
Kurum Adı Unvanı: 0RBEL A.

Adresi: SELiMiYE MAH. iNAYET slTKl CAD. NO:1 ALTIN 0RDU_ORDU

F aks No: 0452222 92 52

Açık İş Sayısı: 1 (BİR)

Deneyim süresi: ArANrNDA MiNUMuM 3 YrL
TECRÜBELİ

uru Tarihleri: 1,8.| 7,2022-25.|1.2022Ba
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Unvanı: İNsAN KAYNAKLARI YöNETMENi
sta: insanka klari@orbel.com.trE

un rlNot; Ba Vuru a an ada lar arasında sadece u örülen ada lara a ılacaktır
e Mah. İna et sıtkı Cad. No:1 A|nnordu-ORDUYer: 0RBEL A. selimi

saatI

ma Adresi: Ordu ili Kabadüz i| dibi yukarı kirazdere Mahallesinde er alan Besil esi Yoku iftli l

2. Fakültelerin zootekni veya Yüksekokulıarün Veteriner Teknikeri, Besicilik Veya Liselerin Veteriner
s i bölümlerinden mezun olmak.ık Tekn enli
3. Hayvan davranışları, hayvan ıslahı, hayvan sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve deııe
olmak.

yime sahip

olmak4. Bü ine sahiükba eteneha abilmeanl n RASYON hazırla
E an BZ s n s5 u eb se n se ha o m ak ak f ra ae ku a nab ro o am k

inde bulunan lo manda ikamet edebilecek durumda olmak.6. Besi l ftli
7. En az 100 bü ükba ha ana bakabiIecek bil i birikimine sahi olmak.

olmak, kanunen8. Askerlik orevlnl mua sa lmak.a ml a ml
9.
ka

ffa u mra o sa lb l dc e el t n u ne l l en ka sl u a dr nağ ş n a lsa ud ez en e bğ u ud ez ln n e nl erş ç ay ış şyl
lus ra ad mn ha uk om ml maa k

is cezasına mahküm olmamak.n dola bir lv10. Kasten i lenen bir su a daha fazla süre le ha
11. Affa uğramıŞ olsa bile özel hayata ve hayann gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile

fe

u u ut ur uc a u ra am dd se u al ry ş rtİ ka ru e h rl s lZ key y od al dn rl lcl l as hç p t, te ic l ü neşv k, k,
tükö e uk l na anı lh el I ah l e S tay rlka ley t rm su kan n kla aa, nanş çta y

anl l ra l de re erl a akl ma ka l Il k fue uh a nrl ad mn ha uk mSu o m ma ka

bulunmamak.12. Görev maslna en el olabilecek beden ve akıl hastal

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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EK-1
KURUM DI I KAMU İ i eııı,ıı iı,eıı ponrvıu

Müdürljiğüne/Hizmet
m_ı yopılacok her meslek için ayn oyrı düzenlenerek iş aroyanlorq duyurulmasü için boğlı olunon lşkuR ll
Merkezine göndeilir.

KURUM BİLGİLERİ

Telefonu: 0452 505 51 52

TArEP/BAşVURU BiLGİLERİ

Meslek Adı: HAwAN BAK|cIsI

Niteliği (Geçici/Daimi) : Daimi

irtibat Kişisi: GÜRKAN ARsLAN
Telefonu: 0452 505 5152

GöRüşME/MüIAKAT BİIGıLERi

Tarih:

çAL!şMA ŞARTLARI

ÇalıŞma Süresi: Çalışma Saatleri:

MÜRACAAT KoşULLARI

1. En az Lise mezunu olmak.

zimmeğ
iflas, edimin fesatifasınakarüştırma,


