
EK.1
KURUM DI$I KAMU I$qI ALIMI ILAN FORMU

Kurum Adr/Unvanr: Gemerek Kaymakamhflr Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrsma Vakfr
Adresi: Gemerek htiktimet konaEr 1. kat
Telefonu : 0 3 466L4 1,841 Faks no:03 4661,41.883

Meslek Adr: Temizlik Giirevlisi (YaSlt
kisisel baktm, banyo, viicut temizli{t,
kryafet onanm, genel ev temizli{i, gamastr,
hah, perde ve bulas* ytkama, iitii yapma
vb. temizlik rsleri)

Agrk i9 Sayrsr: 6 [ 2 erkek, 4 bayan)

NiteliEi [Gecici/Daimi) : Gecici Deneyim Stiresi:l- AY
Bagvuru Tarihleri: 10.02,2022 - 1.6.02.2022

mh S

rtibat isi: Onur T DEMIR
ve Da an ma Vakfr

Yardrm celeme Gorevlisi

ru Adresi: Gemerek lYardrmla
Unvanr: S

Telefonu:0346L4 1841. E-posta:

Yer: Gemerek So lYardrmla maveD anl ma Vakfr
Tarih: Saat:

Qahgma Adresi: Gemerek SosyalYardrmla$ma ve Dayanr$ma Vakfr

Cahsma Sriresi: 10 ay Calr$ma Saatleri:08:00 - 17:00

l.TUrkiye Cumhuriyeti vatandagr olmak,
2.Medeni haklannr kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.18 yagrnr bitirmig olmak ve 50 yagrnr doldurmamrg olmak,
4.Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,
5.Tiirk Ceza Kanununun 53 iincU maddesinde belirtilen siireler gegmig olsa bile; kasten iglenen bir sugtan
dolayr biryrl veya dahafazla siireyle hapis cezasrnayada affau[ramrg olsa bile devletin gUvenli[ine kargr

suglar, Anayasal diizene ve bu dtizenin igleyiqine kargr suglar, zimmet, irtik6p, rUgvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk,
sahtecilik, giiveni k0tUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan

kaynaklanan malvarhfir delerlerini aklama veya kagakgrlrk suglarrndan mahk0m olmamak .

6.G<irevin devamh yapmasrna engel olabilecek vUcut veya akrl hastalrtr veya vucut satlr$r ile iizrU
bulunmamak.

t. Erkek adaylar igin askerlik gorevini yapmrt veya muaf olmak ya da askerlikle iligkisi
bulunmamak.

2. Sosyal iletigim becerisine sahip olmak
3. Geriatri mezunu olmak veya Hasta Yagh Bakrm konulannda sertifrka sahibi olanlar Onceliklidir
4. ilgemiz srnrrlan igerisinde ikamet ediyor olmak.

OZEL $ARTLAR



I

l. l adet vesikahk fotograf
2. Diploma, sertifika veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3. ig Bagvuru Formu (Gemerek SYDV ahnrp doldurulacak)
4.lkametgah Belgesi
5.Qahgmasrna engel olmayacaSmr g0steren Aile hekiminden aluran Sa!l* Raporu
6.Askerlik Durum Belgesi
7.Adli Sicil Kaydr
8. Ntlftls Ctlzdam Fotokopisi

Tarih:09.02.2022
Adr S Alhan
Unvanr:

KaSe/imza:

\-/

Not: Buform
olunan lSxua

meslek igtn ayn ayn dtizenlenerek iS arayanlara duyurulmat igin barth
Merkezine gfinderilir.


