
KURUM BİLGiLERi

Adresi: Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2/20 (Türkan Saylan Çağdaş Yaşam
Merkezi) Menteşe/lı4 UĞLA

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERi

Meslek Adı Açık İş Sayısı

Niteliği Deneme süresi
Niteliği (Geçici - Daimi): Daimi İşçi

Başvuru Tarihi

Başıııru Adresi:
Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Buivarı No: l961,{ Fethiye Sosyal Hizmet Birimi
(Fethiye,Mu la)

bat Telefonu:

cönüşnrırııüLAKAT BiLGiLERi

ÇALIŞMA ŞARTLARI

*Çalışma Süresi: Tam Zamanlı (Hafta içi her gün 08.00 - l 8.00 saatleri arası)
*Çalışma adresi Muğla ilinin Fethiye İlçesidir.

MURACAAT KOŞULLARI

Genel Ko ullar

BAĞüAKA MADEN SUYU VE KAPLlCA işı-ırurı-nni
TURiZM VE TiCARET A.Ş.

KURti}l Dı li i ıı-ıırı iıax nonırru

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
(5312.03) Açık İş Sayısı

Başvuru yapan adaylardan başvuru şartlarını taşıyanlar ve uygun görülenler sözlü sınav için
ırılacaktır. Du urLl irket web sitesinden ilan edilecektir. ( uıı,w.ba aka.com.tr)a

l - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
2- l8 yaşını bitirmiş olmak.
3- 65 yaşından gün almamış olmak.
4- Erkek adaylar için;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzal askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunn-ıanıa
6- 657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (a) b

c)

belirtilen şartları taşımak.
nin ( l ) (a) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde

Kurum Adı,(Jnvanı: Bağyaka Maden Suyu Ve Kaplıca İşletmeleri Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Telefonu: 0252 502 20 45

Deneme Süresi: 2 av

26-27 -28-29 l0912022- 08.00/l 8.00 saatleri arası

0252 212 93 49-614 04 40

W



Özel KoşulIar
l- Yükseköğretim kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi

öğretmenliği. anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü. çocuk gelişimi
bölümü lisans veya ön lisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk
gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak.

2- Tercihen ilanda belirtilmiş olan çalışma adresinde ikamet ediyor olmak.
3- Tercihen lisans bölümü mezunlarının başvuruları değerlendirilecektir.

BAŞVURU İçix cınrxr,i snl-crıen
l- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Başvuru pozisyon ile ilgili özel koşullarda sayılan niteliklere uygun mesleki

yeterlilik/ehliyet/ustalıVsertifi ka/iş tecrübesi vb. belgeler
3- Ögrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (diploma. öğrenim durum belgesi vb)
4- Askerlik terhis veya muafiyet belgesi (erkek adaylar için)
5- Sabıka kaydı (e-devlet portalından "resmi" seçeneği seçilerek alınan belge kabul

edilecektir.
6- İkametgdh belgesi
7- İki ade1 vesikalık fotoğraf(son 6 ay içerisinde çekilmiş olma şaıtı aranacaktır.)
8- İş başvuru formu lrttns: ','hıgr aka.com.tr adresi üzerinden temin edilecektir.
9- Vukuatlı nüfus kayıt ömeği (e-devlet portalı üzerinde alınabilir)

Not 1: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo. posta vb şekilde yapılacak başvurular kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Not 2: VekAletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

FORM ONAY nİı-cİı,Bni
Tarih:
Adı Soyadı:
Unvanı: Bağyaka Maden Suyu Ve Kaplıca İşletmeleri Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Not: Bu form işçi olımı yapıIacak her meslek için al,r1 ayrı düzenlenerek iş cırayanlara ıluyurulması
için bağlı olunun İŞK(IR il Müdijrlüğüne/Hizmet Merkezine gEnderilir.

?

Kaşe/İmza:


