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Kurum SOSYAL YARDİMLAŞMA VE DAY VAKFı
N0:12l1Rx canngsi K0MAHALLEART0Adresi

Faks no: 025676L 44 46Telefonu: 0256 7 67 26 0B

Açık İş Sayısı:7 [5 Bayan-Z Erkek)

[Normal Statü')Meslek Adı:TEMİZLİK pERSoNELİ

N0:12l1KÜMET

Unvanı: SYDV Müdür Vekili

Süresi:

t

alml :G Ci
Tarihleri: L2.0 9 .20 22 - t 4.0 9 .2022

Başvuru Adresi: 0RTA MAHALLE ATA

isi: Fatih UYGUN

KOÇARLI/AYDIN

N

RK CADDES

osta: VETelefonu: 0256 76| 26 0B

Saat: 14:00
er: KAYMAKAMLIK USALoNPLANTIT0Y

Tarih:15.09.2022

SOSYALYARD VE DAYANI VAKFI I

Saatleri: 0B:30 7:30kadartarihine20z 21.3 2tSüresi

2. Başvuranların en az ilkokul mezunu olması,

3. Başvuru tarihine kadar, en az 6 aydır Koçarlı ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiŞ ve halen

Koçarlı'da İkamet ediyor olması.

4. Türk vatandaşı olması.

5. Erkek personelin askerliğini yapmış olması,

6. Erkek Personelin en az B sınıfı ehliyetinin olması,

7. Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süre]er geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtik6p,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleVe fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla

1. Başvuranların tamamının 20-45 yaş a ralığında olması.

irtibatlarının olmaması.

8. Kamu Haklarından mahrum bulunmaması,



9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve bulaşıcı

yapmasını engelleyecek hastalığı bulunmadığına dair aile hekiminden rapor alınması Şartı

aranlr.

10.proje süresi 31.12.2022 tarihine kadar olup istihdam edilen personel belirli süreli iŞ

sözleşmesine göre çalıştırılacaktır.

hastalığı bulunmaması ve görevini

4-) Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5-) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık kurulu raporu,

6-) Adll sicil kaydı belgesi,

7-)Askerlik gö revi ni ya ptığını göste ren belge,

8-) Erkek personelin en az B Sınıfı Ehliyet Belgesi Fotokoplsi,

belirtmesinlefo numan lara rlnl r).te gerekmektedid (Ev cepVeyabaşvuruişe lekçesi
fotokoaslı isi)nMezu old okul Veya onayl pdiplomasıuğu

fotoko Velslnnl üönl rkalıabu nla nüfusan cüzdanı p Koçarlııikm manu ras.c.T KıÜzerinde yazıl
mikaikamet n belgesi,zane ndma ban u a etgahnrla rı ettiği gösterensınl yaçerisindelçe

yapılacak başvurula r kabul edilmeyecektir.

2_ Mülakattarihi 15.09.2o22tarihinde saat 14.0O'da yapılacak olup, mülakat konuları genel kültür

ve genel yetenek alanlarında olacaktır.

vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

günü saat 17:30 mesai

ve Dayanışma Vakfı

mesaibitiminden sonra
Yardıerecektir.

.o9.2022I4uol2.202 rihita dn e Çarşambaru rla .0912 başlayacak P,I BaşVu
mrl laşmr SosyaKoçaBaşvurulabitim sonande

tari hktırılaca I4 .09.2022hsensaatleri rlsl nden mena sa şa ya piçelığıBaşka

Tarih:09.09.2022
Adı

vekili vakıfUnvanı: Germencik

Kaşe/imza

aIım meslek için ayrı ayrı
Merkezine gönderilir,

düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağIı

1-)

2-1

3-)

Not: Bu
olunan


