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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı:Tavas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adresi:Orta Mah. Hükümet Cad.No:48 Hükümet Konağı Tavas/DENİZLİ
Telefonu:0(258) 613 19 37
Faks:0(258) 613 19 37
TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı:Temizlik Görevlisi
Açık İş Sayısı: 4
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici
Deneme Süresi: 1 ay
Başvuru Tarihleri: 10/08/2022- 15/08/2022
Başvuru Adresi: :Orta Mah. Hükümet Cad.lN o:48 Hükümet Konağı Tavas/DENİZLİ
İrtibat KişiskSüleyman AKIŞ
Unvanı : Vakıf Müdürü
Telefonu:0258 613 19 37
e-posta :tavas_sydv@hotmail.com
GÖRÜŞME /MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer:Hükümet Konağı Toplantı Salonu Orta Mah. Hükümet Cad.No:48 Hükümet Konağı
_________________________________
Tavas/DENİZLİ
Tarih:16.08.2022 Salı günü
Saat:10:00
ÇALIŞMA ŞARTLARI__________________________________________________________________________________

Çalışma Adresi: Tavas ilçe sınırları (Merkez ve tüm mahalleler dahil)________________________
Çalışma Süresi:Geçici (11 ay 25 gün) Çalışma Saatleri :08:00-17:00__________________________
Vefa (Yaşlı Evde Bakım) programı kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin
genel temizliğini yapmak, öz bakımlarını yapmak, çamaşır temizliği, ütü, yemek yapımı gibi
benzeri işlemleri yapmak._____________________________________________________________________
İşe alınan personeller 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışacaklardır.Aylık ücret asgari
ücret olacaktır.Deneme süresi içersinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.____________
MÜRACAAT KOŞULLARI_________________________

1Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak___________________________________________________
2Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak______________________________________
3- 20- 40 yaş arasında olmak (01.01.2002 tarihi ve öncesinde doğmuş olmak, 01.01.1982
tarihi ve sonrasında doğmuş olmak)____________________________________________________________
4Kamu haklarından mahrum bulunmamak_______________________________________________
5Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak,____________________________________________________________________________________
6-Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü
bulunmamak,____________________________________________________________________________________
8En az ilkokul mezunu olmak,_____________________________________________________________
9-Bu iş ilanı tarihinden önce Tavas İlçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak, başvuru
süresi içinde ikametini Tavas İlçesine taşıyanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

L

10Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor
olmak
______________________________________________________________________________________
11Program kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olmak,__________________________
12- Müracaatların şahsen yukarıda belirtilen adrese ve belirtilen tarihlerde yapılması
gerekmektedir.Müracaat saatleri resmi çalışma günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasındadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER__________________________________________________________________

Başvurular ve evrak teslimi 10.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında şahsen Tavas Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.Kargo, posta vb. şekilde yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.___________________________________________________________________________
1Diploma veya mezuniyet belgesi_______________________________________________________
2Erkek adaylarda sürücü belgesi_________________________________________________________
3Adli sicil raporu_________________________________________________________________________
4Erkek adaylar için askerlik durum belgesi_______________________________________________
5Adres Bilgileri Raporu (Nüfus Müdürlüklerinden alınan adres değişiklik tarihlerinin gösterir belge)
6Varsa hasta bakım, engelli bakım, hijyen sertifikası____________________________________
7Nüfus Cüzdanı Fotokopisi_______________________________________________________
DİĞER HUSUSLAR

Vakfımız yapılan değerlendirme sonucu personel alıp almamakta serbesttir._________________
_________________________________________FORM ONAY BİLGİLERİ________________________________________

Tarih: 09/08/2022______________________________________________________________________________
Adı Soyadı:_______ Mutlu KOKSAL_______________________________________________________________
Unvanı:
Kaymakam
Kaşe/İmza:

