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s.sla] Yardım Ve i..e]e,ne Gii.e!lisi

N ı.lg](,c\n Diim ]: Bc i6izsrc]i(I]a m])

vuru  d.csii hlıD\r^,kifiıın.ıik.g01.1ı/
l !, l l..l n Adf .i (miJ so{Jl vddlm Jlma \e DJ} jrm. vall Ddr\ Lı],[|
lnibaı Kişisi: Mehmeı AtTL,n'! YAL Diz
]'elefonİ,0']]2,r476573

B. wu ru Ad.el i: httpsr/vakin h..aile. goY.tr/
]t]l2022_20l]2022

ı]ln k TPdin T,rih lrri: I4.1 1.2022_]0,t],2022 (Posa yolüyla
yaDnd evral ıenini tabu] edi]neyccekın,)
Ba§mlr msndo 29. ] l .2022 iarihi mesai
bnini smı ] 7 00'a kadtr özl şanlea ilişldn
koıltayıc1 elruan vallaıe§im edğnlerdm.
aİnıcaı pesonel saysınln 5 rat !€rso.el
202l 2022 KPss P] p@ 9a|@a§nagö.e

s,nıv Şekli/Dci.rl.ndirncsi vc üulü:

05/]2/2022 s@t 14,00 Çı!m sosyal
yardınnama ve Davol§ma vatı Ba§kanlığı

)lülllİlTİlihi ıe Ad.esi:

Çdl,)maAdİcsü ÇJlm l]çe slfundü
Çal§nusrılen 08 00.17.00
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KURUM BilciLEPj

TAl-tPlDAŞvURU Bir,ciLERİ

GöRÜŞ[,EAltLAta{T Dn GİLERI

cAlr§MAŞARTLARr



dM J5bo!] di] bi]mek. bilgisarü prcgrmldü

)I

)özDLŞARTLAR
1)En u 4 yı]ht eğnin vcEn Yiilseköğelim kurumlannrn sosral Hihcilcr, sosyoloji. Psikoloji
sikolojik Danşm hlr !e Rehbenik, Ha]ua ilişkiIer, ileıişim, Kmu Yönetimi. Mü*bc,
r..he. il,iql. Ço],şmo 1-1onomtri, MJliye bol0mlc.i ile bLn]tro dent]lğ. jeltih mlanlfu
bul(dll.ndödyl ll lakulıelerdenbinnibn miroIm5]ü

)l§e alın sü(inde geçeni ol son iki Kmu Pesoneli seçme §nav,nda (2021-2022 Ynü(Ps
] ptr dnrndeeOaö0 puİ ılm§oLrDİ
)sosyal i].tişiD becerisiığ sa,lıİp olna,L
)Çıl@ ihcsi sBnamda l0.1].2022 l,nni idbtriyle son 6 ay sire ile devmı İl@eı ediyo

]cöEvini delu,lı y5pnsna oseI bir dıütuün olrıadığnı, a,hı halalığ, leya İlcuı sakaıı
le özdr bu]uffidüiınl, her tü.l0 coğr.li !c iklin İoşullaında görev }aplbiıeceğini gö§enr sağll
poru (]şe aınmdı kesiıleşen adaydo i§teoeceİın,)
JMj.D ıdalındJ ot)ll Bilgİa)ü işlemen, so,fild|fu sahip olmat !eJa ln . eğnim.n]j

lunsubirdumla kr§lla§ılmsl halinde Müıevelli Heycıi lmffdo işe aım iDıal edileceılir
] lcEihcn en a B snlfl §,]rOc,] bc]ecsinc sahip.lmal.

lo) Çmra sosyal Ya.dltrl§oa ve Day §na vakfı Mülelelli Heleti nülaiat $.ucr
6one1 almaya yada peBonel domayı veya gerekli görülrn€si haıinde ha ata! tek rrrl, ip

ilgigyc dersi (lroskipı) alnüş oltrEL wo.d, Exeı !b. le6el bilgisaye pmgEd D iy
iızeyde kuumbiliyor olmal.
)TcK 5]. Maddesinde süete! geçniş oha düi n€r hogi bir suçıı. dolay Adli sicil kardl

)MüIaİaı sonucunda i§. gine}e hü kffi pesoneliı Güvenlilr sofuşluma§ yapnacatılİ.

l l ) lsin süresi Dlini olupi ](oç) ,\y Denene silr€lidir,
12) valimız mülakars,ıav sonucunda per$nel alnaka veya alMalrıa $rbestlir,
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