
AKPINAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
 
ŞEFKAT ELİ 3 PROJESİ KAPSAMINDA 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ BAYAN  PERSONEL ALIMI 
 

İşin Tanımı:  

 

İlçemiz ve Köylerinde yaşamakta olan yaşlı, hanede tek başına yaşayan bakacak kimsesi olmayan 

vatandaşlara yönelik yapılan Şefkat Eli 3 Projesi Kapsamında vatandaşlarımızı hanesinde ziyaret edilip, 

ev temizliklerinin yapılması,kıyafetlerinin yıkanması v.b ev işlerinin yapılarak ihtiyaçlarını tek başına 

karşılamakta zorluk çeken yaşlılarımıza yardımcı olacak Yaşlı ve Hasta Bakım Refakatçisi olarak 6 ay 

süreyle 4 bayan geçici personel istihdam edilecektir.  

 

   Adaylarda Aranacak  Genel Şartlar : 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak 

3. 20 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak 

4. En az İlkokul Mezunu  olmak 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

6. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak 

7. Sabıka kaydının bulunmaması 

   Adaylarda aranacak özel şartlar : 

1. Akpınar İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak. 

2. Proje kapsamındaki iş nitelikleri gereği bayan personel olması. 

3. Sosyal iletişim becerisine sahip olması. 

4. Aile Hekiminden alınacak,iş tanımına göre çalışma uygunluk belgesi(Sağlık Raporu) 

5. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanına  Yönelik  Sertifika sahibi olması tercih nedenidir. 

 

 Alım Yapılacak Kadro Sayısı 

 

UNVANI ADET 

 Yaşlı Bakımı ve Temizlik  Görevlisi 4 

 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 

 

Başvurular 19.02.2018 Pazartesi Saat 08:00 ile 26.02.2018  Pazartesi  Saat 17:00'ye kadar Akpınar 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına  şahsen yapılacaktır. Faks, posta ve elektronik posta (e-

mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartları taşıyanlar 28.02.2018 Çarşamba Günü  Saat 

13.00'de mülakata katılacaklardır. 

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 

 

1.Öğrenim Belgesi aslı veya  onaylı fotokopisi 

2.Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi 

3.Yerleşim yeri belgesi(Son altı aydır Akpınar'da ikamet ettiğini gösterecek şekilde) 

4.Sağlık Raporu( Aile Hekiminden alınacak,iş tanımına göre çalışma uygunluk belgesi) 

5. Varsa iş deneyim belgesi,sertifikaları  ve özgeçmişleri. 

6.İş Talep Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır) 

7.Son Altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf 

  SINAV SONUÇLARI: 

  1. Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve en 

yüksek puanı alan dört(4) kişi asil ve iki (2 ) kişi yedek olmak üzere  altı(6)  kişi tespit edilecek olup sınavı 

kazanan asil adaylar  sözleşmenin imzalanmasından sonra ve 02.03.2018 tarihinde işe başlayacaktır. Adı 

geçen personel 01.03.2018 tarihine kadar  sözleşme imzalamaz ise yedek seçilen personel için işlemler 

başlatılacaktır. 

2. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 


