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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Kesbeltaş Kestel Belediyesi Ek. Bes. San. Düe. Sin. Kaftr. İsi. Tic. A.S. 
Adresi: Vani Mehmet Mh. Pazaryeri Sk. No: 5 Kestel/Bursa 

TALEP /BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: Diyetisyen Acık İs Savısı: 1 
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici Deneyim Süresi: -
Başvuru Tarihleri: 26.04.2021-30.04.2021 
Başvuru Adresi: Başvurular mail adresi üzerinden vaoılacaktır. 
İrtibat Kişisi: Fatih Kava Unvanı: 
Telefonu: O 532 241 10 44 E-posta: kesbeltas@g-mail.com 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle başvuru yapacak adayların 
kesbeltas@gmail.com mail adresine fotoğraflı özgeçmişlerini ilan süresinin bitim 
tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. 
Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara, başvuru bitim 
tarihinden itibaren bir hafta içinde çağrı yapılacaktır. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Kestel Belediyesi 
Çalışma Süresi: Belirli süreli ( 11 ay) 1 Çalışma Saatleri: Tam zamanlı 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
Bayan personel tercih edilecektir. 
İlgili Bölümden mezun olmus olmak 
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millı savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak 
Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 sayfalık resimli özgeçmiş 

FORM ONAY BİLGİLERİ 
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olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 

https://kamuisilanlari.net/



	diyetisyen ilanı
	güvenlik amiri ilanı

