
KuRUM Dlsl DAiMi isciTAIEP FoRMu

lşyerıAdl Küçükçekmece inşaat Taah. san, Ve Tic,Aş.
Adres Halkatl Merkez Mahallesi Tur8ut Özal BulVan ı. posta sokak Ho:ı,/ı Kat:1 K,Çekmece/isTANBUL

Telefon-€-maİl 0212 966 02 02 - basvuru kitas,ist

GöRüşMEYE B

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san, Ve Tic,Aş.Genel Müdürlük Binasl
Tarih ve saat Geri bildlrlmler e-mall veYa telefon araclllğl ile yapılacaktır.

Not 
MÜracaat koşullan ve başVuru için 8erekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendlrlllp mevcut

ıi na un bıJlıJna n ba ru sahi le.i mülakata ılacaktla

.uçUKçlı{i
sA

Haıkalü

Hal

($itay'

No.

TALEP / 8AşWRU BltG
ilan saylsl 2022lo4-155
Talep No E-989 591ı 1 -9o2.01-226492

Açlk lş siyıs|.4
Başvuru Tarihle.i 18 _04 _2022-20.04 .2022

BaşvUru Adresi kita5.i5t

iş Pozisyonu 8eden işçi5i (Genel)

Amirle.i taraflndan verilen talimatlar doğrultusunda Veteriner işleİi Müdürıüğüneoorev lanlml
işlemlerinde 8öreV yapabileCek.

çallşma süresl Belirsiz süreli/ Tam zamanlı

Çallşma saati No.mal / Vardiyall Çal|şma Koşı.rllarl Esastür

En8el Durumu Engelli adaylara öncetik Verilecektir,

MEstEK

kmece Beledi 5i il

VE

5ınırları i nde)all uAdİesi Kii Küü ekmece l at Taah. san, Ve Tic

iş Veait her türlü klinik

TÜrk ceza Kanununun s3.maddesinde belirtilen süreler 8eçmiş olsa bi|e; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yıl veya daha fazla
5üreyle hapis cezasına ya da affa uğramlş olsa bile devletin 8üven|iğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işıeyişine karşl
suÇlar, ıiftmet, inikap, rüşvet, hlrslzlIk, dolandlrlclllk, sahtecilak, görevini kötüye kullanma, hileli aflas, ihaleye fesat kanşt|rma ,

edimin afaslna fesat karlştlrma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakç|llk suçlarlndan mahrUm olmamak

4 Askerlik lle ilişkisi bulunmamak
5 Herhangi bir sosyal güVenlik kuİumundan emeklilik, yaşlıllk. ma|uIltk aylığialmaya haı, ıazanmirrı,ş oımaı.
6 5ağl,k açls,ndan 8örevini yapmaslna engel olabilecek herhan8i bir sağlıkiorunu bulunmamak.
7 Erkek aday olmak
8 Avrupa yakaslnda iıamet eden

MuRACAAT KoşULLARl
1

2

3

Türkiye cumhurıyeti Vatandaşl olmak
kamu haklarlndan lnahrum olmamak

BaŞVurular sadece mail adresi üzerinden yapllmalld|r- iŞKuR iş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon Veya bizzat yapllan başVurular
değerlendirmeye alınmayacakt|r. Mail adresine detayll öz8eçmiş, diploma, en8elli ise engel dulumunu gösterir belge, sürücü bel8esiNot baŞvuru mailınde ek olarak 8önderilmelidir.8elgeleri eksik olan adaylarln başvuruları değer|endirmeye alınmayacakır. Uygun
adaylar ile ıletiŞime geÇilecektir. Görüşmeye davet edilen adaylarln 8örüşmeye gelirken başVuru için gerekli evraklarl firiki olarak
8eti.meleri gerekmektedir.

8AşVuRU içi N GEREKLi BELGELER
1 Kimliİ Fotokopi5i

2 ikametgah Belgesi

3 Askerlik Durum 8el8e5i
4 |5KUR iş Arayan Belgesi

Tic

uE

l. posta s*.



KuRuM Dlsl DAiMi i§ÇiTAtEP FoRMU

işyeri AdI Küçükçek.ıece inşaat Taah. san. v:';:lrn'o'"*
Adres ndlkall Meİkez Mdhallesl Tuİ8ut Ö/al BulVarl 1. oo5ta

Telefon-E-mail a272 966 0202. ba5Vu.u@kitas,ist

sokak No:3/t Kat:1 K.Çekmece/lSTANBUL

TA|-EP / BAşVURu Bl[GitERi
llan sayrl 2o22lo4_153
Talep No E_98959111 -902.0l-226299

Açlk iş sayrl 11
8aşvuru Tarihleri. 18.0 4.2o22-2o -04.2022

Başvuru Adresi basvuru@kitas.i5t

GöRüşMEYE lLlşKlN BltGlL€R

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. 5an. Ve Tic.Aş,Genel Müdürlük 8inasl

Taİih ve saat Geri bildIrimler e-mail Veya telefon aracllığl ile yapllacakt|r

Not
Müracaat koşullarl ve başvulu için 8erekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut

ozl un bulunan ba Vuru sahi eri müıakata lacaktlr

$ıtay'

iş Poıisyonu, Güvenlik Görevlisi

_ Belediye ana hizmet binası Ve bağlı birimlerinde amirleri taraflndan verilecek her türlü 8üvenlik hizmetini

5ağlamak.

çallşma süresi Belirsiz 5üreli / Tam zamanll

Çallşma saati Normal / Vardiyall Çallşma KoşıJllan E5a5tir

En8el ouİumu Herhan8i birengeli bulunmaYacaktlr.

kmece Beledi iil slnlalall l ndeü

şARTLARl

Çallşma Adresi Kaçük ekmece in t Taah, san. Ve Tic

Türk ce2a Kanununun s3.maddesinde belirti|en sü.eler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bi. y|l Veya daha fazla
süreyıe hapis ceza5lna ya da affa uğramlş olsa bile d€vletin güVenliğine karşl suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyirine karşl
suÇlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrsızl|k, dolandlrlcl|lk,sahtecilik, görevini kötüy€ kullanma, hilelı iflas, ihaleye fesat karlştllma,
edimin ifaslna fesat karlştlrma, 5uçtan kaynaklanan mal Varllğl değerlerinj aklama Veya kaçakçlllk 5uçlaalndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
5 Herhangi bir sosyal 8üvenlik kurumundan emeklilik, yaşllIık, malu|lük ayl|ğl almaya hak kazanmamış olmak
6 sağllk açl5lndan 8ö.evini yapmaslna enge| olabilecek herhan8i biİ sağllk sorunu bulunmamak,
7 ErkeI( aday olmak
6 En az ilköğretim mezunu

9 Avrupa yaka§lnda ikamet eden

MüRACAAT KoşUtLARl

3

1 Tülktye cumhuüiVeti Vatandaşl olmak
2 kamu haklarından mahrum olmamak

Ba§Vurular 5adece mail adresi üzerinden yapılmalldlr. iŞKUR lş Arayan Belgesi olmayanla., telefon veya bizzat yapllan başvurular
değerlendirmeye alınmayacakt|r. Mail adresine detaylı özgeçmış, diploma, engelli ise engel durumunu gösterir belge, sürücü belgesiNot baŞvurıJ mailinde ek olarak gönderilmelidiİ. Bel8eIeri eksik olan adaylarln başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygunadaylar ile iİetiŞime geÇilecektir, GörüŞmeye davet edilen adaYlarln görüşmeye 8elirken başVuru için gerekli evrakları fiziki olarakgetirmeleri 8erekmektedir.

BAşVuRU içiN GEREKl,i BEtGE[ER
l (imljı Fotokopisi
2 Diploma

3 ikamet8ah 8el8e5i

4 Askerlik Durum 8el8esi

5 iŞKUR iş Arayan Belgesi
5 Güvenlik Kimlik Kartl

§



KURuM olsl DA|Ml isciTArEP FoRMu

işYERi 8itGil-ERi
lryeİi Adl Küçükçekmece İnşaat Taah. san. Ve Tic. Aş,

Adre9 Halkalı Merkez Mahalles, Turgut ozal auıvan ı, poita ioiaı No|3/1 Kat:ı K.Çekmece/iSTANBUL
Telefon-E.mail 0272 966 02 02. basvıJru@kitas.ist

TAt€P / BAşVURu BitGi[ER
l|an say|sl 2o22lo4-154
Talep No E- 989 59111 -902.01-226017

Açlk lş saYrsl 4
Barvuru Tarihleri 18 _04.2022-20.o4.2022

Başvuru Adlesi basvur ki

GöRüşMEYE L KiN BitGitER
Yer Küçükçekmece inraat Taah. san. Ve Tic. aş.cenei vodıauk sinası

Tarih ve saat Geri bildirimler e_rnall veYa telefon aracl'lğl ile Ya Ilacakt,r,

Not Müracaat koşulıa( Ve başVuru için 8erekli evraklar incel€ndikten 5onra başVurular değerlendi.ilip mevcut
ozls na uygun bulunan ba ru 5ahipleri mülakata lacaktlr

MEsIEKl ÖzELti([ER VE çA[lşMA şARTLARl
iş PozisYonu

Görev Tanlml

ÇaIışma süresi

Çallşma saati
Entel DulUmu
ÇaIlşma Adresi

Çocuk Gelişimi Uzmanl
Gündüz Çocuk 8aküm Evlerinde görev yapacak
8eıirsiz süreli / Tam zamanll
Normal / Va.diyall Çalışma Koşullan Esa5tır
Herhangi bir engelj bulunmayacaktlr
Küçükçekmece j at Taah. san. ve Tic Küçükçekmece 8eled iil 5ınırlan i inde)

(kitay'

Türk ce.a l(anununun 53.maddesinde belirtilen süreler 8eçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayl bir yll Veya daha fa.İa
5üreyle hapis ceza5lna ya da affa uğram|ş olsa bile devletin 8üVenliğine karşl 5uçlar, anayasal düzene ve bu düıenin işleyişjne karşl
sı]Çlar, zimmet, irtikap, rüŞvet, hlr5lzllk, dolandlrlclllk, 5ahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileIi ıfIa5, ihaleye fesat ka.lştlrma ,
edimin ifasına fesat kanştlrma, 5uçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerinı aklama veya kaçakçıllı suçlanndan mahrum olmamak

4 Herhan8j bir sosyal 8üvenlik kunJmundan emeklilik, yaşlll,k, malullük ayllğü almaya hak kaıanmamlş olmak
5 sağllk açlslndan görevini yapmaslna en8el olabilecek helhangi bir sağllk sorunu bulunmamak
6 Kadln aday o|mak

7 [isans mezUniJ oImak

8 AvrıJpa yaİaslnda ikamet eden

MüRACAAT Koşul,LARl

3

1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2 Kamu haklanndan mahrum olmamak

1 Kimllk Fotokopisi

2 Diploma
3 ıkamet8eh 8elgesi

4 iŞKUR iş Arayan Bel8esi

BaŞvı.Jrular sadece maiI adresi üzerinden yapllmalldlr. lŞKUR iş Arayan eeıgesl oımayanıar. telefon veya bizzat yapllan başvıJrular
değerlendirmeye allnmayacaktır. Mailadresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli i§e en8eldurumunu gösterar belge, sürücü belgesi

Not baŞVuru maiİinde ek olarak gönderilmelldir. Belgeleri eksık olan adaylarln başvurularl değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun
adaylar ile iletiŞime geÇilecektır. GörüŞmeye daVet edilen adayların görüşmeye gelırken başvuru için 8erek|i evrak|arl fiziki olarak
getırmeleri 8erekmektedir.

BAşVURu içiN G€REKıi sııaitER

(.

ü


