iMRANLI BELEDiYE BA~KANLIGI TAM ZAMANLI SOZLE~MELi PERSONEL
ALIMiLANI
53963 Sayih Belediye Kanunu'nun 49.maddesi hukumlerine gore bos bulunan asagida smifi,
unvan adedi, ogrenim durumu belirtilen 2 (iKi) adet tam zamanh sozlesmeli personel alum yapilacaktir.
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Giris Smavl ve Tarihi:
Sozlu, mulakat olarak tek asamada yapilacak olup;
Sozlu Smav Tarihi: 15.10.2020 Sat: 14:00 olarak belirlenmistir.
Sozlu Smavda adaylarm mesleki,genel kultur.yetenek.kavrayis.ifade ve temsil kabiliyeti.davrams
ve meslege uygunlugu.is ve proje deneyimi gibi niteliklere sahip olup.olmadigi goz onunde
bulundurulacaktir.
Adaylann basvuru veya atama islemleri icin istenen belgelerde gercege aykm beyanda bulundugu
tespit edilenlerin basvurulan gecersiz sayihr ve goreve baslatilmaz. Goreve baslatilmis olsalar dahi iptal
edilir. Bu kisiler hicbir hak talep edemezler ve haklarmda 29.09.2004 tarih ve 5237 sayih Turk Ceza
Kanunu'nun ilgili hukumleri uygulanmak tizere Cumhuriyet Bassavcihgma
sue duyurusunda
bulunulacaktir.

Basvuru Sartlan:
1234-

657 Sayih Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen sartlan tasmak,
Universitenin ilgili bolumunden mezun olmak, baska bir kurumla sozlesmesi bulunmamak.
Gorevini devamh yapmasma engel olabilecek saghk sorunlan bulunmamak.
Taksirli suclar ve asagida sayilan suclar tecil edilmis htikumler baric olmak uzere agir hapis veya
6 aydan fazla veya affa ugrarms olsalar bile Devletin sahsiyetine karst islenen suclarla, zimmet
ihtilas, irtikap, rusvet, hUSIZhk, dolandmcihk, sahtecilik, inanci kotuye kullanma, yuz kizartici
veya seref ve haysiyeti kmci suctan veya istimal resmi ihale ve ahm satimlara fesat kanstirma,
Devlet sirlanm a<;lgaverme suclanndan dolayi hukumlu bulunmamak.

Ozel Sartlar :
1-Adaylann Arac Surucu Belgesi olmasi (Enaz B simfi)
3-Adaylann Proje Cizim tecrubesi olmasi,
4-Adaylann Mesleki tecnibelerinin olmasl oncelikli ~artlar olarak aranacaktlr.

Basvuru Sekli:
Adaylarm 28/09/2020-0911 012020 tarihleri araSI saat 17.00'ye kadar imranh Belediyesi Yazl i~leri
Miidiirliigiine ~ahsen miiracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapIlacak ba~vurular kabul
edilmeyecektir. )

Basvuru Slrasmda istenen Belgeler:
123456-

Ogrenim durumunu gosterir belgenin ash veya tasdikli fotokopisi.
Kimlik fotokopisi.
2 adet vesikahk resim.
Erkek aday lar i<;inaskerlik durumunu gosterir beIge.
Adli sicil belgesi.
Yerle~im yeri belgesi.

Siizlii Miilakat Smav Tarihi: 15/10/2020
Saat
: 14:00
Yer
: imranh Belediyesi Toplantl Salonu
irtibat Telefonu: 0346 861 2007-18
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