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işytni siLeiLeni
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-maiI O21l296602 O2 - basvuru@kitas.ist

İ^LEP l BAşVuRu

ru Adresi

İlan Sayısı 2O27-04|OO33
Talep No 98959111-900-E.118525

Açık İş Sayısı 2

Başvuru Ta ri h leri 19.04.202I-2I.04.202t

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası
Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya te|efon aracılığı ile yapılacaktır.

Not 
Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uygun

bulu nan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

MEstEKi Özeı-ı-ixıen VE çAL|şMA şARTLARı

İş Pozisyonu. Büro Personeli

GörevTanımı 
Müdürlüğümüzdeki günlük işleyişten sorumlu olmak, mevcut işleri koordineli
sağlamak, günlük yazışmaları ayarlamak, raporlama işlemlerini tamamlamak.

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Ça|ışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Aday alınacaktır

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları

bir şekilde

|çi"d")

yürütmek, Bilgisayar girişlerini

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, dolandırıcı|ık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Sağlık açısından görevini yapmasına enge| olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

KoŞutl.ARl
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İstanbul nda ikamet olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2 kamu haklarından mahrum olmamak

sAN.
ı Merkez

No.:

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan Belgesi olmaya
alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu göste
gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun
davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekme

BELGELERBAşVuRu
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Kimlik Fotokopisi
Diploma
İkametgih Be|gesi

Askerlik Durum Belgesi

İŞrun İş Arayan Belgesi
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işvıni siLeiLpni
İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

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

Telefon-E-mail 021.2 966 02 02 - basvuru@kitas.ist

Talep No
Açık İş Sayısı

Başvuru Tarihleri

98959111-900-E. ].].9039

1

19.04.2021 -2I.04.202I

TAIEP / BAşvuRU
İlan Sayısı 202 I-04/0034

Adresi

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası
Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.

"o, 
Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uygun
bulu nan başvu ru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

MEstEKİ Özgı.ı.ixı.ıR vı çAtlşMA şARTı"ARı

lş Pozisyonu Büro Personeli (Engelli )

Görev Tanımı

Çalışma Süresi

Çalışma Saati

Müdürlüğümüzdeki günlük işleyişten sorumlu olmak, mevcut işleri koordineli
sağlamak, günlük yazışmaları ayarlamak, raporlama işlemlerini tamamlamak.
Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Aday Alınacaktır

bir şekilde yürütmek, Bilgisayar girişlerini

Adresi Kü i Taah. San. Ve Beled sın ırla rı

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen b|r suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandlrıcılık, sahteci|ik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. suçtan kaynaklanan
mal var|ığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilİk, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olm
Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bu|unmamak.
En az İlköğretim mezunu olmak.
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İstanbul nda ikamet ediyor o|mak,

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

1

sAN

Başvurlar sadece mail adresi üzerihden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi

gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır, Uygun adaylar i

davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarakgetirmeleri gerekmektedir
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1 Kimlik Fotokopisi
2 Diploma
3 ikametgeh Belgesi

4 Askerlik Durum Belgesi

5 İŞKUR İş Arayan Belgesi
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İşyeri Adı Küçükçekmece İnşaatTaah. San. VeTic.Aş.

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

Telefon-E-mail O2I2 966 02 02

TAtEP

Talep No 98959111-900-E.118976
Açık İş Sayısı 1

Başvuru Tarihleri 19.o4.2o2L-2I.o4.2o2I

n saylsl 2021-04/0035

Adresi
eönüşı,ıevı iı.işxiıı aiıeiı-en

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uygun

bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.
Not

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe SınırIarı İçinde)

Pozisyonu Harita Teknikeri

Görev Tanlm| Müdürlüğümüzde Harita Teknikeri olarak görev yapacak

VE

Zamanlı
a Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir

MÜRACAAT KoşuttARl

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 suçlar, z|mmet, 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
Sağlık açısından 8örevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
En az önlisans mezunu,
Avrupa Yakası sınırları içerisinde ikamet eden.
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Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşl olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

No.:

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon

daVet edilen adaylarln görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evraklarl fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir
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Sürücü Belgesi (ehliyet )

Askerlik Durum Belgesi
İŞKUR iş Arayan Belgesi

Kimlik Fotokopisi
Diploma

sAN.
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Küçükçekmece T§.Aş.inşaat
Adres

Adı San.Taah. Ve
Halkalı MaMerkez hallesi öza (lBulva Posta1.Turgut

Telefon-E-mail
Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/iSTAN BUL

TALEP
lan Sayısı
Talep No

2027-04l0036
98959111-900-E. 118898

Adresi

Açık İş Sayısı 2

Başvuru Tarihleri 19,o4.2o2l-2lo4.2o27

GöRüŞMEYE itişKiN BitGitER
Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail Veya telefon aracılığı ile yapılacaktır.

Not 
Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uy8un

bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Çalışma süresi Belirsiz Süreli /ramZamanlı
Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Engelli Adaylara Öncelik Verilecektir.

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde)

VE

Şoför
Müdürlüğümüzde şoför olarak çalışacak.Görev Tanımı
Gereklitaşlma nakil işlemleriniyapacak

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hlrslzllk, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma. edimin ifasına fesat karlştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
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En az ilköğretim mezunu.
ikamet eden.
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Askerlik ile ilişkisi bulun mamak4
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Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşl olmak
kamu haklarından mahrum olmamak

sk,

sAN

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞKUR İş Arayan Belgesi olmayanlar,

gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun adaylar ile
davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

BAşVURU

Mail ead resin lse durumalınmayacaktır detayl diploma,özgeçmiş, engel unu mail de ekengel 8ö5teri belge, belgesiNot
iletişime Görüşmeye8eçilecektir

dVeya pılan

Kimlik Fotokopisı
Diploma

Sürücü Belgesi (ehliyet )

Askerlik Durum Belgesi
İŞKUR iş Arayan Belgesi T.


