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tlat5Ltı(iÖztı.ti xttR VE çAIIşMA 5ARTLAR|
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Görev TanlmI 
l(ulsiYerle'e-öĞl€nciIere belirlenmiı olrn pro8ramlar çerçevesande, ıontlş a, anlama, okuma Ve yaıma bec€rilerini
kaıaırdlİmak amac|y|a teorik Va plJtiİ ingil]r(e e8itimiVelmek

çalü§ma süre§l Beıirsiİ süre{i / Tam Zamanll
Çaışma saatl ı1olmal / Vardiyall Çallşma Ko§ulları E5a5iır

Entel Du.umu Hclhon8ltlrcn8cI buIUnlİJyacakllr
çal kçeİmece in t Taah.san. Ve Tie Ku kçeIme.e 8eıediyesiİ s]nllla.l i

Q(itE9

Türk ccza Kanununun s3.maddesjnd€ beli(i]en süreJer 8eçmi§ olsa bile; kasten jrlenen bil suçtan dolaYl bir yıı VQya daha fazla süreyle hapi5cezaslna ya da affa tlğlaml5 oİsa biİe devletin 8üvenliğine kar5l 5uçlar, anayasaI dü2ene Ve bu dü2enın işleyişine karşl suçlar, zimmet, irıikap, rürvet,hirsııllk, dolandlncı|lk, sahtecılik, gorevini kötüYe kullannra, hileli jflas, ihaleyc fesat kallştl.ma , eC,imin ifa5lna fesat karıştlrma, suçtan kaynaklanan
mal Valhğ, d€ğerlerini aklama veya kaçakçlık suçlarindan mahrum olmamak

4 Arkcrlıİaleiıışİisıbırlunmamak
5 Herhangibk sosy.lgavenlik ku.umundaı emeılilik, yaşiıllk, malullük ayhğ| almaya hik kazanmamlş olmaı
6 sağllk aç,rlndan 80revlniYaprraslna en8elolab,lecek heİhangl blü !dğllk sorunu otmamak
7 Llrans MP/ırnu

8 AV.upa yiika5ında ikamet eden

RACAAT KoşUt[ARllv]

]

1 TürkiyecumhuliyetiValandaşlolmak
2 kamu hiklarlndan malırum olmamak

Basvulular sadece mail adresi üzerinden yapllmalldlr. iŞKUR iş Arayan Belgesj olmayanlar Ve telefon veya bizzat yapllan başvuruıar

Not 
deterlendirmeye allnmaYacakllr. Maıl adresine detayll özgeçmir, djpıoma, engelli i5e engel durumıJnu 8östelir bel8e, sürücü beı8e§i ba§vuru
mallınde ek olalak 8dnderilmelidlr. 8el8eıeli eksik olan adaylaıln ba5vurulan değerıendirmeye allnmayacaktır, uy8un aday!ar ile iletişime
geÇile(ektk, 6örüŞmeve davet edilen adaYlann görüşmeye geıjrken başVuru için gerekli evra|(larl fizjkı oıarak 8etirme|eri 8erekmektedir

BAşVURU GERExLiBEtGELER
1 Kimlık Fotokopisi

2 Diploma

3 ikametg5ıl Betgesi

4 Alkerljk du.Um Be|8esi
5 işKUR iş Alayan Beaesi

l
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( UliU Di5l oAiMi 15clTAt€P FoRMU
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TALEp BAşVURU
ilan say|rl 2021,11/oo94
İalep No ğ-98959111,902.o1-17399s

AçIk 16 sğvl§l 1

8a§Wİu T.rihlerl'04.11,:o:ı_oo.rı.zozi
l\itJ

EYE
Ycr (üçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.A;.Geneı Müdürlük Binası

Taİ;h ve saet Geri bıld;r;mler e,m.il Veya telcfon araclİğı iIe V3plIitcak|ır
5 i;ı cğ .j L i.,1 üracaat J(orullall göle ve b

lacakilr.
içın gelekli evlaklar incelendikten sonla uy8unbU ] lr kn Ii]

l!1EsLEKiözE l{ttR VE çALışMA şART|_ARl
i5 Poıiayonu İehber öğretmen (p5ikolojik Danl5man)

Öd.cncilerin il8i, Yet€nek ve kişiıik özeılik|eİini 8erçekçi Ve aynnttll oiaraI tanımaİarına, k€ndilerinc açlk editim, mesleı Ve işGörevTanı'hl olanaılan hakk|nda bil8ilenmelerine, ıJa§kalan ile ıyi iletişjrn İurabilme, cioğ.u kararlar V€rebilme becerileli 8eliştirmelerineyardıln etffıek.
Ç.lısma §üre3i 8clirsiu süre'i / Tam zamanll
Çallşm. saati No.m,ıl / Vaİdiy3ll ÇJllınıa Ko!ulldrl Esa!llr

Engel Dlrıımu l,{erhatr8i bi. en8eli bujunmayacaktlr.

at Taah. san. Ve TicÇa ma Adrcsj (.j inıece iı Kül !k ekmece 0eIediYesı i 5lnıllJn i indel

Türk ceıa Kanununun s3.maddesinde belirtilen saleleİ geçmi§ olsa bile; kasten işlenen bir §uçtan dolayl bir Yll Veya daha faılö.rr"vı" ı,uplscezasına ya da afla uğram15 ol5a bile devletin 8üvenlığine karşı suçlar, anayasal düıene ve bu düzenin i§leyjşine ka.9ı suç|aı, 2immet, irtikap, rüşvet,hll§lılık, dol,ndırlcıllk, sahıecilik,,örevini k6tüye kıJllanma, hıleli iflas, ihaleye fesa( &anştırma , edimin ifas!na fe'at karıştlrma, sürçtan kaynakıananmal varllğı dağerl€rinj aklama VeyJ kaçakçll]k suçlarindan mahrum oIntana&

Aske,llk ile ılişhisi buIunmam;rk
l|elhant'bı §osyalgüvenlik kurumundan ;meklilik, yarlıll,., rna'uIlük ayılğı almaya hak ka.arlmamlrolmak
5iğ|lk açlsındaİ 8ö.evini Yapmaslna engel oıabılece& herhangi bii sağlık ;rr;;;;;"k
Lisans Mezunu
PDR bolümu me.ıunu olmak

RACAAİ KoŞULl,ARt

]

4

5
7

8

9 KüçÜkç€kmece ilçe sınırla, l içelinde ikaınet eden

1 Tü.İj!,ccumhuriyeıjVatandaslolmak
2 l{amu hnklanndiJn mahrum olmamak

Ba5Vı]ruıar sadece mail ad.esi üzFrinden yapllmalldlr, iŞKUR iş Arayan Bel8esi oımayanlar

", İi::':ioll.::" allnmayacaktlr_ MJil adresıne detaylı özgeçmiş, j'rıo.", uns",,, ase engel duruma1,1nOe ek olalak 8önderilmelldir. Belgeleri eksik olan adaylaİln başvuruları değerlendirmeye
8eçilecektil, Görüşmeye davet edilen adaylann 8öraşmeye .eli.ken b.rşvu; için ,ereklievraklarl fıziki

ve teleton veya bi.zat yapllan ba5vıJrUıar
munu 865terir bel8e, sÜrücü belgesi basvuru
allnmayacaktll. Uy8un adaylar iIe ileti5ime
olarak 8etirmeleri gerekmeıtedar

8AşVURU j N GIREKLi BtLGILER1 Kimlik Foto&opisj

2 oiploma
3 ikameı85h Belge§l

4 Askellik dulUm 8el8esa

5 |şXUR jş 

^rayan 
8el8esi

cE{iülEcE ll
SAN

Hnl
]. po§

/ isT

l

l

?



(!ltay' KURUM Dı5l DAiMi isciTAL€P FoRMu

B

i§yeri Adl Küçükçekmece anşaat Taah. san, Ve Tic.Aş.
Adres HaIkall Merkez MahaılesiTulgut 0zal 8ulvarl 1. posta sokat No 3/1 Kati1 K.çekmece/isTAN8UL

Tel€fon-E-maiI 0112 96602 02 - basvuru@kita5.ist

TALEP / BAşVuRu slLGiLERi
ilan saylsü 2o21l11_oo93
Talep No E 98959111 902.01 173387

Aç|k iş say|s| 1

Başvuru Tarihleri 04,11.2021-06.11.2021
Ba u Adresi

GöRüsM€YE itisXilı si[GirER
Yer Kuçükçekmece inşaat Taah, san. Ve Tic.Aş.6en€ Müdür]ük B]na5l

Tarih ve saat Geri bildirimler e mail VeYa telefon aracllığl ile yapı acaktür,

Not 8aşVurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşullarl gore Ve başVuru
bulunan başVuru sahipler] mulakata çağrllacaktlr.

için gereklj eVraklal ]ncelend]kten 50nra uygun

MEsLExi özELLixLER vE çAtlşMA şARTIAR|
iş Poıisyonu Büro Memulu (personet)

6örevTan|ml Müdürlükte Büro Personeliolarak çall§acak. Gereklievrak i§lemlerini yapacak ve korıtrollerin! 9ağlaYacak.

çaİşma süresi Belllsiz surel| / Tam zamanlI

çallşma saatı Normal / vardiyal| çallşma koşulıarı Esastlr
En8el Durumu Engelli adaYlara dncelik verilecektir.
callşma Adresi Kü ük mece in at Taah. san. Ve Ti (K kmece 8eledi 5iil 5lnl.]arl inde

Tüıı( ceıa Kanununun s3.maddesinde belırtjlen sürelea geçmaş olsa bile; kasten iş|enen bir suçtan dolayı bir Yll Veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramlş olsa bile devletin güVenıiğine karşl §uç|ar, anayasal dü2ene ve bu düuenin işleyişine ka.ş| suçlar, rimmet, irtikap, rüşvet,
hlrslzkk, doİandır|cll|k, sahtecilik,8örevinı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleYe fesat karlştlrma, edimin ifaslna fesat karlştlrma, suçtan kaynaklanan
mal Varllğ| değerlerjni aklama Veya kaçakçl!lk suçıarından mahrum oımamak

4 Askerlik ile ilEkisi bulunmamak
5 Herhan8i bir sosYal güvenlik kurumundaal emeklilik, yaşılık, malulıük ayllğı almaya hak kazanmamış olmai
5 sağllk açıslndan görevini yapmasİna engel olabiıecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
7 En a2 lise mezunu

8 Kuçukçekmece ilçe slnIrla.t içerinde ikamet;den

MüRACAAT KoŞULl,ARl

3

1 Türkiye cumhurjyetı Vatandaşl olmak
2 Kamu hak]arlndan mahrum oımamak

Başvuru|ar sadece mail adresi ü.erinden yapllmal|dır, iŞXUR iş Arayan 8elgesi olmayanıaa Ve telefon veya bizıat yapllan başVurular
değer|endirmeYe aIlnmayacaktır. Mail ad.esine detayll özgeçmiş, diploma, engelli ı5e engel durumunu 8österir belge, 5ürücü belgesi başvuru
mailinde ek olarak 8önderilmelidk. Belgeleri eksik olan adayların başvuruaan değerlendirmeye allnmayacaktr, Uygun adaylal ile iletjşime
8eçalecektir. Görüşmeye davet edilen adaYlann gorü§meye 8elirken başVuru için 8erekli eVraklarI fiziki olarak letiameleri gerekmektedir

BAşVURU içiN GEREKLi BEtGEtER

Not

1 Kimıik Fotokopisi

2 Diploma
3 ikamet8ah Belge5i

4 Askerlik durum Beıgesi

5 iŞKUR iş Arayan Bel8esi

\-t__-=.--



İşYERi Bi|-cilERi
işyeri Adl Küçükçekmece inşaat Taah, 5an. Ve Tic-Aş.

Adres Halkall Merkez Mahallesi Turgut oza] BuiVarü 1 Po5ta sokak No 3/1 Kat:1 K.Çekmece/isTANBUL

TeleIon-E-mail 0212 966 02 02 - basvuru@kitas.ist

TALEP / 8AşVURu Bi[GiLERi
i|an say$ 2021-11/ 0023
Talep No Mrkİ -0023

Açlk iş saylsl t
Başvuİu Tarihleri 04.I|-202l - 06.11.2021,

Başvuru Adresi basVü,l ülıokitas ]st

Q<lta/

GöRüşMEYE iLişxiN BiL6itER
Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük 8inasl

Tarih ve saat Geri biıdirimıer e-mail veya telefon arac.llğl ile yapılacaktır.

Not Başvurular değerlendirildikten sonaa Müracaat koşullarl göre ve başVurtl
incelendikten sonra uyBun buaunan başVu.u §ahipleri mülakata çağnlacaktl.,

için gereklı ewaklar

iş Poıisyonu

Görev TanlmI

Çallşma süresi

Çallşma saat|

EngelDurumu

Çallşma Adresi

MEs[E(i özEltiKLER VE çAL|şMA şARTIAR!
se.Vl§ Eleman (Garsonl

Ça]lştlği mekanr, se.v]se ha2ır hale 8etir]r. sorürmlu olduğu masaların hesap ödeme süreci ile ilgilenir.
Yemek ya da içecek menüsünü müşteriye Vererek, menüyle 1lgili müşterilerjn Yemek Ve içecek tercihini
en doğru Şekilde Yapmalarlna yardımcı o1ur, Müşteriyi karşllar Ve oturacağl yere yönlendirir.Müşteri
mer,ınuniyetinl sa8idmdk.

Be]irsiz süreli / Tam zamanll
Norrnal/ Vardiyal] Çallşma Koşulian E5astlr

Engelliolmayacak
Küçükçekmece inşaat Taah, san. Ve İic,A§.. {Küçükçekmece Belediyesi ilçe Slnlrla11 içinde)

Türk ceza Kanununun 53,maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten jşıenen bir suçtan dolayl bir yll veya daha fazla süreyle
hapi5 cezaslna ya da affa uğramlş olsa bile devletin güvenliğine karşl suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşl suçlar,
2immet, irtikap, rüşvet, hırsızllk, dolandlnclllk, 5ahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karlştlrma, edimin ifaslna
fesat kanştlrma, suçtan kaynaklanan malvarllğl değerlerini akıama Veya kaçakçllIk suçlallndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşllllk, malullük aYlığl almaya hak kazanmamlş olmak
6 sağllk aç|slndan görevini yapmas!na engelolabilecek herhanti bar sağllk sorunu olmamak

7 Minlmum ilkokul mezunu

8 Küçükçekmece ilçe 5lnlrlan içerisinde ikamet eden

MüRACAAT Koşul,tARl
1 Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı oımak
2 Kamu haklanndan mahrıJm olmamak

Başvullar 5adece mail adresi üzerinden yapllmalldlr. Telefon veya bizzat başVurula. değerlendirmeye alınmiyacaktır, Mail adresine
detayll özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu gösterir belge, sürücü belgesi başVuru mailinde ek olarak gönderilmelidir.
Beageleri eksik olan aday|ann başVurula.ü değerlendirmeye allnmayacaktlr. [Jygun adaylar ile iletjşime geçilecektir. Görüşmeye davet
edilen adaylarln 8ö.üşmeye gelirken başvuru için ge.eklj evraklan fiziki olarak getirme|erigerek

8AşVuRu içiN GERE(ri 8ELGEIER

Not

1 KimIik Fotokopjsi

2 Dipıoma

3 ikametgah Belgesi

4 Hijyen Eğitim sertifikasl
5 Askerlik Durum Belgesi

KURUM Dlsl DAjJvli isciTALEP FoRMu

0.^



KuRuM Dlsl DAiMi isciTAIEP FoRMu

B ıGitERi
işyeri Adı Küçükçekmece inşaat Taah. 5an. Ve Tic.Aş.

Adres Halkall Merkez MahallesiTurgut Özal Bulvan 1. Posta sokak No:3/1 Kat|1 K,Ç;kmece/iSTANBUL

relefon-ı-miii ozi gaaoz oz - basvuru@kitas,ist

TALEP / 8§VuRu B

lan saylsl 2021-11/ 0024
Talep No Mrkz _0024

Agk iş saylsl 2

Başvuru Tarihleri 04.II_20?1 - 06 -11-202!

Başvu, u Adresi basvuru adki tas-i5t

Q<itay'

Yer Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl
Tarih ve saat Geri bildirimler e,mailveya telefon araclllğl ile yapilacaktlr.

Not BaşVurular değealendiriıdikten sonra Müracaat koşullarl göre Ve başVuru

N8l LEREYE

için gerekli evraklar
incelendikten sonra u rılacaktlrn bulunan ba uru sahi lerimülakata ça

Temizlik Ve sağılk kuralıanna uygun olarak çaIlşma ortamını hazlrlamak,Günün mönü5üne göre yapllacak
yemeklik malzemeleaj mutfağa getirmek Ve aşçlya yardlm etmek,Yemeklik malzemeleajn temizlenmesi,
soyulmasl, aylklanmasl, doğranmasl Vb. işlemleri Yapmak, sıcak ve soğuk yemek çeşitlerinin
pişirilmesinde aşçlya yardlmcı olmak, Kahvaltıllk mal2emeleri servise hazlrlamak,Gelen erzak
malzemelerini depoya taşlmak,Mesleği alanlndaki gelişmeleri takip etmek Ve uygulamak, işçi sağllğl Ve iş
güvenliği ile ilgili kuraılara uymak vb. görev Ve işlemleri yerjne getirir,

LLİKLER vE çAL|şMA şARTLAR|

Görev Tanlml

Küçükçekmece Beled ndesi il e slnlrlarl iÇahşma Adr€si Kü aat Taah. 5an. Ve Tic,Akmece in

iş Pozisyonu Aşçl Yardımcısl

Esastlr
Çallşma süresi Belirsiz 5üreli / Tam zaman l

çallşma saati Normal/ Vardiyall çallşma Koşu larl
Engel Durumu Engelli olmayacak

Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir ylI Veya daha fazla
süreyle hapi5 cezaslna Ya da affa uğramlş olsa bile devıetin güvenliğine karşl 5uçla., anayasal düzene Ve bu düzenin işleyişine karsl
sı.]çlar, 2immet, irtikap, rüşVet, hlrslzllk, dolandlnclllk, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hjleli iflas, ihaleye fesat kanştırma ,

ediman ifaslna fesat karlştürma, suçtan kaynaklanan malvarllğl değerıerini aklama Veya kaçakçlllk suçlarlndan mahrum olmamak

Herhangi bjr sosyalgüVenlİk kurumıJndan emekıilik, yaşllllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmamlş olmak
sağllk açlslndan görevini yapmaslna engel olabilecek herhangi bir sağllk 5orunu olmamak
Minimum ilkokulmezunu

Küçükçekmece ilçe 5ınlrlan içinde ikamet eden.

3

4

5

6
7

9

KoŞuLLARl
1 TürklyecumhuriyetiVatandaşl olmak
2 kamu haklarlndan mahrum oımamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Başvurlar sadece mail adresi üzerjnden yapılmalüdır. Telefon Veya bizzat başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail
adresine detayll özgeçmiş, diploma, engellı ise engel durumunıJ gösterir belge,5ürücü belgesi başvuru maılinde ek olarak

Belgeleri eksik olan adaylann başvurularl değerlendirmeye allnmayacaktlr
rüşmeye davet edilen adaylann görüşmeye gelirken başvuru için ge.ekli

N GERE BELG:LERBAşVURu

n adavlar ıle ileti5ime
rl fiziki olarak tirmeleri

1 Kiml]k Fotokopisi

2 Diploma

3 ikametgah Belgesi

4 Hijyen Eğitim

5 Askerlik Durum Bel8es]

Not gönderilmelidir,
geçilecektir. Gö
gerekmektedir.
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($ltay'
iŞYERi BirGilERi

işYeİi Adl Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş.

Adres Halkalı Merkez MahallesiTur8ut Özal 8ulvarl 1. Posta sokak No:3/1 Kat:l K.Çekmece/iSTANBUL

Telefon-E-mail 0212 966 02 02 - basVıJIu kitas.ist

ilan saylsl 2021-11 /0025
Talep No Mrkz-0025

Açlk iş saylsl 1

Başvu.u Taİihleli 04,11,.2027 - 06.1]^.2027

TALEP / BAşVURU B

ru Adıesi basvııru kitas.ist

Yer Küçükçekmece inşaat Taah, san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binasl
Tarih ve saat Geri bjldirimle. e-mail Veya telefon aracüllğü ıle yapllacaktlr.

Not Müracaat koşullarl Ve başvuru üçin gereklI evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut
poz nau un bulunan başVuru sahipleri mülakata çağrllacaktlr

R MEYE R

Şoför
Yöneticisinin verilen görevlerl mevzuat hükümlerj çerçevesinde, zamanında ve düzenli olarak yapmak,

kendisine verilen her türlü görevj yerine getirmek, zimmeti altlnda bulunan aracın temizlik Ve baklmlaİlnI

zamanInda yapmak

Belirsiz si]reli / Tam zamanıl
Normal / Vardiyall Çallşma Koşulları Esast|r

Herhangi bir en8eli bulunmayacaktlr.

MEstEki özELl"iKIER VE çAılşMA şARTLARl

K üa kmece in at Taah. san. Ve Tic,A kmece Beledi indeiiı sınırları i

iş Poıisyonu

Görev TanIml

lışma Adresİ

Çallşma süresi

Çallşma saati
Engel Durumu

1

2

3

4
5

6

7

8

Türliye cumhuriyeti Vatandaşl olmak

kamu haklaründan mahrum olmamak
Türk ceza KanunıJnun 53.maddesinde beliftilen sü.eler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bil suçtan dolayl bir yll Veya daha fa;h
Askerlik ile illşkisi bulıJnmamak

Herhan8i bır sosyalgüVenlik kurumundan emeklilak, Yaşllllk, malullük ayllğl almaya hak kazanmam!ş olmak

sağllk açl5lndan görevini yapmaslna engel olabilecek herhangi bir sağllk sorunu bulunmamak,

En az lise mezunu

MüRACAAT KoŞuLLARl

istanbul il slnlrları içerisinde ikamet eden

ı Kimllk Fotokopjsi

2 Djploma

3 ikametgeh Belgesi

4 sürücü Belgesi

5 Askerlik Durum Be|gesi

5 isKUR iş Arayan Belgesi

Not

BAşVuRU içiN GEREKL BEtGELER

Ba rular sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. i KUR l Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapllan

1

E{illi
SAN

KuRUM olsl DAiMi i5ci TAtEP FoRMU

c


