
KLJRUCAŞİLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
PROJE PERSONELİ ALIM İLANI

Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanrşma Vakfı taıafından yiiriitiilecek olan proje
kapsamında 9 ay çalıştınlınak ilzere 6 belirli süıeli temizlik personeli alımr yapılacaktı.

Başvuru İçin Arınıcak Özeliklcr

l -Ttlrkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olınak.
2-Medeni haklanru kullanma ehliyetine süip olmak
3-Tiirk Ceza Kanununun 53 tlncü maddesinde belirtilen stlreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daln fazla siireyle hapis cezAsflıa ya da affa uğamış olsa bile
devletin güvenliğne karşı suçlaı, Anayasal düzene ve bu diDenin işleyişine kaşı suçlar, zimme!
irtikAp, riişvet, hırsızlık, dolanüncılü, sahtecililq giiveni kötiiye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat
kaıştırma edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığ değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlanndan mahküm olmamak.

4-kamu haklanndan mahrum bulunmamak
s-İlan tarihi itibariyle Kurucaşile merkez ve köylerinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak
6-25-50(datıil) yaş aralığında olmak
7-En az ilkokul mezunu olıııak(Geriaıri biiliimü mezunu olmak teıcih sebebidir)
8-Görevin devamlı yapılmasma engel olabilecek dilzeyde akıl sağığ, viicut engeli, her ttirlü

iklim ve yolculuk şartlannda seyahat eüne engeli bulunmamak
9-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
lO-Engelli ve yaşlı bakrm konusunda sertifıka veya Hijyen belgesine sahip olmak
l l -Aktif herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamak
l2-Tercihen 3294 sayılı iknun kapsamında bulunmak
l 3-Erkek adayların B sınıfi ehliyetinin olınası ve aktif araç kullanması.
l 4-Başvurular bizzat y apılacakw.

Bışvuru İçin Gerekti Belgeler

l-Nilfus ciizdanı fotokopisi
2-Nüfiıs aile kayıt ömeği
3-Adres bilgileri raporu§üfus Mildilrlüğü'nden)
4-Adli sicil belgesi
S-Sağlık raporu(Aile Hekimindeıı iş kabul edilen adaylardan alınacak)
6-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
7Jş başvuru formu( Başwru sırasında Kurucaşile SYDV'de doldunılacak)
8-Varsa ehliyet fotokopisi
9-Hijyen belgesi ve varsa diğer sertifikalann fotokopisi
l0-Vesikalık fotoğaf(l adet-işe kabul edilen adaylardan istenecek)

- Başvurular 15.Mart.2022 Salı başlayacak olup, l6.Mart.2022 Çarşamba mesai bitimine
kadar devam edecektir.

- Başvurular Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen
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