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Kurum Adı/Unvanı:Emet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ryj\q4]ğ
Adresi: Kapaklıca Mah. Hükümet Caddesi Emet Kaymakamlık Binası ZeminKat
Emet/Kütahya
Telefoıru: 0 274 461 35 65 Faks no: 0274 461 35 65

TALEP/BAŞVURU gil,çİrnRİ

Açık Iş Sayısı: 1Meslek Adı: Yardımcı Hizmetli
Deneyim SüresiNiteliği (Geçici/Daimi): Geçici (Belirli Süreli Sözleşmeli)

Başwru Tarihleri 1810812022 (Saat: 17:30)
Başvuru Adresi: Kapaklıca Mah. Hükümet Caddesi Emet Kaymakamlık Binası Zemin Kat
Emet/Kütahya

Unvanı: Vakıf MüdüniIııibat Kişisi: Ali \URAL
Telefonu. 0 274 46lı 35 65 E-posta: emetsosyarvak@hotmai1, com

çö nü şnIE/§{üLAKA r n iı,çirnni
Yer: Emet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saat:10:00Tarih:19l0812022
Vakıf Mütevelli Heyetince başvurular arasından 1 adet erkek işçi belirlenecektir.
Vakfımız Mütevelli Heyeti işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta kadroların
tamamlna ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir. İşe başlayan personelin iş
performansının düşük olması veya işe gerekli disiplini göstermemesi durumunda Vakıf
Mütevelli Heyetinin personelin işini sonlandırmaya yetkisi vardır

ÇALIŞMA ŞARTLARI
alı ma Adresi: Emet si Merkez Mahalleleri ve K 1eri

Çalışma Saatleri: 08:30 - |7:30Çalışma Süresi : 22l 08 l 2022-3 1 l 12l 2022
Asgari ücret ödenecektir

iz merkez mahalle ve koylerdeki hanelerin ziyaretinin yapılarak gerekli formları
doldurmak ve bil lerinSa üzerinden :kli bi mak

MÜRACAAT KoşULLARI
T.C. Vatandaşı olmak
İşin niteliği ve vakfın ihtiyacı gereği başvuracak adayların erkek olması
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini devamlı yapmaslna engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli
bulunmamak
En az 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından birinden mezq4 drn{,_
Bilgisayar ofis (Office Word, Excel, PowerPoint vb.) programlarını etkin olarak kullanıyor
olmak (Uygulama yapılacaktır)
En az l yıldır Emet ilçesinde ikamet ediyor olmak.
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak,
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bu lunmamak
En az B sınıfi sürucü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek .J!ıri!

Ceza kanunun 53'üncü maddesinde beliıtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten i
suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezaslna va 4e 3!la Lrğ1ern§g
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devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, nişvet, hırsızlık, dolandırıçılık, sahtecilik, gveni kötü kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak, adli ve idari
soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumun olmamak, söz konusu madde 657
sayılı kanun içeriğini kapsamaktadır
18 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşınl doldurmamış olmak,

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı gönilerek dosyaya eklenecektir)
Emet ilçesinde ikamet ettiğini gösterir yerleşim yeribelgesi,
Adli sicil kaydı belgesi ( E devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)
Vesikalık Fotoğraf 1 adet
Diploma veya mezuniyet belgesi (E devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)
Askerlik Durum Belgesi (E devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)
Sürucü belgesinin fotokopisi
Başwru ve evrak teslimi şahsen vakfımıza yapılacaktır. Posta, kargo vb. yollarla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir, Belgeler tam eksiksiz olarak şahsen teslim edilecek olup
eksik evrakı olan başr,urular kabul edilmeyecektir. İşe başlamaya hakkazanan adaylardan
sağlık raporu istenecektir
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meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağIı
Merkezine gönderilir,

BAŞVURU İçİN GEREKLİ nnr,çnr,rcn


