Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

KAYSERİ ÇALIŞMA VE
İŞ KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye İş Kurumu

SARIOĞLAN SULAMA BİRLİĞİ
Yayınlanma Tarihi: 17.07.2018
Görüntülenme Sayısı

317

Çalışma Şekli

Son Başvuru Tarihi

26.07.2018

İşveren
Statüsü

Daimi / Deneme
Süreli
Kamu

Pozisyon 2

İş Tanımı
1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde İl/Şube
Müdürlüklerimizden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2- Son müracaat tarihi
resmi tatile rastladığında, bir sonraki işgünü başvurular kabul edilmektedir. 3- Talep sayısının üç katından fazla
başvuru olması halinde, 13/08/2018 tarihinde saat 10:00'da Sarıoğlan Noterliğinde Noter kurası yapılacaktır. 4Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koşulları
taşıyıp taşımadıklarını yazılı ve/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. 5- 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. 6- Öncelik hakkına sahip olanlardan başvuruda
bulundukları sürekli ve 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. 7- Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve
kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe
müracaatı kabul edilecektir. 8- Lise ve dengi okul mezunları da kuraya katılmak şartı ile başvuru yapabilecektir.
9-Başvuru yapacak kişilerin 5 yıllık E sınıfı ehliyet ve MEB Onaylı Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme –Boru
Tesisatçılığı sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
Meslek Bilgileri
Meslek
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

Deneyim

Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim

En Az Öğrenim Seviyesi
En Fazla Öğrenim Seviyesi

Cinsiyet

Yaş

: İlköğretimKadın
Erkek
:

Kura Bilgileri
Kura Yeri
Kura Tarihi
Kura Saat Dilimi

: SARIOĞLAN NOTERLİĞİ
: 13.08.2018
: 10:00 - 11:00
Çalışma Adresi Bilgisi

Çalışma Adresi

: ŞENYURT MAH. KAYSERİ CAD. BELEDİYE İŞ MERKEZİ NO:16
38820 SARIOĞLAN
KAYSERİ / TÜRKİYE

İrtibat Bilgileri

: İsim
Ünvan
Telefon

: MUSTAFA DEĞERLİ
:
: 541 811 90 02

E-posta

:

Diğer Bilgiler
Sürücü Belgesi
Sosyal Olanaklar (Diğer)

: E [Deneyim: 5(Yıl)]
: 4857 SAYILI İŞ KANUNU HAKLARI

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.

