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Talep No Mrk2 _0082

Açlk iş saylsl 5

Başvuru Taİihleri 1,6.o7.2023-16.o2.2023

Başvuru Adresi

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veya te]efon araclllğl ile yap lacaktlr

Not Başvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşullarl göre ve bagvıJru için gerekJi evrakiar

R ER

ükçekmece inşaat Taah. 5an. Ve Tic.Aş.Genel Müdürıük 8inaslYer Küç

uru 5ah] leri mülakata çağrlıacaktırincelendikten sonra n bı]lunan ba

Çay, kahve. bitkisel ve meyve aromall içecekleri hazlrlama, servise hazlr hale 8etirme Ve servis etme
Göıev Tanlml bilgi becerisine sahip, görevinin 8erekljliklerini yerine getiren ,hijyen şartlarl çerçevesinde

çallşacak.Müşterj memnuniyetjni sağlayarak ,hljyen şanla.lna dikkat edecek kişi,

MEstEKi R vE çAllşMA şARTIARI
iş Poıisyonu Çaycl

çallşma sü,e5i Belirsi. 5üreli / Tam Zarnanll

(Ku kmece 8e ed sii e slnlrlarl inde)

ÇaÇallşma saati Normal/ Vardiyalr lışma Koşullarl Esastlr

Çallşma Adresi Kü ekmece i at Taah. san. Ve Tic.
Enge| ourumu En8elli o lmayaca k

1 Türkiye cumhu riyeti Vatandaşı olmak

Koşul,tARl

Tülk ceza Kanununun s3.maddesinde beljrtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bi. suçtan dolayl bir ylı veya daha fazla

süreyle hapis ce2a5ına ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anayasal düzene Ve bu düİenin işleyişine karşl

suçjar, ıimmet, jrtikap, rüşvet, hlrslzlık, dolandlrlcllık, sahtecillk, görevini kötüye kuilanma, hileli iflas, ihaleye fesat karlştllma ,

edimin ifaslna fesat karıştlrma, suçtan kaynaklanan malvarllğı değerlerini akta ma veya kaçakçlllk 5uçlanndan mahrum olmamak

syal güVenlik kurumundan emeklilik, yaşlıllk, malul ük ayllğt almaYa hak ka2anmamlş olma
:sİğ1,1İİ rİnOan gO,"uinİ yap.".,n" engel olabilecek herhaıgi bir sağık 50runu olmamak
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Herhangi bir so k
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

kamu haklarlndan mahrum olmamak

istanbul il slnlrlarl içe.isinde ikamet eden

'En a2 ilkokulMe!Unu

sAl{.

1K
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Başvurlar 5adece mail adresi üzerinden Yapllmaltdlr

detayl, ozgeçmiş, diploma, engelll lse engel du,um
Not 

Belgeleri eksik olan adavlarln başvurularl değerlendi

edilen adaYlarln görüşmeye 8elirken başVuru için ge

BElGEl,ER

0T

Posta k

1751

8AşVU RU ç NGE

Telefon Veya biz2at başVıJrular d ndir
e larak giinderilmelidirunu gösterir belge, 5ürücü belgesi başvuru

a

rekli ev ra kla rl fiziki ola ra k getirmeleri gerekmekted ir
e geçilecektir. Görüşmeye davetrmeye allnmavacaktlr, Uy8un adaylar il€ iletişi

1 Kimlik Fotokopisi

2 D jploma

3 ikametgah 8elgesi
q xljy"n Eğitim sertifikasl

5 Asİerlik Durum 8elgesi

İtİ . ı.l"il 
"dr"rin"

KuRuM Dlsl DJiMi isci TAI,EP FoRMu

3


