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Adİes Halkall Merkeı Mahallesi Turgut Öıal Bulvarl 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 k,çekmece/isTAN8UL

Telefon-E-mall oz12 966 02 02 - basvuru@kitas.ist

TA|.tP / BA§VURu
llan saysl 2022 - 07l oo58
Talep No Mrkz -oo58

açık iş Saysl 2
gaşvuru Ta.ih]eri 01.07.202I-03.07.2022

gaşvulu Adresi basvuru@kitas,lst

RACAAT KoşuıtARl
1 Trr*iyecumhuriyetiVatandaşlolmak
2 kamu haklanndan mahrum olmamak

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler 8eçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yl veya daha
fazla 5üreyle hapi5 ceıa9na ya da affa uğramlş olsa bile devletin 8üvenlığine kalşı suçlar, anayasal düzene ve bu düıenin
iŞleyiŞine karŞü suÇlaİ, zimmet, irtikap, rüşve! hlrsEllk, dolandlr.clllk,5ahtecı|ik,8örevini kötüye kullanma, hileli ıflas, ıhaleye
fesat kanŞtırma, edimin ifasüna fesat ka ştlrma,suçtan kaYnaklanan mal varİğl değerlerini aklama veya kaçakçıllk
suçlaalndan mahlum olmamak

As*erıik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bır 5o5yal güVenlik kurumundin
5ağlık açl5lndan 8örevini yapmaslna en8el
Minimum lise me2unU
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emeklilik, yaşllhk, malullük ayllğl almaya haİ kazanmamlş
olabilecek herhan8i bir sa6lık sorı.:nu bulıınmamak.
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GöRuşMEYE iı.lşxiIü 8iIcItER
Yeİ Kjçiikçekmece lnşaat Taah. san. Ve Tıc,Aş.Genel Müdürlük Bınasl

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veYa telefon aracllığı ile yapılacaiıl..

Not Müracaat koşullafl Ve başvuru için 8eaekli evGklar incelendikten sonra barvulular deEerıenolııip
mevcut poıisyona uy8un bulunan başvılfu sahipleri mülakata çağrllacaktr.

MEsl_Exl özE[üKIER VE çAtlşMA şARTIARI
i' Pozisyonu 5ekreter

1_Çeşltll eV.ak, rapo., tasjakJarl bllglsayara aktarmak,

_ 2 lelefonlaüaLevapVe.mek arayanklrlleülnnoılarln.kaydetmekGolev ranIml
3- Belgeleri dosYalamak Ve kaYlt etmek

Çallşma 5üre5l 8elirsiz sUreli/ Tam zamanlı
Çlllşma saati Normal/ VaüdiYall Çal,şma xoşullaıı isastır

Entel Duİumu Engelli olabilir {Öncelak Tanlnacaktlr)

çafuşma Adİesl Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediy€si jlçe slnırları jçinde)
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8aşvudar sadece mail adresi üzerinden yapllmalldlr. iŞKuR iş Arayan 8eİ
aşvurular değerlendilmeye ahnmayacaktlr. Mail adresjne detaylı öa8eçmiş, dipıoma, e

Noı bel8e, sürücü bel8esı başvuru mailinde ek olarak 8önderiımelidir, Belseleri e
değe endirmeye allnmayacaktl.. Uygun adaylar ile iletişime 8eçilecektir. Gö.üşmeye
8elirken başvuru için 8ereklı evraklan fiziki olarak g€tirmeleri 8eİekmektedir,

BAşVuRu BE|,GELER
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8esj olma-
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biz.at yap|lan

en ldurumunu 8ö5terir
olan a aylann başvululan
€dilen adaylann görüşmeye

', 
Kimıik Fotokopasi

2 oiploma

3 ikamet8ah Bel8esi

4 5ürücü 8el8e5i (eiıiyet )

5 Askedik Durum
s'iŞxun işırayan eelgesi

KURUM Dlsl DAiMı isciTALEP FoRMU


