Tarih ve Sayı: 28.06.2022-E.20853

EK-1

KURUM DIŞ I KAMU İŞ Çİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı Ünvanı : BELBİM Ele ktronik P a ra ve Öde me Hizme tle ri A.Ş
Adresi : Ye ş ilköy Ma h. Ata türk Ha va lima nı Ca d.
İs ta nbul Dünya Tica re t Me rke zi
A3 Blok, Ka t:2-3-5-8, 34149 Ye ş ilköy, Ba kırköy / İS TANBUL
Telefonu: 0212 468 00 00

Faks No: 0212 465 51 93

TALEP /BAŞ VURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: Adı: Genel Müdür
Yardımcısı (Mali ve İdari)

Açık İş Sayısı: 1

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi

Deneyim Süresi: 15

Başvuru Tarihleri: 29.06.2022 - 05.07.2022
Başvuru Adresi: ka riye r.ibb.is ta nbul ( Ge ne l ba ş vuru a la nı)
İrtibat Kişisi:

Unvanı :
E-Posta:

GÖRÜŞ ME / MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü
Tarih:--

Saat:--

ÇALIŞ MA Ş ARTLARI
Çalışma Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cad.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok, Kat:2-3-5-8, 34149 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL
Çalışma Süresi: Belirsiz süreli

Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00

MÜRACAAT KOŞ ULLARI
*Ünive rs ite le rin 4 yıllık lis a ns bölümle rinde n me zun,
*Te rcihe n İş le tme Yüks e k Lis a ns ını ta ma mla mış ,
*Ala nında ( Ma li İş le r- Bütçe - Fina ns - Ra porla ma - İns a n Ka yna kla rı ) e n a z 15 yıl te crübe li
* ke ndis ine ba ğlı fonks iyonla rı üs t düze yde yöne te bile ce k düze yde e kip ve iş yöne timi te crübe s ine s a hip
*Kurum s tra te jik he de fle rinin oluş turulma s ını ve ve kurum he de fle ri doğrultus unda bütüns e l ba kış ile de pa rtma n
koordina s yonunu ve s ta nda rdiza s yonunu ya pa bile ce k,
*Hızlı ka ra r ve re bile n
*S orun çözme be ce ris ine s a hip
*İle tiş im kurma ve ile tiş im yöne tme konus unda ba ş a rılı
*P la nla ma ve orga niza s yon ye te ne ğine s a hip
*Ana litik
*S onuç oda klı ça lış a bile n

BAŞ VURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özge çmiş
FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih: 28.06.2022
Adı Soyadı: Aslı ORAL
Unvanı: İnsan Kaynakları Müdürü
Kaşe/İmza: E- imza

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara
duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

