
ÇAYCUMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İSYERi Riı,ciı,pni:
İşyeri Adı: Çaycuma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi
Adres: Çaycuma Hiiki,imet Konağı
Telefon: 0 372 615 88 79

TALEP BAS BiLGiLERi
Açık İş Sayısı:4
Başıı.ıru Tarihleri:I 6/ 02/2021 -22l 02/202l (SaaI 1 6:00'e kadar)
Başvuru Adresi: Çaycuma Hfüiimet Konağı Kat:l SYDV
İrtibat Kişisi: Bayram ÇELİKTAŞ(Sos. Yar. Ve İnc. Gör)

iSE İLİSKiN BiLGİLER:
İş Alanı/Pozisyon: 4 Bayan Yaşlı Hasta Bakımı Temizlik Elemanı
İstenen Meslek: Yaşlı Hasta Bakımı Temizlik Elemanı

CALISMA SAATLERİ:
Çalışma Siiıesi: Haftahk 40 saat

Çalışma Saatleri:08.30/1 7.30
Çahşma Adresi: Proje kapsamında tespit edilmiş olan vataıdaşlann evlerinde.

MÜRACAAT KOSULLARI:
Temizlik Elemanı İçin:
1.Tiiıkiye Curnhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.Çalışmasına engel hali olmamak,
4.1 8 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış olmak,
5.Zonguldak İti, Çaycuma ilçesinde son başıuru tarihi itibariyle enaz6 ay süreyle ve
kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak,
6.Kamu haklarındaı mahrum bulunmamak,
7. Proje kapsamında istihdam olunacak çalışanlann geriatri böliimü mezunlarından
olması tercih edilir. Bu şartlaıın sağlanamamasl durumunda, en az lise mezunu ancak
engelli ve yaşlı bakım konusunda sertiflka sahibi kişiler öncelikli olarak projede
istihdam edilir.
8.Tiirk Ceza Kanıınunun 53iincü maddesinde belirtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezasrna ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlaı, zimmeI, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik,
güveni kötü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştrrma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahküm olmamak,
9.Görevini devamh yapmasna engel olabilecek akı1 sağlığı, vücut sağlığı ve engeli
bulunmamak
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NOT: İşbu ilan ile alımına çıkılan işçi, proje kapsamında çalıştırılacak olup herhaıgi bir

şekilde kadroya alrnmasl durumu ve çahştınlma siiresinin uzatrlması söz konusu değildir.
İşçiye ücret olarak asgari ücret verilecektir.

NoT; İşe alımda Yaşlı refakatçi, Hasta Refakatçi veya öziirlü bakım kursuna katıldığına dair

sertifika veya devam ettiğine dair belge sahibi olanlara öncelik tanınacak olup, işe yerleşmeye

hak kazanaı vatandaşlar Kaymakamlık web sitesinde açıklanacak olup ayrıca telefonla tebliğ

edilecektir.
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BASVURU iÇN GEREKLi BELGELER:

1.İş başıuru formu(Vakfimızdan temin edilebilir)
2.Nüfus Ciizdanı Fotokopisi
3.Diploma, sertifika veya geçici mezuniyet belgesi (Belgenin aslı gösterilecek
kurumumuzda fotokopisi alınacaktır.)
4.1 adet vesikalık fotoğraf
5.Sağlık Kurulu Raporu
6.Adli Sicil Kaydı
7.İkametgAh Belgesi

t


