ALINACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ VE İSTENECEK BELGELER:
1. Adaylardan en az 2 yıllık iş deneyimi ( toplu yemek yapan iş yerlerinde) istenecek olup istenen
belgeyi (çalıştığı işyerlerinden alınacak çalışma belgesi) teslim edemeyenler noter kura çekimine
katılamayacaklardır.
2. Aşçılık alanında USTALIK BELGESİNE (MEB Onaylı ) sahip olmak.
AÇIKLAMALAR:
1. 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
2. Alınacak personel devlet memuru olmayıp, daimi işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar
dahilinde Devlet memurluğuna veya Devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu
değildir.
3. Personelin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.
4. Alınacak personelin alacağı net ücret 2600 TL dir.
5. Belge teslim tarihi 06/09/2018 - 10/09/2018 tarihleri arasında saat 17.00 e kadar elden teslim
edilmeli veya 971024@meb.k12.tr adresine mail atılmalıdır.
6. Kura tarihi ve saati : 11/09/2018 saat 10:00 de yapılacaktır.
7. Kura yeri: Kalecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Salonudur.
GENEL ŞARTLAR:
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir
İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru
yapabilirler.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe
alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma
hakkı saklıdır.
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, yabancı dil vb.
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz
etmek zorundadır.
Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş
arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer
alan diğer kişiler listelere dâhil edilecektir.
İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu
tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet
edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli
işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.
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