Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar………………………………………………….
Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir…………………………………………………..
Türkiye İş Kurumu

ÇANKAYA HİZMET
MERKEZİ

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi: 05.06.2018
Görüntülenme Sayısı

1331

Son Başvuru Tarihi

14.06.2018

Çalışma Şekli
İşveren
Statüsü

Daimi / Tam
Süreli
Kamu

Pozisyon 1

İş Tanımı
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
*ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.
*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.
*Taleplere 2016 veya 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 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 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.
Meslek Bilgileri
Meslek
Bilgisayar Teknisyeni

Deneyim

Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Genel Birim Adı
Lise ve Dengi Okul
Lise ve Dengi Okul

Ya

Genel Bölüm Adı
Bilgisayar
Bilişim Teknolojisi

Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi

Sınav Adı

Sınav Puan Türü

En Az Puan Limiti

Sınav Giriş Tarihi

Öğ
Ort
Ort

Kamu Personel Sınavları

KPSS

EKPSS

0

Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi

: ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

İrtibat Bilgileri

: İsim
Ünvan
Telefon

:
:
:

E-posta

:

Diğer Bilgiler

İş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi taktirde sorumluluğun
tarafıma ait olacağını, ilan şartlarını taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle
işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai liseye girmiş olmam halinde
Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt ederim.
Önyazı Ekleme

İşe
Başvuru
Detayı

UYARILAR
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin
işsizlik ödeneği kesilmektedir.
2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.
SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya
cevap vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli
sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.
2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl
süreyle kesilecektir.

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar………………………………………………….
Bu ilana sadece Kişisel Durumu "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir……….
Türkiye İş Kurumu

ÇANKAYA HİZMET
MERKEZİ
MSB PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi: 05.06.2018

Görüntülenme Sayısı

593

Çalışma
Şekli

Daimi / Deneme
Süreli

Son Başvuru Tarihi

14.06.2018

İşveren
Statüsü

Kamu

Pozisyon 1

İş Tanımı
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE :
*3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TERÖR OLAYLARININ SEBEP VE
TESİRİ SONUCU MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR BAŞVURABİLİR.
*ALINACAK KİŞİ KONYA 56'INCI BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.
*MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMIŞ VE BU HUSUSTA BELGE ALMIŞ OLMAK GEREKMEKTEDİR.
*DENEME SÜRELİ BAŞLATILACAKTIR.
*YEMEK, SERVİS VE İKRAMİYE İMKANLARI BULUNMAKTADIR.
*Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin
yayımlandığı yerdeki içerisinde İl Müdürlüklerimizden veya Hizmet Merkezlerimizden yada 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.
*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 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.
Meslek Bilgileri
Meslek
Deneyim
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Genel Birim Adı

Ya

Genel Bölüm Adı

Öğ

Lise ve Dengi Okul

Farketmez

Ort

Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi
Kamu Personel Sınavları

Sınav Adı
KPSS

Sınav Puan Türü
KPSSP94

En Az Puan Limiti
1

Sınav Giriş Tarihi

Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi

: 56'INCI BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
ATEŞ BAZ VELİ MAH. YENİ MERAM CAD. NO:63
MERAM
KONYA / TÜRKİYE

İrtibat Bilgileri

: İsim
Ünvan
Telefon

:
:
:

E-posta

:

Diğer Bilgiler

İş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi taktirde sorumluluğun
tarafıma ait olacağını, ilan şartlarını taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle
işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai liseye girmiş olmam halinde
Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt ederim.
Önyazı Ekleme

İşe
Başvuru
Detayı

UYARILAR
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin
işsizlik ödeneği kesilmektedir.
2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.
SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya
cevap vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli
sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.
2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl
süreyle kesilecektir.

