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KURUM BlLclLERl
Kurum Adl/unvant: oR8EL A.Ş
Adresi: sELlMlYE MAH. lNAYET slTKl cAo. No:1ALT|NoRDU_oRoU
Telefonui 0452 505 5152
Fak No:0452222 92 52

TALEP/BAşvlJRU BİLGİtERİ
Açık lş Sayısıl ALTINoRDU 23 Kİşl, GÜIYAL| 6 Kişi,
PERşEMBE ı6 Klşİ, FATSA 11 KlşI VE ÜNYE 19 Klşİ

Meslek Adı: cANKuRTARAN

oLMAK ÜZERE ToPLAM 75 Kışl

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici
Ba§vuru T4rihleri: 27.04.202z-|L.05,zlz2

Den

im süresi:

8aş!,uru Adresi: sELlMlYE MAH. lNAYEr slTKl cAD. No:1 ALT|NoRDu-oRDu

NoT:
Irtibat KişisiI HATIcE KAYMAK
Tel€fonu|

0452 505

unvanı: INSAN KAYNAKLARl UZMAN YARDIMclsI

5152

E-posta: insankaynaklari@orbel.com.tr

GöRüşME/MütAıçAT BlLGlLERı
Not: 1- Başvurular neticesinde belirlenen adayların havuzda yüzme beceriieri içİn uy8u|amalı mülakata tabi
tutulacakhr.
2- Mü|akatyeri, tarihive saatiba§vurulan u ygun görülen adaylara bildirilecektir
3- Mü|akatta uygun görülen adayların gümüş cankurtaran belge almalaıı mecburi olduğundan, en
8eç işbaşt
tarihine kadar be elerin ibraz edilmesi erekmektedir

ÇALİŞMA ŞARTLARİ
Çalışma Adresil ALTlNoRDU, GÜLYALI, PERŞEMBE, FATşA VE ÜNYE iLçE PLAILARt
AaIıŞma süresi: 3 AY (18

06.2022-|8.09.2022|

Ça]ışma saaderi

MÜRACAAT KoşULLAR|
1. 18

yasını tamamIamıs ve 40 ya§ını doldurmamıs erkek ada y olmak

2. En az İlkokul mezunu otmak.

Tercihen Gümü§ cankurtaran sertifikasına (TSSF geçerliliği olanl 5ahiD olmak
4. lyi derecede yüzDe biliyor olmak
3,

S.

Alhnordu, Gülyalı, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçe sıntrtarı içerisinde ikamet ediyor veya edebilecek durumda

lo|mak

Askerlik hizmetini tamamlamış, erte !g!q!şl4eya muaf o|mak.
Affa uğram!ş olsa bile devletin güvenliğine karş| suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşt
suçlardan mqhküm olmamak.
6. Erkek adaylar için
7.

8. Ka§ten işlenen bir suçtan dolayı

biryı l veya daia

fazla süreyle hapis c€zasına

mahk0m olmamak

9. Affa uğramlş olsa bile özel hayata ve hayatln gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyan madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrslzl|k, dolandInctllk sahtecilik, güveni kötiiye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat kanşhrma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçı|ık ve fuhus suclanndan mahküm olmamak

10. Görevyapmaslna engel olabilecek beden ve akll hastalığı bulunmamak.

BAşWRU İçlN GEREKLİ BELGELER
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2.KlMLİK BELGEsi

!öğRENlM BELGEsİ/sERTİFIKALAR
FORM oNAY
T

BltGlLERl

arih|26.04.2o22

Y,aŞe

/

Not:
Mi)dülrl

l

ooe,|

-/,
-

Hlz

a
tl.lo ool7
222 92

,!o

işçi oIı ı yapılacak

er mesıek için oyn oyn düzenlenerek iş arqıonıqra dqıırulmosı için bağh olunan (ŞKUR

un e/ H izmet M er kezi ne gön deril ir.

