uğramlş olsa bile devletin 8üvenliğine karşt suçlar, anaya5al düzene ve bu düzenin işleyişine karşl suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsııİk, dolandırıcılık, sahtecilak, 8örevini kötüye kullanma, hilela iflas, ihaleye fesat kanştırma. edimin ifaslna
fe§at karlşt.rma, suçtan kaynaklanan malvarllğl değer|erini ak|ama veya kaçakç|ık s!ç|anndan mahrum olmamak

Askerlık ile iljşkisi b!lunmamak
Herhan8j bir sosyal 8üVenlik kurumundan emeklilik, yaşllllk, malullük ayllğı almayJhak kazarımamş olmak
sağlık açl5lndan görevini yapmiİna en8el olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Minimum ilkokulmelunu

Küçükçekmece llçe sınlrlan içerisinde ikamet eden

MURACAAT KoşuttARl
1 Türkiye cumhuriyeti!atandaşı olmak
2 Kamu haklanndan mahrum olmamak

BaşVu.lal sadece mail adresi üzerinden yapllmalldlİ. Telefon veya bizzat başvurular değerlendirmeye allnmayacaktlr. Mail adresine
detayll öıteçmiş, diploma, engelli ise en8el durumunu 8österir belge.5ürücü bel8esi başvuru mailinde ek oİarak gönderilmelidir.
Belgeleriek5ik olan adaylarln başvurUlarl değerlendirmeye allnmayacaktlr. uygun adaylar ile iletişjme 8eçilecektir, Görüşmeye davet
edilen adaylarln 8örüşmeye 8elirken başVuru için 8ereklievraklarlfiziki olarak tetirmeıeri 8erekmektedir

8AşVuRU içiN GERE(Li 8EtGEtER

Not

t\

ı KimIik Fotokopi5i

2 Diploma

3 'ikametgah 
B€l8esi

4 HUyen Eğtim sertifikası
5 Askerlik Durum Belgesi

4
5

6
7

8

3

\



KuRUM Dlsl oAlMl isciTAIEP FoRMU

R IG LE

lşYeİl Ad|,xüçtj kçeİmele inşaat Taah. san. Ve 'l-]c.Aş.

Adres Halkalı Merkeı Mahalle5iTurgut Öıal Bulvan 1, Posta sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/iSTANBUL

Teıefon-E-mall o212 965 02 02 - ba5vuru@kita5.i5t

TALEP BAşVuRu
ilan sayr1.2o22 -o5 / oo45
Talep No Mrkz -0045

19l ijsayısı !
Başvuru İarlhleri, 09,05.2022- n.a5 -2022

Başvuru Adresi basvuru@k]ta5.i5t

Yer ]<üçükçekmece lnşaat Taah. 5an. Ve Tic,A9,Genel Müdürıük Binasl
Tarih ve saat Geri blldirimler e-mail veJa telefon araclllğl lleyajııaoıtır.

Not Başv!rular değerlendirildikten sonra Mıjracaat koşullan 8öre ve başvuru için gerekll eĞklar
incelendikten sonra u n bulunan ba uru 5ahipıerimülakata lıacaktla

a.itaş

MEs
iş Poıisyonu servis Kom s

lER VE çAtlşMA şARTLARı

Görev Tanlml

Çalıştlğı mekanı,5eNise haulr hale getirir.Yemek ya da içecek menü5ünü müşterjye vererek, menüyle
il8ili müşterilerin yemek ve içecek tercihini en doğru şekilde yapmalanna Yardlmcı olur, Müşteriyi
karşllar Ve oturacağl yere yönlendilir.KuV€r açar Ve sefuise ön haıürlık yapar.Boş tabakları, bardaklarl
toplar.Müşterı memnuniyetini sağlayark,hijyen şartlarlna dikkat etmek.

Çallşma süresi

ÇaIlşma saati
Entel D!İumu

Çallşma Adresi

8elirsjr sü.eli / Tnm zamanıı
No.mal / Vardiyall Çallşma Koş!llan Esastlr
En8elli olmayacak
Kü km€c€ inşaat Taah. san. Ve Tic. Kü kçekmece geledi Sınıİlaı içinde;il

Türk ceza Kanununun 53-maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bale; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir ytl veya daha fazla süreyle
hapi5 cezaslna ya da affa uğramüş olsa bjle devletin güVenliğine karşt suçlar, anaya5al düzene ve bu dülenin işleyişine karşl 5uçİar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec|lik, 8örevini kötüye kUllanma, hjlelı iflas, ihaleye fesat kanştırma. edimin ifaslna
fesat karıŞt|rma, suÇtan kaynaklanan mal varl|ğ| değerlerini aklama veya kaçakç|llk suçlar|ndan mahrum olmamak

A5İerlik iıe ilişkisi bulunmamak
Herhan8i bır sosyaltüverıliı kurumı,ından emeklilik, yaşllll*, malullük ayllğl almaya hak kaıanmamlş olmak
sağlü açlslndan görevin, yapmasına enge-labllec;k herhan8i bir sağllk 50runu olmamak
En au ilkokul Mezunıı

i5tanbul ıl sınırları içer;slnde ikameı eden

RACAAT Koşu[[ARl
1

2

3

Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak
(amu haklanndan mahrum olmamak

4
5

6

7

8

8AşvuRu N G€REl( BELGELER

Ba a dsa cee adşVu re ü rle de eT efo ed .le e d eE aM da reye ne
oz 5e n8eç e L]d ter süge ü bagö a nd ke o a raN şvülot

Be ri kkse o ad age ba u ru a d ( e d e a meğe ktye ad a eayaca et e e e ktiayi öG ru dgeçi aVe
ed en da a n u ern eayI 8ö. b u rL] fi kiaşv o a ak eı rie re m ke dte8e 8e

ı Kimlik Fotokopis|
2 Diploma

ı iıametgaıı aeıgesı
4 Hijyen Eğitim sertifikasl
5 Askerlik Durum Bel8esi

yapllmalldlr, allnmayacaktlr.bizzat başvurular
detayll diploma, engeılj belge, bel8esj tönderilmeljdir

Uy8un
gelirken evaaklaniçin gerekli


