
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro 
Görevlisi Alımı.

Son 
Başvuru : 03.12.2018

İl İSTANBUL İlçe ADALAR Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Windows,Word, Excel, Powerpoint,vb programlar. 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- -4 Yıllık yükseköğrenim kurumlarının herhangi birinden mezun olarak lisans 
diplomasına sahip olmak. -Aday Vakfın bulunduğu İlçe sınırları içersinde son altı 
aydır ikamet ediyor olmalı ve İlçe sınırları içersinde ikamet ettiğini nüfus 
müdürlüğünden alacağı adres bilgileri raporu ile belgelemek. -Bilgisayar 
programlarını ( Windows,Word, Excel, Powerpoint,vb programlar) kullanıyor 
olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. -ÖSYM tarafından 
Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınav Türü KPSSP3 puan 
türüne göre en az 60 puan almak. -18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış olmak. 
-Askerlik görevini yapmış olmak. -T.C. vatandaşı olmak. -Medeni haklarını 
kullanma ehliyetine sahip olmak. -Kamu haklarından mahrum bulunmamak. -Türk 
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa 
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat 
karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. -Görevini yapmasına engel 
olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık yada sakatlık ile özrü 
bulunmamak. -Mülakat komisyonun alınması yönünde Mütevelli Heyetine görüş 
bildirdiği personel için Mütevelli Heyet alıp almama konusunda serbesttir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro 
görevlisi Alımı

Son Başvuru : 22.11.2018

İl KOCAELİ İlçe BAŞİSKELE Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Bilgisayar programlarını ( Windows,Word, Excel, Powerpoint,vb programlar) 
kullanıyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 
- 4 yıllık Yüksek öğrenim Kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültelerine veya İktisadi 
ve İdari Bilimlerine Bağlı Sosyal Hizmetler bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümleri ve Fen ve Edebiyat 
Fakültelerine bağlı Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun 
olarak lisans diplomasına sahip olmak. 
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak.(Fiilen şehir içi ve şehir dışında araba
kullanıyor olması gerekmekte olup araba kullanımı uygulamalı olarak tespit 
edilecektir) 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1-4 yıllık Yüksek öğrenim Kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültelerine veya 
İktisadi ve İdari Bilimlerine Bağlı Sosyal Hizmetler bölümü, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümleri ve Fen ve



 Edebiyat Fakültelerine bağlı Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden 
mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak. 2-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahibi olmak.(Fiilen şehir içi ve şehir dışında araba kullanıyor olması gerekmekte 
olup araba kullanımı uygulamalı olarak tespit edilecektir) 3-Bilgisayar 
programlarını ( Windows,Word, Excel, Powerpoint,vb programlar) kullanıyor olmak
ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 4-İlan tarihinden önce en az 
bir yıl Kocaeli il sınırları içinde ikamet ediyor olmak. 5-Görevini devamlı 
yapmasına engel olacak akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak. 6-Erkek 
adaylar için askerlik görevini yapmış olmak. 7-Son iki yıl içinde yapılan Kamu 
Personeli Seçme Sınavında KPSS P3puan türünden en az 60 puan almış olmak. 8- 
Adaylar başvuru belgesine varsa Tezli Yüksek Lisansını Sosyal Politikalar alanında 
yapmış olanlar belge ekleyebilir. 9-Adaylar İngilizce-Arapça dillerinden YDS-
TOEFL sonuçlarını belgelerine ekleyebilir 10-Mütevelli Heyet alım yapıp yapmama
hususunda serbesttir.

niksar sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı başkanlığı

Son Başvuru : 30.11.2018

İl TOKAT İlçe NİKSAR Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME 
GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Bilgisayar sertifikası(Windows ve Microsoft Office programları kullanabiliyor 
olmak) 
- iletişim,sosyal hizmetler,Sosyoloji,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Halkla 
ilişkiler,psikoloji 
- en az B sınıfı sürücü belgesi 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- Örgün eğitim veren üniversitelerin iletişim,sosyal hizmetler,Sosyoloji,Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık,Halkla ilişkiler,psikoloji bölümlerinden lisans,yüksek 
lisans veya doktora programlarından birinden mezun olmak, başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak En az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak Bilgisayar sertifikası(Windows ve Microsoft Office 
programları kullanabiliyor olmak) Son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3 puan 
türünde en az 60 puan almış olmak Niksar ilçe sınırlarında en az 1 yıl ikamet 
ediyor olmak Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak 
kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, 
algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme tecrübe paylaşımı gibi 
özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler 
dikkate alınacaktır.


