SİVAS

iLİ

ULAŞ iLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKr,I
KURUM DIŞI iŞÇİ ALIM TALEP FORMU

işvgni sircirBRi
Işyeri Adı
Adres
Telefon
L_t mail

ULAŞ iLÇESi SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 l Zemin Kat Ulaş / SiVAS
0 346 7812444

sidikaozkan

TALEP BAŞVURU BİLGİLERİ

ail.com

Açık iş sayısı

2 (2 Bayan)

Başvuru Tarihleri
Başvuru Adresi
Başvuru Telefon
Başıııru Faks
İrtibat Kişisi

06.05.2022-11.05.2022

- Mesai

Bitimi

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
0346 78l 24 44
0346 781 23 23

l

Ulaş /

SivAS

Sldıka ÖZKAN-Vakıf Müdürü

GoR UŞ MEA{ULAKAT BİLGİLERİ
Tarih ve saat

Ulaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Saat: l 1.00 - SYDV Toplantı Salonu

Vakfı

12.05.2022 tarihinde

ÇALIŞILACAK POZiSYON VE ŞARTLARI
Çalışılacak Pozisyon:

Çalışılacak Yer
Çalışma Adresi
Çahşma Şekli
Çalışma Süresi
Deneme süresi

Yaşlı kişisel bakım, banyo, vücut temizliği, kryafet onarım, genel ev temizliği,
çamaşır, iıulaşık yıkama, halı ve perde yıkama, ütü yapma, yemek yapma
vb. günlük ev işleri .
Ulaş / Sivas
Ulaş SYDV Hiiniyet Mahallesi Atatiiırk Caddesi No:31 Ulaş / SİVAS
Belirli Süreli-Geçici
Hafta|ık 40 Saat- 7.5

lav

Ay

MURACAAT KOŞULLARI
işiN süRnsi: z.s ay
iSTENİLEN iş GüCü SAyISI:

2 kadın

Başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde şüsen Ulaş SYDV'ye elden teslim edilecek olup,
kargo, posta vs. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup elden teslim
edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

1
2
3
4
5

l

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşl olmak
Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak
l8 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış olmak
I(amu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süeyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikdp,
rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandıncılık, güveni kötüye kullanm4 hileli iflas, ihaleye fesat
karıştrrma, edimin ifasına fesat kaııştrrma, suçtan kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama veya
kaçakçılık s larından müküm olmamak

6
7

Görevini devamh yapmasına engel olacak bedenen, kronik, aklen ve ruhen sağhk problemi
olmadığını belgelemek
Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bfu durumu bulunmamak

OZEL ŞARTLAR

8
9

Başıuru tarihi itibariyle Sivas srnırlannda son l yıl ikamet ediyor olmak.
Geriatri Bölümü mezunu olanlar, Lisans ve Ön Lisans Mezunları, Hasta./ Yaşlı Bakım
konularında sertifika sahibi olanlar, Hijyen Eğitimi sertifikası olanlar ve en az okıır yazar
durumda olanlar kuraya dahil edilecektir.
10 Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması
l l Proje temizlik işlemleri Ulaş İlçesi ve köylerinde vatandaşlann hanelerinde yerinde

yapılacağından, seyahat engeli bulunmamak.
12 Asıl olarak işe başlayan çalışanlar herhangi bir sebeple işi brakacak olma durumunda, en
az l5 gün önce işverene yazıh olarak bildirmeyi kabul eder.
13 Deneme süresi 1 aydır. Taraflar bu siire içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız
feshedebilirler.
l4 Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
15 İşe alman çalışanlara pğe süesince ödenecek aylık tutar net asgari ücreti aşmayacakür.
l6. Başvuru yapıp kuraya girecek adaylara ayrı ayrı tebligat yapılmayacak olup,12.05.2022
Perşembe giinü Saat: l 1.00'da Ulaş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda(2.Kat) hazır
bulunacaklardır.
17.Kura sonrasında Vakfimız personel alıp almamakta ve gerektiğinden tek taraflı iptal etrne
konusunda serbesttir.

BAŞVURU İçiN cEnErnN EVRAKLAR/BİLGİLER
Başıuru evraklan eksiksiz bir şekilde şahsen Ulaş SYDV'ye elden teslim edilecek olup,
kargo, posta vs. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup elden teslim edilmeyen

başııırular

geçersiz sayılacaktr.
Nüfus cüzdanının önlü ve arkah fotokopisi
2
2 adet vesikalık fotoğraf
_)
Giincel adresi bildirir ikametgah belgesi.( E-devlet üzerinden ahnacaktır.)
4
Adli Sicil Belgesi (Kamuya verilmek üzere, E-devlet üzerinden alınacaktır.)
5
İş Başvuru Formu ( wwrı,. u]as.gov.tr adresinden alınıp doldurulacaktır)
6
Diploma, sertifika veya mezuniyet belgeleri.
7
Varsa iş deneyim belgesi.
yacağlnı gösteıen aile hekiminden alınan ve konik rüatsızlığı
8
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