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Adrcsi
Telefonu
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(Kırkağaç Belediyesine Ait Şirket Bi,inyesinde)
Yeni Mh. 46 Sk. No:4/B Kırkağaç Manisa
236 588 1022

Açık İş Sayısı
Başvuru Tarihleri
Başı,uru Adresi
Mü|akat tarihi
Irtibat Ki lsl

GoltU MEYE ILI KIN l]IL(;ILER

MESLEKi Öztr,r,İ«r,nR

Ycr Kı rkağaç Belediyesi (KİTAŞ Bürosu)

lş Alanı/l'ozis1,on 2O adet Beden İşçisi

ALI MA ARTLARI

MtüRACAAT KoŞULLARt

Çalışma Şekli
Çalışma Saatleri
Çalışma Adresi

6 ay (Belirli Süreli Mevsimlik/Geçici)
İdarenin belirlemiş olduğu saatler (Haftalık 45 saat)
Kırkağaç Belediyesi bünyesindeki hizmet binaları içi ve dışı, hizmet gereği

çalışılacak Kırkağaç Belediyesi sorumluluğundaki muhtelif alanlar

l

28.04.2018 gün ve 30405 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "[l Oze[ Idareleri, Belediyeler ve Bağlı
KuruIuşlan ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı

- Hizmetlerinin Gördürülmesine İtişkin Usul ve Esaslar"ın 4. maddesindeki şartları taşımak ve herhangi
bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak ve bu
durumların tamamını taşıdığını belgelemek.

2

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl veya daha fazla bir süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin
- güvenliğine karşı suçlar, anayasal diizene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

3 - 'f iirki1,,e Cumhuril,eti vataııdaşı olnıak
1 - kamu haklarından mahrun-ı olmamak
5 - 2l -40 yaş aralığında olmak
6 - Vardiya usulü çalışabilir olmak
7 - Askerlikle ilgisi olmamak veya askerliğini erteletmiş olmak

8 _ Zihinsel ve bedensel ağır engelli olmamak ile işi yapmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak

20 (Yirmi)
13.05.2022 ve 16.05.2022 tarihlerinde (10:00-17:00 saatleri arasında bizzat)
Yeni Mh. 46 Sk. No:4/B Kırkağaç Manisa
17.05.2022

Ahmet GÜRPINAR



9
Beden İşçisi pozisyonu için başvuru yapan kişilerin müracaat tarihi itibariyle en az 6 ay Kırkağaç

- 
İlçesinde ikamet ediyor olmak

_ En az ilköğretim mezunu olnrak
ll - Başr,uruda bulunanlardan Greyder Operatörü ehliyeti bulunanlar tercih edilecektir
l2 - Başr,uruda bulunanlardan ağır vasıta tamir ustası olanlar tercih edilecektir
l_] - Başvuruda bulunanlardan ekskavatör ehliyeti olanlar tercih edilecektir
l{ - Başr,uruda bulunanlardan lisans mezunu o1anlar tercih edilecektir
t5 _ Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta vb. şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

- Başvurular alındıktan sonra müracat koşullarını sağlayan kişiler mülakata çağrılacaktır.
l7 _ Çahşacak personelin listesi mülakattan sonra 20 asil ve 20 yedek olarak belirlenecektir.

l8
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere aynca tebligat yapılmayacaktır. İşbaşı yapmaya hak

_ kazanan adaylardan daha sonra başvuru sırasında beyanda bulunduklan belgelerin asılları veya ibrazlı
suretleri istenecektir.

ItA VURU l IN GEIt[KLI BEL(;ELER

YETKILINlN
Adı Soyadı
ünvanr
Tarih
İmza / Mühür

KiRiT
Y etim kurul

05.2022
mclSl

l - Kırkağaç Belediyesinden temin edilecek Başvuru Formu (Eksiksiz ve doğru biçimde doldurulacak)
- Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

.] - kamuva verilmek üzere sabıka kavdı
-l - Diplon-ıa Fotokopisi

- Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge
6 - Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
7 - Vukuatlı Nüfus Kayıt Ömeği
ti - Ikametgah Belgesi

- Çalışmasına engel olmadığına dair tek hekim onaylı sağlık raporu
l0 - Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A SGK Hizmet Dökün-ı belgesi
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