
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU 
SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK.(işe alınacaklardan daha sonra istenecek) **** BULAŞICI HASTALIĞI 
BULUNMAMAK. ***Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin 
yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - 
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline
ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu 
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP 94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 
diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- 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 halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Elektrikçi (Genel) Okuldan
Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi

Lise ve Dengi Okul Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise ve Dengi Okul Elektrik - Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ MEVKİİ
ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 2

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli



ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU 
SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK.(işe alınacaklardan daha sonra istenecek) **** BULAŞICI HASTALIĞI 
BULUNMAMAK.***MEB ONAYLI BİLGİSAYAR SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK ***Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın 
yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu 
geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal 
işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP 94 60 
puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, 
tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren 
kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai 
listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden 
(önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde
isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep 
sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu 
kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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 halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Ambar/Depo Görevlisi Pratikten
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim 
Seviyesi

Ortaöğretim (Lise 
ve Dengi)

En Fazla 
Öğrenim Seviyesi

Ortaöğretim (Lise 
ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60
Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi

Meslek Belgeleri ve Sertifikaları Bilgisayar Sertifikası
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ MEVKİİ
06520 ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :



Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 5

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU 
SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK. **** BULAŞICI HASTALIĞI BULUNMAMAK. **** D VE/VEYA E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP OLMAK (KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDEKİ YENİ SINIFLANDIRMAYA GÖRE C1E, C, CE, D1, D1E, D 
SINIFI) **** SRC BELGESİNE SAHİP BULUNMAK. **** Noter kurası 17.01.2017 tarihinde Sivas Et Kombinasında 
gerçekleştirilecektir. **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin 
yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - 
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline
ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı
kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe 
müracaatı kabul edilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine 
işverence davet edildikleri halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Şoför-Yük Taşıma Kurstan
Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi

SİVAS ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ 17.01.2017 13:00 - 14:00
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ MEVKİİ
ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 9

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU 
SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (KURA SONUCU İSİMLERİ ÇIKAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR) **** BULAŞICI 
HASTALIĞI BULUNMAMAK. **** MEB, ESK VE İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN ET İŞÇİLİĞİ VE KASAPLIK EĞİTİMİNDEN 
(SEKAP) SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK VEYA KASAPLIK (USTALIK VEYA KALFALIK) BELGESİNE VEYA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ 
SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE YER ALAN MESLEKİ EĞİTİM 
BELGELERİNDEN BİRİSİNE SAHİP BULUNMAK VEYA ET ENDÜSTRİSİ ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ OLMAK. **** Noter kurası 17.01.2017
tarihinde Sivas Et Kombinası Müdürlüğünde yapılacaktır. **** Başvuru yapan adaylardan sınav sonucunda işe yerleştirmeye 
hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri 
çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. **** Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı 
tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet 
adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale 
getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı
saklıdır. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, 
tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda 
bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Kasap Kurstan
Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi

SİVAS ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ 17.01.2017 13:00 - 14:00
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ MEVKİİ
ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 40

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** VARDİYALI VE TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU 
SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK.(işe alınacaklardan daha sonra istenecek) **** BULAŞICI HASTALIĞI 
BULUNMAMAK. ***Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin 
yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - 
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline
ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu 
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP 94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 



diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- 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 halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) Okuldan
Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi

Lise ve Dengi Okul Metal Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise ve Dengi Okul Metal İşleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Lise ve Dengi Okul Kaynakcılık Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖÜ MEVKİİ
06520 ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 1

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 06 Ocak 2017
Yayınlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Genel Şartlar ve Notlar

ADAYLARIN DİKKATİNE : **** TEHLİKELİ SINIFA TABİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU SAĞLIK KURULU RAPORU İLE 
BELGELEMEK (işe alınacaklardan daha sonra istenecek) **** BULAŞICI HASTALIĞI BULUNMAMAK. ***VARDİYALI OLARAK 
ÇALIŞMAK***Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı 
yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı 
belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin 
Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu Personeli 
Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP 93 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere 
başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp 



taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu 
durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler 
listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden 
öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden 
adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede 
yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 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 halde 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.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Soğutma Sistemi Operatörü Okuldan
Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi

Meslek Yüksek Okulu Önlisans İklimlendirme ve Soğutma teknolojisi Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans İklimlendirme-Soğutma Önlisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ MEVKİİ
ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 3

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli


