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Tarihleri 14.04.2021-16.04.2o2I

ilan

Adresi

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip m
Not

Tarih

bulunan ru mülakata

VE
İş Pozisyonu Kamyon Şoförü

Taah. San. Ve sınırlarıAdresi Beled

Çalışma Saati

Engel Duf- rumu

Görev Tanımı Ka myon Şoförü olarak görev yapacak.

Süresi Belirsiz süreli Tam Zamanlı

KoşuLIARl

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

Yakası nde ikamet eden.

T-

3

4
k, yaşlılık, malullük aylığı

Sağlık açısından gö revl n l

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklili almaya hak kazanmamış olmak

bir sorunu bulunmamak.yapmasına engel olabilecek herhangi

8 istanbul

5

7 En az İlkokul mezunu

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 Kamu haklarından mahrum olmamak

BAşVURu BELGELER

BaŞvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapılan ba
değer|endirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, dip|oma, engelli ise enge

Not baŞvuru mailinde ek olarak gönderi|melidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları
aday|ar ile iletiŞime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken
getirmeIer| gerekmektedir.

3 esleki YeterlIlik Belgesi

şvurula

Psi koteknik Belgesi

Durum Belgesi
Arayan Belgesi

Mesleki yeterl ilik Belgesi (SRC2-SRC4)4

5

7 Askerlik
8

2

6 İkametg5h Belgesi

l durum belge, sürücü belgesi
alınmaya Uygun

ba rakevrakları

(

1,Sayısı

Tic.Aş.GenelTaah. San. Ve Müdürlük Binası

veya telefon aracılığı ile

Diploma __
1 Kimlik Fotokopisi

Halkalı
l. Posta

ı.:37 3/5
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İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta sokak No:3/1 Kat:1 K.çekmece/İSTANBUL
Telefon-E-mail o2I2966 0202 - basvuru@kitas.ist

ilan Sayısı 2o2l-o4/oo3l
Talep No 98959111-900-E.118163

Açık İş Sayısı 2

Başvuru Tarihleri 14,o4.202I-16.o4.2o2I
Başvuru Adresi basvuru@kitas.ist

Yer KüÇükÇekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracllığl ile yapl|acaktlr.

Not
Müracaat koşul|arı ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozlsyona uygun

buIunan ba§vuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Müdürlüğümüzde Veteriner Hekim olarak görev yapacak.Görev

Tam ZamanlıSüreli
Esastlr

Engel Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir
Taah. San. Ve sını rları

1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşl olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

3

Türk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa blle; 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 karlştlrma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suç|arından mahrum olmamak

4 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

5 Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

6 veterinerlik Fakültesi mezunu olmak.
ikamet olmak.

Kimlik Fotokopisi

istanbul7

1

2 Diploma

3 Sürücü belgesi

4 İkametg5h Belgesi

5 Askerlik durum belgesi

5 İŞKUR İş Arayan Belgesi

Not

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapılan başvurular değerlendirmeye
allnmayacaktlr. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu 8österir belge, sürücü beı8esi başvuru mailinde ek olarak
gönderllmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet
edilen adayların 8örüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.
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Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma
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İşyeri Adı ruçııkçekmece !!]şaat Taah. San. Ve Tic.Aş.
Adres Halkall Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.çekmece/isTANBUL

Telefon-E-mail o2I2965 02 02 - basvuru@kitas.ist

ilan Sayısı 2o2I-M/0032
Talep No 98959111_900-E.118158

Açık İş Sayısı 7^

Başvuru Tarihleri 14.o4.2027-|6.o4.2o2I
Ba§vuru Adresi basVuru@ kitas. ist

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası
Tarih ve saat Geri bildlrimler e-mail veya telefon araclllğl ile yapılacaktır.

Not
Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uygun
bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Beden İşçisi

Görev Tanlml Genel Temizlik işlerini yapacak.

Çallşma süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Çallşma saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır
Enıel Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir.

Çalışma Adresi Küçükcekmece İnsaat Taah. San. Ve Tic.A§.. (Kücükcekmece Beledivesi İlce Sınırları İcinde}

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşl olmak

2 kamu haklarından mahrum olmamak

3

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 o|sa 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

4 Herhangi bir sosyai güvenlik kurumundan emeklilik, yaş|ılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

5 Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5 En az İlkokul mezunu

7

1 Kimlik Fotokopisi

ikamet olmak.

2 Diploma

3 kametgah Belgesi

4 Askerlik durum belgesi

5 İŞKUR İş Arayan Be|gesi

Not

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başvuru mailinde ek olarak
gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet
edilen adayların 8örüşmeye gelirken başvuru için 8erek|i evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.
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