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Halkall Merkez Mahall€siTur8ut Özai Bulvarl 1, Posta sokak No:3/1 Kat:1 K,Çekmece/iSTAN8ULAdres

Telefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvurı]@kitas.ist

Adlşveri

TAtEP / BAşvuRu
ilan Sayısı

Açlk iş sayls| 5

Talep No Mrkz-0085
2023 -o| /oo85

8arvuru Tarihleri 26.o1.2023 -26.02.2023

Başvuru Adresi basvuru@kita5-j5t

Başvu.ular değerlendarildikten sonra Müracaat koşullarl göre ve başvuru için gerekli evraklar

h, san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük ginasımece İnşaat Taaer

bulunan başvuru 5ahi leri mülakata llacaktür

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veya teıefon araclllğl ale yapllacaktlr

Not
incelendikten sonra

VE çALlşMA şARTLARl

Çal|şma saati

Çallşma Adresi
el Durumu

işletmede kullanllan araç ve 8ereçleri temizl€mek, makinaya sığmayan büyük kazan,tencere vb
malzemeleri elle yllamak, yıkanmlş mazl2emeleri kurulaylp raflara yerıeştirmek, ocak,flrln bula§lk
makinesivb. malzemele,in temiıliğini yapmak, mutfak ve bulaşlkhanenin 8enel hjjyen kurallallna göre

maNormal / Vardiyall Çal E5astlr

Çal.şma süİesi Belir5i2 süreli / İam zamanlü

Görcv Tanlml

e slnlrla.ı içinde)Küçükçekmece i si iat Taah. san. Ve Tic.Aş.. (Küçük mece Beledi

En8elliolmayacak

tem izliğini ya pma k

MüRAcMT xoşutLARl
Türkiye cumhıJriyeti Vatandaşl olmak1

2 kamu haklarlndan mahrum olmamak

6

7

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde beIirtilen sürele. geçmiş olsa bile; kasten jşlenen bir suçtan doıaYl bir yll veya daha fazla
süreyle hapas ceıaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçıar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşl
suçlar.zimmet, irtikap,,üşvet, h|rs|.|lk, dolandlrıcıllk, sahtecalik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ahaleye fesat karlştlrma,
edimin ifas|na fesat karıştl.ma, suçtan kaynaklanan malvarIlğ] değerlerini aklama veya kaçakçlllk suçlarlndan mahrUm olmamak

güvenlik kurumundan emeklilik. yaşlllük, malulıük ayllğü almaya hak kazanmamü
5ağlük açlsündan görevini ya pma5lna en8el o]abilecek herhan8i bir sağ lk 5orunu olmamak

3

8

Herhangi bir sosval

4

5 ş olmak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Küçükçekmece ilçe 5lnlrlarl içerisjnde akamet eden

okur yazar

BEIGELERB§VURu
1

3 4alkal
4

l

değerlendi8aşvurlar sadece mailadresi üzerinden yapılmalldl.. Telefon veya bizzat başvu
detay l özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu 8österir belge, sürücü bel
Belgeleri eksik olan adaylarln başvurulaı değerlendirmeye alünmayacaktür. uygun adaylar ile iletişime 8e
edilen adayların 8örüşmeye gelirken başvu.u için 8erekli evraklarl fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

Posb sİ
A5kerlik Durum Belgesi

2

5

Not e

ç

m

Hijyen Eğitimsertifika5l

ektir, Görüşmeye davet

ola ra

Kimljk Fotokopi5i
Dip oma
kametgeh Bel8esi

lr, Mail adresine
gönderilmelidir.

Küçükçekmece l.şaat Taah. san, Ve Tic.Aş.

lş Pozisyonu BuIaş kçl

1



Q(ltu? KuRuM DlŞl DAiMı isciTAIEP foRMU

işyerİAdl Küçükçekmece inşaat Taah. 5an. Ve Tic.Aş,

Telefon-E-mail

Halkalı Merkez MahallesiTur8ut Özal Bulvarl 1. Posta 5okak Noi3/1 Kat|1 K.Çekmece/isTANBUL

0212 966 02 02 - basvuru kitas.i5t

Adre5

TAIEP / B§vURu Bl[Gil_ERi
ilan Sayısı 2023 oI / oo84

Mrk2 -0084Talep No
Açık İş Sayısı 5

Başvuru Tarihleri 26.o1 .2023-26 .o2 .2023

Başvuru Adre5i ba5vurül@kita5.ist

GöRüşMEYE itişKiN BirGiLER
Küçükçekmece inşaat Taah, san. Ve Tic.Aş.Genel Müdurlük Bina5l

şvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşullar] göre ve başvulu için gerekli evraklar
Tarih ve saat Geri bildirımler e-mail

8a
inc€lendikten sonra n bulunan başvuru 5ahipleri mülakata çağrllacaktlr

Not

vE çAtlşMA şARTLARl

Engel 0urumu

Çallştüğl mekan1,servise ha2lr haıe getirir.Yemek ya da içecek menüsünü müşteriYe vererek, menüyle

ilgili müşterilerin yemek Ve içecek tercihini en doğru şekilde yapma|artna yardümcl olur. Müşteriyi

karşllar ve oturacağı yere yönlendirir.Kuver açar ve servise ön hazlrlık yapar.Boş tabaklarl, bardaklarl

toplar.Müşteri memnuniyetini 9ağlaya rk , hijyen şartlarlna dikkat etmek.

Görev Tanlml

nde)ece Belediyes] i slnlrlarl

Çallşma süre5i Belirsiz 5üreli / Tam zamanlı

Pou i5yonu servis komisi

Çallşma saati Normal / Vardiyall Çallşma Ko ı]lla n Esa5tı

Küçü kmece l at Taah. san, Ve Tic.Aş.. (K
Engelliol k

Çallşma Adresi

Koşul-LARl

Türkiye cum huriyetı Vatandaşl olmak1

kamu haklanndan mahrum olmamak2

5

\

Türk ceza Kanununun s3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yıl Veya daha fazla

5üreyle hapis cezaslna ya da affa uğıamış olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anaya5al düzene ve bu düzenin işlevişine ka,ş|

suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet.hlrslzllk,dolandlİıcıllk,sahtecilik,görevinikötüyekullanma,hileliiflas,ihaley€fesatkaİlştlrma,
ediminifasünafesatkarıştlrma,suçtankaynakIananmalvarllğldeğerleriniaklamaveyakaçakçllık5uçlaründanmahrumolmamak

3

4

so runı] olmamak
almaya hak kazanmamtş olmaklllk, malullük aYllğlmundan emeklilik, yaşl

6

7

krha bceke eho b c sağLaea ge

Askerlik ile ilişkisi bulunmama k

Herhangi bir sosval güvenlik kuru

sağlük açı slndan görevini yapma5l

En az ilkokul Mezunu

istanbul il slnlrlarl içeri5inde ikamet eden8 N,
^

BEtGELERGB§vuRu
\VT--\, __

1

5

2

resiadMakta ayaceJ dea abba \zz ğeelefo şVı]Ta Idenindresiad uzer paa.l sadeceBa dr] meşvu aaa k ndende oka 8öbabe şvurücü lgesibea5ter 8eund 8ö5e ngeed oma, nge aVetdş, p1deta çmozge
an adaylUkt yga acaaNot endrllarLa değernla başvılaerl kksi o dayleBelgel ektedrekmelek] o la geaak1 getik an rerurke ban ç geşvua n meyee aed dayl 86l

Askerlik Durum Belgesj

Kimlik Fotokopis1

D]ploma

ikametgah 8elges]

m sertifika5lH

l0 0

veya telefon a.acllığl ile yapl ktn

ile iletişime 8eçilecektir. Görüşmeye

ı
4


