
Çifteler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı

Son Başvuru : 27.07.2018

İl ESKİŞEHİR İlçe ÇİFTELER Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla 
İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi bir alanından mezun 
olmak 
- 1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve 
Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji 
Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler 
Bölümlerinin herhangi bir alanından mezun olmak 2-Eskişehir İli Çifteler İlçesi 
Nüfusuna kayıtlı olmak veya ilan tarih itibariyle en az 6 ay süreyle Çifteler de 
ikamet etmeyi kabul etmek. 3-Personelin, işe alındıktan sonra 5 yıl Çifteler ilçe 
sınırları içinde ikamet etmeyi kabul etmek. Başvuruda bulunacak adayların 
başvurularını; http://appext.aile.gov.tr/vakifilan adresinden 16/07/2018-27/07/2018
tarihleri arasında yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. İnternet üzerinden başvuru yapan adayların yukarıdaki belirtilen 
koşullara haiz olduğuna gösteren belgeleri 03/08/2018 tarihi mesai bitimine kadar 
asıllarını yada noter tasdikli belgeleri doğrudan veya iadeli taahhütlü olarak posta 
yoluyla vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda mülakata 
girmeye hak kazanan adayların listesi 10/08/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar
http://www.cifteler.gov.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. İSTENECEK 
BELGELER 1-Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu 2-Bitirdiği Okul Diploması 
veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 3-T.C. kimlik numaralı Nüfus 
Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi 4-2016 veya 2017 yılı KPSS sınav sonuç 
belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 5-son altı ay içinde çekilmiş, 2 adet 
vesikalık fotograf 6-Adli sicil kaydı belgesi 7-Özgeçmişi CV(Özgeçmiş 
mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet 
ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile 
bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir. 8-Mezuniyet Transkript Örneği 
9-Askerlikten Muaf olduğuna veya yaptığına dair belge 10-Görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü 
bulunmamak

2 ADET BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI
Son Başvuru : 28.07.2018

İl YOZGAT İlçe SORGUN Alınacak Sayı 2

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARINI ETKİN ŞEKİLDE 
KULLANMAK 
- EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMASI 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1) Her hangi bir alandan Lisans mezunu olmak, 2) En az B sınıfı ehliyeti olmak. 



( Aktif olarak araba kullanabiliyor olmak ) 3) İlan tarihinden önce en az 6 aydır 
ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 4) İyi derecede bilgisayar ve ofis 
programlarını kullanabiliyor olmak. ( Mülakat yapılırken uygulama sınavı 
yapılacaktır ) 5) Klavye yazım yeteneği iyi olmak. ( 3 dk içerisinde en az 90 
kelime yazabiliyor olmak ) 6) İletişim yeteneği güçlü olmak

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Son Başvuru : 03.08.2018

İl KONYA İlçe DOĞANHİSAR Alınacak Sayı 1

Çalışma
Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Bilgisayar programları kullanabilmek ve bilgisayar sertifikası olmak 
- Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Fakültesi bölümlerinin birinden 
mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak 
- 5-(B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,mesai mefhumu gözetmeksizin,her türlü
arazi ve iklim şartlarında gece gündüz aktif olarak çok iyi araç kullanabiliyor 
olmak 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1-Adayların; Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Fakültesi 
bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak ve ÖSYM 
tarafından yapılan geçerli (2016 veya 2017 Kpss Lisans Puanı)Kamu Personeli 
Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. 
2-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 3-Askerlik görevini yapmış veya muaf 
olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak(erteletmiş olmak), 4-(B) Sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak,mesai mefhumu gözetmeksizin,her türlü arazi ve iklim 
şartlarında gece gündüz aktif olarak çok iyi araç kullanabiliyor olmak. 5-Bilgisayar 
programları kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak 6-Görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli 
bulunmamak, 7-DOĞANHİSAR ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, 
(Sınavda başarılı olan aday İçin geçerli) 8-Doğanhisar ilçe sınırları içinde en az 1 
yıldır ikamet ediyor olmak, 9-Varsa iş deneyim belgesi 10-İşin Süresi: Daimi (3 Ay 
Deneme Süreli) 11-Vakfımız mülakat/sınav sonucunda personel alıp almamakta 
serbesttir. 12-Şartları taşıyan kişilerin sistem üzerinden mülakat işlemleri 
başlatılarak 15/08/2018 saat:09.00 da mülakata çağırılacaktır.


