KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı: DBB PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: Eski Hal Karşısı DBB Kültür Kongre Merkezi 1.Kat
Telefonu: (412) 229 3229
Faks no:
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı: 2
Bismil: 1 Ergani: 1
Niteliği (Geçici/Daimî):Daimî
Deneyim Süresi: 2 Yıl
Başvuru Tarihleri: 22.03.2021 Pazartesi 08.00 – 24.03 2021 Çarşamba 17.00
Başvuru Adresi: www.isbasvuru.diyarbakir.bel.tr
Başvuru şekli: Başvuru Online yapılacak olup elden yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Bilgisi: Başvurular kuraya tabi tutulacak olup, kurada ismi çıkan
adaylardan gerekli belgeleri ibraz edemeyen veya şartları taşımadığı
anlaşılan kişiler yerine yedek kura listesinde kişiler sırayla işe alınacaktır.
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi: DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Süresi:
Çalışma Saatleri:
MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
Meslek Adı: ELEKTRİKÇİ

işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve
düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçundan mahkûm olmamak.

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5-Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf Askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş
ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6-Diyarbakır merkez için alınacak personelin merkez ilçelerde (Bağlar,
Kayapınar, Sur, Yenişehir) altı aydır ikamet ediyor olması, diğer ilçelerde de
hangi ilçe için personel alınacaksa o ilçede altı aydır ikamet ediyor olması
gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
1-Lise mezunu olup; ilgili belgeye sahip olmak veya Meslek Yüksek Okulu
elektrikle ilgili bölümlerden mezun olmak.
2-Başvuru tarihi itibariyle yaş aralığı 22.03.1997-25.03.1991 tarihleri
arasında olmak.
3-En az iki (2) yıl tecrübeli olmak.
4-Beden ve kas gücünü gerektirecek Elektrik direklerine tırmanma , orta
gelirim ve yüksek gelirim hatlarında kablo değişimi yapabilecek, Elektrik
direklerinde bulunan pano ve trafolarda çalışabilecek ve yükseklik korkusu
olmayan erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik fotokopisi
2-Fotoğraf (3 Adet)
3-Adli sicil kaydı ve Askerlik belgesi

4- EKAT Belgesi
5-Aile tablosu
6-Öğrenim Belgesi
7-Sağlık raporu

Not: Başvurusu kabul edilen adaylardan istenecektir.
FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih: 19.03.2021
Adı Soyadı: Ali YÜCEL
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Kaşe/İmza:

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara
duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

