
Adresi: SELiMiYE MAH. iNAYET sITKI CAD. NO:1 ALTINoRD U_ORDU

FakS No 0452222 92 52

Meslek Adı: şoFÖR (KAMYoN VE TıR) Açık İş Sayısı; 7 (YEDİ)

Vuru Tarihleri: 1,8.1 7.2022-25.71.2022Ba

ıııru Adresi: SELİMİY E MAH. iNAYET sITKl CAD. NO:1ALTINoRDU-oRDUBa

NOT:

Iftibat Ki isi: GÜRKAN ARSLAN
Telefonu: 0452 505 51 52 naklari@orbel.com.trE- osta: insan

Tarih: saat

ma Adresi: ordu il sınırları ialı erisinde
lı ma Süresi: 6 AY lı ma saatleri

2. Psikoteknik ve sRC 4 bel lerine sahi olmak.

esine sahi olmak.3 ekici Tır i ete Ve sRc 5 bein cE sınıfı di ital ehli
4
0

n E veya C sınıfı dijital ehliyete ve İş Kamyonu (Kar ile Mücadele Aracı)
olmak.

Kar Küreyici Kamyon içi
eratörü be] esine sahi

olmak, kanunen5. Askerlik oreVlnl muaa ml a ml sa ılmak.

a edebilecek durumda olmak.6. 0rdu i] sınır]an i risinde ikamet edi or olmak ve

is cezasına mahküm olmamak8. Kasten i lenen bir su n dola ı bir ılve a daha fazla sü le ha
9. Affa uğramıŞ olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile

fe

u rtu cu u e u rla ma dd se u arlşyu rti ak ur eya y haç s tec u nep şV k,
ok tü h e sa rka mr a de mye n sa n fea tsa us n ka k1aştl na naçta yn
am Va r d e fe er n ka mla ka a k ea, hfu u ar dn na m hsu a k mu o am am k.

el olabilecek beden ve akıl hastah10. Görev ı bulunmamak.a maslna en

CV, KiMLiK BELGESi, öĞRENiM BEL iVE SERTiFİKALAR
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EK-1
KURUM DI I KAMU İ i eııııı iıeııı roRı,ıu

'yapılac her meslek için oyn ayrl düzenlenerek iş arayanlaro duyurulmog iu form işçi alıNotl
Müd ü r lüğ ü oe/ H iz m et M erkezi n e g önderilir,

çin bağh olunan iŞKuR iI

KURUM BiLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: 0RBEL A.Ş

Telefonu: 0452 505 51 52

TAIEPlBAŞVURU BİLGİLERİ

Niteliği (ceçici/Daimi] : Geçici Deneyim Süresi: ALANıNDA MİNUMUM 3 YıL
TEcRÜBELi

Unvanı: iNsAN KAYNAKLARI YöNETMENİ

GöRüŞME/MüIAKAT BİLGıLERİ

Not; Başvuru yapan adaylal arasında sadece uygun görülen adaylara cağrı yapılacaktır.
Yer: 0RBEL A.Ş. Selimiye Mah. inayet Sıtkı cad. No:1 Alhnordu-oRDU

ÇAL!şMA şARTLltRt

MÜMCAAT KoşULLARI

1. Tercihen Lise mezunu olmak.

7. Affa uğramıŞ olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlardan mahküm olmamak.

zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık,
kullanma, iflas, ihaleye karıştlrma,

BAŞVURU iÇiN GEREKLİ BELGELER

FoRn{ oNAY


