
KuRuM DIşI KAMu işçi eııııı iraı{ roRMu

kurum Adıfu nvanı: kızılrmak ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanrşma Vakfi
Adresi: Kızılırmak Hükümet Kona ı kat: l Kızılırmak/ ANKIRI

Faks no: 0376 324 |465Telefonu: 0376324 1310

Meslek Adı:4 adet temizlik elemanı
Denevim süresiici/Daimi):GeçiciGNiteli 1

Başvuru Tarihleri : 1 5 .08 .2022-18 .08 .2022
Başruru Adresi: Kızılırmak Hükümet Ko kat:'lKızılırmak/ ANKIRI

{ Jnvanı:Vakıf MüdiirüKCE BARANIrtibat Ki isi: Mervem G
E-posta: sydv.kizilirmak@hotmail comTelefonu:0376 324 13|0

GöRüşMs/Müıı«ır siıçiıeRi
al Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi

Saat:1 1 :00Taih:22.08.2022

Çalışma Adresi: Kızılırmak İlçesi Sosyal Yardımlaşrna ve Dayanı Vakfi
alışma Siiresi:4 a

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlik|e ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak(Adli sicil belgesi),

6-Tiirk Ceza Kaııununun 53 iiıcü maddesinde belirtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezasrna ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal diizene ve bu diizenin işleyişine karşı
suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandıncıhk,sahtecilik,görevini kötüye
kullanmahileli iflas ihaleye fesat kanştırmak,edİmİn ifasına fesat karıştmasuçtarı
kaynaklaııan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıt suçlarından mahkum olmamak,

7- Çalışacak kişinin aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmamasr,

8- Görevini stirekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü
bulıınmadığın gösterir Aile Hekimi Raporu,

9- Öncelikle 3294 sayılı karrun kapsamında bulunan vatandaşlardan olması,

1O-İlan tarihi itibariyle vakfın bağlı bulunduğu ilçe sınırlan içerisinde 6 aydır ikamet ediyor
olmak ve işe alındıktan sonıada ikamet etmeyi kabul etmek,

EK_1

KURUM BiLGiLERi

TALEP/BAşYURU BiLGiLERİ
Açık İş Sayısı:4

yer: krzılırmak

ÇALIŞMA ŞARTLARJ

Çalışma Saatleri: 08:00- l7:00

iltÜRACAAT KoŞULLARJ

4- En az ilkokul mezunu olmak.

11- En az bir personel B sınıfi ehliyetine sahip olması.



1-Nüfus ciizdanı aslı ve fotokopisi

2-İki adet vesikalrk fotoğraf

3-Adli Sicil Kaydı

4-Aile Kayıt Ömeği-ikamel gösterir

5-Çalışmasına engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu

6-Diploma

7- Sabıka Kaydı

8- Ehliyet(Varsa)

9- EngelIi Bakım, Yaşlı Bakım sertifikası(varsa)

Evrak teslimi şahsen yapı|acak olup Kargo, Posta vb. şkilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Vıkfımız Mülakıt sonucundg personel ılrp almımakta §erbesttir.

lO-Askerlik durum belgesi(Erkek adaylardan)

Tuıh:1|.02.2022 l
Adı Soyadı: Mer1§i
Unvanı: Vakıf l\4iidi

7Kaşe/İmza

Noı: Bu form işçi
olunan iŞKUR il

için ayrı arT ı dijzenlenerek ğ arayanlara duy,urulması için bağIı
Merkezine gönderilir.

BAşVURU İÇix cunnxıİ nrr,cBr.nn

FonM ONAY Bİıcİıeni


