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KURUM DIŞt KAMU iŞÇi ALıMl İLAN FORMU

Kurum Adl^Jnvanl: Dicle sosyal Yardımlaşma ve Dayanlşma Vakfı Başkanl,ğı

Adrcsi: 15 Temİnuz Mah. Erganl cad.No: l l4lH Dicie / Di}arbakır

Fak§ no: &l256l2038

Açık iş sayısı: lMeslek Adlj Koordinalör ( Aile Destek Me.kezi Koordinatöfü)

Telefonu: 04l256l3l99

Deneyim Siiresi:0Niteliğ, (Ceçici/Da!mi): Geçjci

Bsşvuru Tarihleri: 20 0 l .2023-26.0l .2023

Ba§vuru Adr€si: Djcle sosyal Yardlmlaşma ve Dayanüşma Vakİ

Unvar|: Büro cörevlisiinlbat Klşisi Mehmet salih AYZiT

Telefonu:04l256l3l99 E-posıa: diclesydv@gmailcom

Yer Dicle Kaymakamllğı Toplan.ü Salonu

saal: l0:30Tarü: 30.0|.2023

Adresi: Dicle Aile Destek Merkezi

l , Talİkiye cumhııriyeli vatandaşı olmaı,
2, Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olrİıak,

], l t yaşını biıirmiş olmaİ ve 35 yaşını doldu.mam|ş oımaİ.
4. kamu haklanndan mahnım bulunmamak
5. Tiİk ceza Kanununun 5] üncü rnaddesinde beli(ilen süreler geçmiş olsa bile. ka§ten işlenen bir suçtan dolay| biryllveyadaha tiula
süreyle hapis cezasına ya da affa uğam|ş olsa bile devletin güvenliğine karşü suçlar. Anayasal düzene ve bu düenin işIeyişine karşı suçla..

irtik6p, rüşvet, hrc|zlık, dolandınc!llk, sahteci]iL güveni kötüye kulIsnma, hileli iİas. ihaleye f'esat ka.üşhrma" edimin it'asına tbsat kafışıürma.

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamı veya kaçaİçllık suç]arlndan mahkü]m oımamak.

6- Dicle llçcsinde ikamei e§nek,
?- Görevini devamlı yapmasha engel olabilecek akıl haslalığı veya vücuı sağl|ğl ile il8ilı özİü bulunmamak,
8- Vaundaşların yapılacak hane ziyafetlerine engel herhaıgi bir kronik hasıal|ğı ve mazere(i bu]unmamak.

9- Kamu Personeli s€çmğ S|navlndan KPss,lP] türünden en az 60 puan almak,

l0- Üniver§itelerin eğ(im fakültelerinde., fo.ma§yon almış olmast şanıy]a fen-edebiyat ı'akülıelerind€n veya psiko]oji, psikolojik daılşmanllk ve

rehberlik, so§yoloji, çocuk gelişimi, sosyal hianeı alanlarndan lisans m€zunu olmak

Saatleri: 08]00 - I7:00siıresi] ! l ay

l- Adli sicil K.ydı
2- KPss sonuç Belgesi
3- Lısans Diploması
4- sağlık Raporu
5- Kiıtılik Fotokopisi
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