
Telefon-E-mail
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HaAdres
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1 _Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen süreler 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, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

3

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, ılık, malullük
ık olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

üniversite Mezunu

hak

AVru yakasında İkamet Eden

TAI.-EP

Talep No 98959111-900-129913

Tarihleri 08.05.2021-10.06.2021
Adresi

Tarıh ve saat
Başvurular değerlendiri|dikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra uygun bulunanNot

sah mülakata lacaktır

Geri bildirimler e-mail telefon
K Taah. San. Ve Müdürlük Binasü

ile

Çahşma saati
süresi

Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinden sorumlu olmak, mevcut işleri koordineli bir şekilde yürütmek, veri girişlerini sağlamak,

Büro personeli

Enıel Durumu Enselli Adavlara Öncelik Verilecektir,
Adresi Taah. san. Ve sın ırları

VE

Görev TanIml

Belirsiz süreli Tam Zamanlı
Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

günlük yazışmaları ayarlamak, raporlama işlemlerini tamamlamak.

4
5

6

BEtGEtER
1

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUR İş arayan Belgesi olmayanlar ve telefon veya bizzat yapılan başvurular

edilen adayların görüşmeye 8elirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

Kimlik Fotokopisi

sürücü

Not

4
Bel8esi

a ll n mayacaktl r.

gönderilmelidir
ad resineMail d ise du urumun sürücü mail ekindeözgeçmiş,detaylı iploma, engelli engel belge,gösterir bel8esi başvuru

olaneksik rln rl nBelgeleri ile meadayla başvurula değerlend alınmayacakırmeye Uygu adaylar iletişi geçi lecekti r. Görüşmeye

İ

Merkez Mahallesi Turgut ÖzaLBu|varl 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.çekmece/iSTANBUL

1

Başvuru

sayısı 2021-05/0043

z !,ı|oq,
1!!9rnglgİh seleesi



a-ita.fl xunuru oısı oıirvıi iscireı-rp ronrvıu

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1

s.istTelefon-E-mail 0272966 02 02 - basvuru

K.Çekmece/iSTAN BU L

Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

TALEP / BAşVURu BıtGıLERı
202I -06 009

Talep No Mrkz -009

Açık İş Sayısı 5

Başvuru Tarihleri 08.06.2021 - 10.06.2021

Başvuru Adresi

LER

ve başvuru için gerekli evrakla
lacaktır.ru sahi leri mülakata

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır
Müdürlük Binası

incelendikten sonra n bulunan

Yer kmece i Taah. San. Ve

Müracaat koşulları göre*o, Ba§vurular değerlendirildikten sonra

Genel Temizlik işlerini yapacak, bulunduğu tesisi havalandıracak, Yüzeylerin temizliğini hijyenik bir şe
GörevTanımı temizleyecek, bulunduğu ortamın tozundan ve dezenfekte edilmesinden sorumlu, çöplerin atılması

sağlacak işin gerekliliklerini yerine getirmek.

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

sınırları

Normallşma lSaatiÇal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Olmayacak

Temizlik Görevlisi

Adresi Taah. San. Vekmece i

1

2

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ka

suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Askerlik ile ilişkis| bulunmamak

3

9 Küçükçekmece ilçe sınırları içinde ikamet eden

4

5

6

kamu haklarından mahrum olmamak
Vatandaşı olmak

7 Minimum iikokul mezunu

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail
detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir
Belgeleri eksik olan adayların başvuru|arı değerlendirmeye alınmayacaktır
edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki ola

Not

BAşvURU

Belgesika

m sertifikası

şime geçilecektir. Görüşmeye davetle

Kimlik Fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi

lr,

i"lalkğlı

No;311

öıo, t{ğj

Posta Sk.

lşYERl BlLGıLERı

MEstEKi ÖzELı-İKLER VE çALıŞMA ŞARTLARı
İş Pozisyonu

olabilecek bir sorunu olmamak

BELGELER

3

4

5

1

2



a.itail xunurvı oısı oeirvıi iscirnlep ponıvıu

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/lsTANBUL

kitas. ist

ı İnşaat TicAş.İşyeri Adı Taah. San. Ve

Telefon-E-mail 02t2966 02 02 - basvu

TALEP

iş Sayısı

basvuru@ kitas.ist

Talep rkz -008

2o2I _ 10.06.202IBaşvuru Tarihleri

Başvuru Adresi

İlan Sayısı 2o2I -06 l 008

dirildikten sonra Müracaat koşulları göre ve başvuru için gerekli evraklar

Yer Küçükçekmece İnşaat

ktır,

Taah. San. Ve Tic Müdürlük Binası
Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı i

bulunan u sah ri mülakata

VE

Çalıştığı mekanı, servise hazır hale getirir. Sorumlu olduğu masaların hesap ödeme süreci ile ilgi|enir.
Yemek ya da içecek menüsünü müşteriye vererek, menüyle ilgili müşterilerin yemek ve içecek tercihini en

Çalışma Saati Normal/ Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

]
Taah. San. Ve sınırları İ,Beled

Çalışma Süresi l Belirsiz Süre|i / Tam Zamanlı

Servis Elemanı( Garson)

Adresi kmece iK

TaGörev nlml
lde rlna mcl olur Mdoğru ka Ve otu re n rlrlendi Mşeki yapmala yard üşteriyi rşıla racagl ye yö üşte

nmem un iyetini sağlamak.

Engel Durumu Engelli Olmayacak

MÜRACAAT KoşuLtARl

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler 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 suç|ar,
zlmmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye ku|lanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış o|m

6 Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

4 Asker|ik ile ilişkisi bulunmamak

2

3

9 Küçükçekmece ilçe s,n,rlan

ı Türkiye Cumhuriyeti
mu haklarından mahrum olmamak

ak

Vatandaşı olm ak

içerisinde ikamet eden

7 Min|mum ilkokul mezunu

BAşVuRU içiıı cınexı.i BEIGEIER

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail

edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak geti

m sertifikası
3 ikametgah Belgesi

4 Askerlik Durum Belgesi
4 Hijyen Eğiti

1

k melidir,mailiru eknde raolarum nu u surucu gönderild u belge, başvubelgesilsema, enge gösterirdetayl özgeçmiş, ngellidiplo
Not n ktı geçilecektirla rıuru al adaylaolaeksik an d mayaca Uygunnayları başv değerlendirmeyeBelgeleri

2 Diploma

UKçEKrll UT

Tlc. iıe.

. Posta Sk,

10

No

Not

Görüşmeye

Kimlik Fotokopisi


	98959111-900-129913 Büro Personeli
	İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 10.06.2021
	Mrkz-008

