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Müracaat koşullarl ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvuru|ar değerlendirilip mevcut

ŞMEYE ltişX

ozi llacaktlrna leri mülakatan bulunan b uru sahi

ERG

Not

iş Poıisyoou
GölevTanlml

Çallşma süresi

Çal|şma saati
Engel Dur!mu
Çallşrİıa Adresi

MEsLEKl özEtllKrER vE çAuşMA şARTIAR|

Çocuk Gelişimive Eğitimi E]ernanl

Gijndüz Çocuk Baküm Evle.inde görev yapacak.

Belirsiz süreli / Tam zaman|l

Normal/ VardjyaIl Çallşma Koşullan Esastlr

Herhan8i bir en8eli bı,llUnmayacaktlr

Küçükçekmece inşaat Taah. san. ve Tic. §. (Küçükçekmece 8elediyesi ilçe sln1.1arl Çindeı

Tülk ceza Kanununun s3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yıl veya daha fazla
5üreyle hapis ce2asına ya da affa uğramlş olsa bile devletin 8üvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşl
suçlar, zimmet. anikap, rüşvet, hlrsııİk. dolandlnclllk,sahtecilik,8örevini kötüye kullanma, hileli İflas, ihaleye fesat karlştlrma,
edimın ifarna fesat karlştrma,suçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerini aklama veya kaçakçlllk suçlarlndan mah.um olmamak

4 Herhangi bir sosyal güVenlik kurumundan emeklilik, yaşllllk, malullük ayl|ğl almaya hak kazanmamlş olmak
sağllk açlslndan g(İevini yapmasına engel olabilecek
Kadln aday olmak
Tercihen on Lisans veya Lisan5 mezunu olmak
Avrupa yakasında ikamet eden

MüRAcjAT KoşuLrARl

3

1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak

2 Kamu haklarlndan mahrum olmamak

5

6
7

8

herhangi bir sağllk sorunu !c!gle!l4

8aŞvurular sadece mail adresi üzerinden yapllmalldır. iŞKUR iş Arayan Bel8esi olmayanlar, telefon veya bizzat yap|lan başvuru|ar
değerlendi.meye al!nmayacaktlr. Mail adresine detaylı özgeçmiş. diploma, engelli ise engel dUrumunu tösterir bel8e, 5ürücü belgesi

Not baŞvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylann başvurulan değerlendirmeye alInmayacakt|r. Uygun
adaylar ile iIetiŞime geçllecektir. Görüşmeye davet edilen adaylarln görüşmeye 8elirken başvuru için gerekli evraklan fizjki olarak
8etirmelerı gerekrnektedir.

BA5VuRU çiN GERExli BEl,GEl-ER
ı KimIik fotokopisi
2 Diploma

ı ikametg5h Belgesi

4 iŞKUR iş Arayan Bel8esi

iOçOiç

379

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. ve Tac. Aş.Gene| Müdürlük 8inasl

Ta,ih ve saat Geri biIdirimler e-mail veya telefon araclllğl i|e yapılacaktlr.
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işYERl8i[GitERl

işye,ı Adl Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tlc.Aş.
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Telefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvuru kitas.ist
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Talep No E-98959111_902.01-264660

Başvu.u Adresi
Başvuru Tarihleri 15.08.2022-77.08.2022

Agk aş saylsl 1

Tarİh ve saat Geri bildirimler e-maiI Veya telefon aractllğl ile yapılacaktır

Müracaat koşullar. ve başvuru için 8erekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut
Not

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük 8inası

buluna n lacaktlruru 5ahi leri mülakataozi na

GöRüşMEYE iLişKiN BitGitER

Müdürlüğe bağlI bulunan tüm birim Ve alanlarda, amirleri taraflndan verilecek talimatlar doğrultusunda her

türlü temizlik hiu metİnin tümünde görev yapabilecek

MEstEı( özELtiKrER VE çAIIşMA şARTLAR|
iş Pozisyonu Beden işçisi (Temizlik)

Gölev TanIml

Çaİşma süİesi Belirsiz süreli/Tam zamanlü

Çal|şma saati Normal / Vardiyall Çallşma Koşullan Esastlr

kmece Beledi inde
EntelDu.umu Engel li Adaylara Öncelik Verilecektir

e 5lnlrlarlÇallşma Adresi t Taah. san. V€ Tic.ü kmece in

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

süreyle hapis cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşl

suçlar, zimmet, irtİkap, rüşVet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hj|eli iflas, ihaIeye fesat karlştrma,
edimin ifa9na fesat karıştlrma, suçtan kaynaklanan mal varlığ| değerl€rini aklama veya kaçakçlllk suçlarlndan mahrum olmamak

5 Herhangi bir 5o5yal güv€nlik kurumundan emek]ilik, yaşllltk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamış olmak
sağllk açlslndan gö.eviniyapma5lna en8el olabilecek herhangi bir sağllk 50runu bulunmamak,

MüRACAAT KoşuILARI
TürkiVe cumhuriYeti Vatanda5] olmak
kamu hakIarlndan mahrum olmamak

En az okur yazar olmak
Küçükçekmece ilçe 5lnlrlarİ içerisinde ikamet eden

1

2

6

7

8

4 Askeflik ile ilişkisi bulunmamak

8aşvurular sadece mail adresi ü2erinden yapllmalldlr. iŞKUR iş Arayan Belge5ı olmayanlar, telefon veya biZzat yapllan başvurular
değerlendirmeye allnmayacaktlr. Maal adresine detayll özgeçmiş, dip|oma, engelli ise en8eldurumunu gösterir belge, sürücü belgesi

Not başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarln başvuruları değerlendirmeye allnmayacaktır. Uygun
adaylar ile iletişime geçilecektir, Görüşmeye davet edilen adaylarln görüşmeye gelirken başvu

BAŞVuRu N GERE 8EtGELER

rU gerekli evrakıarl fiziki olarak
getirmeleri gerekmektedir

KURuM olsl DAiMi isciTAIEP FoRMu

3

1 Kimlik Fotokopisi
2 ikametgah 8elg€si

3 Askerlik Durum Belgesi

4 iŞKUR iş Arayan Bel8esi



($ltay' KURUM DlslDAiMa ascaTA!€P FoRMU

işYERl 3iLGit€Ri

Adfes Halkalljüerkei]4ahallesiTurgut Özal 8ulvan 1. Posta sokak No:3/1Kat:l K Çekmece/isTANBUL
Telefon_€-m.ll 0212 966 02 02 _ basvıJru@kitas.ist
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Aç|k iş saj,§, 1

8aşvurıı Ta.lhleİl 15.08.2022-17.08.2072
Başvuru Adre5i

r İPl
saYlsl 2o22l0a/2o|

Başvurula. değerlendirildikten sonra Müracaat koşullan göre ve başvurı] için 8erekli evraklar incelendikten sonra uy8un bulunan
5ahi lerimülakata rllacaktlr

Gerj bildirimler e,mail veYa te|efon aracı|ğl ile yapılacaktlr,Tarih ve saat

l{ot

Yer (üçükç€kmece Inşalt Tiah. san- Ve Tic.Aş,Genel Müdürıük 8inasl

Gör.v Tanlml 
Yapllacak or8aniıasyonlarda 8örüntü, ses ve |şlklandlrrna siİemle.inin poe ve kurulum, bak|m ve onanm işleri ile yetkili amirleri

tareflndan kendisine verileceı her tür işte 8örev alabilecek.

ç.İşma süresi Belirsiz 5üreli/Tam zamanll

Ç.aİşma saati Normal / Valdiyalr Çallşma Xoşullarl Esastlr

En8e| Durumu Herhangi bir engeli bulunmaYacaktlr.

vE çAuşMA şARILAi|

slnlrle.li deln at Taah. san. Ve

iş Pozl§yonu Görüntü ve ses sisteml€riTeknisyeni

Adresi K

Türk ceıa Xanununun 53.maddesinde beljrtilen süreler 8eçmiş ol§a bile; kasten işl€nen bir suçtan dolaYl bir Yll Veya daha faıla sürcyle hapis ceıasına
ya da affa uğramlş ol$ bile devletin güven|iğine karşı suçıar, anayagl düzene ve bıJ düıenin işleyişine karşl suç|.r, ıimmet, artikap, rü5vet, hlrslzl|k,
dolandlrlclllk, sehtecilik, 8örevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştlrma , edjmin lfaslna fesat kanştırma, suçtan l€ynaklanan mal varllğl
değerleraİi aklama veya kaçakç|l|k sıJçlanndan mahrum olmamak

Askerlik ile iİşkisi bUlunmamak (erkek adaylar ıçan)

}lerhangi bir so§YalgüVeJıhk kurumundan emeklilik, yaşlıllk, malullüü ayllğl almaya hak ka2anmamış olmak
sağllk a§l5ından görevinj ya9masına en8el olabilecek herhangi bir sağllk so.unu oImamak
En aı lise meıunu

T xoşU[tARl

4
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3

ka5lnda ikamet eden

1

2

Türkiye cumhuriyeti Vatanda$ olmak
kamu haklanndan mahrum olmamak

1

2

i
4
5

Başvurı]lar sadece mail adresi üzerinden yapllmalldl.. iŞxUR iş Arayan Bel8esi olmaYanlar ve telefon veya biııat yapllan başvurular değerlendirmeye
aİnmayacaktl.. Mail adresine detayll öıgeçmış, diploma, engelli ise eng€l dıJrumunu gosterir belge, sürücü belgesi başvıJru mailinde eı( olarak
gönderilmelidİ. Bel8€|e.i ek5ık olan adaylann başvurularl değe.l€ndirmeye allnmayacaktlr. uygun adayler ile iletişime geçilecektar. Görüşmeye davet
edılen adaylann görüşmeye 8eli*en başvuru için 8erek|i evraklan fizjki olarak getirmeleri 8erekmekedar

B§VURU içiİı G€REKLi BEIGILER
{imlak Fotokopisi

Diploma
ikamet8ah Be|gesi

Askerlik Durum Bel8lsi
iŞKUR iş Arayan 8e|gesi
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