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Erzin Sosyal Yardlmlaşma ve Dayanışma Vakft Ba§kanlığl
İsalı Mah. Şht. Gaffar Okan Cad, No: l, Llükiimct Konağı. 3 l 960 l:.ızınl1-1aıa1

0326 68l 78 68
eIzln otmail.con,ı

kurum Adlrunvanl
kurum Adresi
Telefonu
e-mail

TALEP BAŞWRU BiLGiLERi

Açık Ş sayüs]
Başvuru Tarihleri
BaşVuru Adresi

Başvuru Te|efon
iılibat Ki ]sl

GÖRüŞME/MÜLAKAT BİLGİI-ERi

: 7 (6 Bayan,] Erkek) adet personel
: 19 .08 .2022-26 .0E .2022
:Erzin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanüşma Vakfı
İsalı Mah. Şht. Gaffar okan cad. No: l, Hijkümet Konağ!, j ] 960 Erz-inl]Jala},

: 0326 68l 78 68
: Hasan DEMİR

Tarih ve saat
Mü 1akat

Erzin Şosyal YardımIaşma ve l)ayanışma Vakfı
Mülakat tarih ve saati ön incelemeden sonra vakfimı7- tarafından bilcliriIecckıir

ÇALIŞAcAK Pozisyoı vE Şıntunl
Çalışacak Pozisyon Temizlik elemanı (Ten,ıizlik vc hakım lıizı:ıeti. geıcl eı, tcınizliği, çnma§ır \,Iknnri
üttl, yemek yapımt ve bulaşık yıkanıa, engelIi-yaşlı ki§isel lıakını, vs.)

Çalışma Şekli
Çalışma süresi

alı ma saatleri

: Belirli Süreli (Geçici)
: Proje süresince
:08.00-17.00

MÜRACAAT KoŞULLARI

ye Cumhuı,iyeti Vatandaşı olmak, Medeni hakIarıl, Tijrki kullanım ehliyetine salıip oln,ıal<. l(aı,ıııı
haklarından mahrum bulunmamak-
Tüı'k Ceza kanununun 53'üncü ü],]addesinde belirtilen süıcler geçmiş olsa t,ıilc: kasten işlcıcır [ıiı cüjçlan
dolayı biı yıJ veya daha fazla süreyle hapis cezastna ya da aI"[a uğraııış olsa b ile dcvlcliıı qiivcnliiiırc
kaı'Şı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlal, zinrnreı, illjk6p. |,ij§veı. 11llslZlrl(
dolandırıcılık, sahteciIik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas. ihaloye fesat kaııştırma edin,ıiı,ı ifasıııa
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan nıalvarlığı değerterini al<laııa veya kaçakçılık 5uçlaı,tndan mal]kıın1
olman]ak.
Bayan adaylaı için okur-yazar o|mak, erkek adaylar için en az lise mezuntı olı,ııak.
Başvüru tarihi itibariyle 25-50 yaş arası o]n]ak.
Görevini devamlı yapnlasüna engel olalıilecek biı,engel/hastalık halinin hUItınünan]ası.
Proje temiz|ik işlemleri Erzin İIçesi ve mahallelerinde vatandaşların haneleı,iı,ıdc vapılacağıırdan sevallaı
engeli buIunmamak.
Erkek adayl için temizlik işlerini yapabiliyor olınak ve en az B sünlfı süriicü t,ıelgesine sahip olıııı i,vı

derecede araç kuIlanıyor oImak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
B vuru tarihi itib e son l ldır Erzin il sınırları i isinde ıkamet edi or olnıak

BAŞVURU İÇiN GEREKEN EVRAKLAR

l. Bitirdiği okulveyaçtk!ş belgesinin asIıveya onaylı suı.eti (Aslıjbraztdilıııek iizeıc vakıftaı,afınciaı
onaylanacaktır.)

2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
3. ] Adet vesikalık fotoğraf,
4. Adli sicil belgesi,
5. ÇaIışmasına engeI olmayacağınıgösteren aile hekiminden aIınan sağlık raporu
6. Guncel adrese dayalı tarihçeIi yerleşim yeıi belgesi
7. sürücü Belgesi (erkek personel için)

Başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde Erzin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na clden teslinı

18/08 12022
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edilecektir. Eiden evrak teslim ediIrn nb Wrular Islz sa ılacaktır
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