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AÇıKLAMA

1. Bu kılavuz; iş başvuru formunun doldurulması konusunda başvuru
yapacak adaylara yardımcı oImak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Başvurular; Trabzon Büyükşehir BeIediyesi'nin
(www.trabzon.bel.tr), rİSXİ Genel Müdürtüğü' nün (www.tiski.gov.tr) ve
Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi'nin
(www. trabsu. com. tr) i nternet ad res leri üzeri nden yapı lacaktı r.

3. İş başvurutarında; başvuru şekti, başvuru şartları, başvuru için
istenen be[ge[eı; giriş sınau ve tarihi ite sınav yeri; Trabzon Büyükşehir
Betediyesi'nin (www.trabzon.bel.tr), rİSXİ Genel Müdürtüğü'nün
(www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim
Şirketi' nin (www.trabsu.com.tr) internet adreslerinde yayınlanan
" Personel Alım İ lanında" bel.irtilmiştir.

4. Başvurular; en fazla bir (1 ) iş pozisyonuna yapılacaktır.

5. Lütfen, müracaata başlamadan önce Personel Alım İlanında
belirti len şartları di kkatlice i nce leyi niz.

Başvuru esnasında yaşanan sorunlar için;
Başvuru süresince 08:30 - 12:30 ile 13:30 17:3O arasında

o 462 455 3202
nolu telefondan bitgi alabi[irsiniz.
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BAŞVURU SAYFASİ

Bu sayfada;

Personela[ımına ait;
1)PersonetAlım İlanı,
2) Başvuru Kılavuzu,
3) Başvuru Pozisyontarı veAranan Nitetikler (EK-1)
4) Başvuru Güncelleme

bötümteri yer almaktadır. İş başvurunuz için ise "Başvuru İçin
Tı klayı nız" buton una tı klayarak iş başvu ru n uzu yapmaya baştayabi li rsi niz.

PERSONEL ALİMİ

Tıabzon Su ve iftnallzasyon ldaresl Perconel A.Ş. Ye aşağıda bellrtllen şarüara
uygun personel ahmı yapılacaiiır.
Başvurunuzun geçerli olması için aşağıdaki dökümanlarda be]irtilen başvuru
koşullarını dikkatlice inceleyiniz.

personel Alım İlanı
Başvuru Kılavuzu
Başvuru Pozisyonları ve Aranan Nitelikier {EK-I}
Başvuru Güncelleme
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BAŞVURU

Bu sayfada;

T.C. Kimtik Numaranlzl, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi,
başvuracağınız iş pozisyonunu ve cep telefon numaranızı başında "Oıı
olmadan (SXXXXXXXXX) girerek "DOĞRULA" butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

T.C. Kimtik Numaranız i[e diğer bitgiterin eşleşmemesi durumunda,
başvuru sayfasında bir sonraki adıma geçilemeyecektir.

* Zorunlu Alanlardir

T.C. Kirr{ik 1.1o *

Adı *

Solpdı *

Doğum Tarihı(GıırvAylYlD *

BaşWracağı fuzis}on*

Cep Teleforıu(8aşında sıfır

olnndan 10 haneliyazlilz.) *

gg.aa.yyyy

seçiniz
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BAŞVU RU DOGRU LAMA SAYFASİ

Bu sayfada;

Be[irtmiş olduğunuz, cep telefonu numarasına gelen attı (6) haneli
doğrutama kodunu girmeniz ve "DEVA^^" butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

5********* Numaranıza Gönderilen 6 Rakamlı Kodu Giriniz

Kod 01:36 iç€lisinde gönderilecek

Doğrulama Kodu Doğrulama Kodu
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rişiseı_ gi ı_ci leR sAyFAsı

Bu sayfada;
Askerlik durumunuz, ehliyet durumunuz, e-mail, irtibat için ikinci bir

telefon numarası, iş durumunuz, sabıka kaydınız ve sosyal ağlara ait kullanıcı
adınızı gösteren atan[arı doldurarak, "DEVAM" butonuna tıklamanız
gerekmektedir.
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eĞiriıı giı_cilrni sıyrnsı
Bu sayfada;
Eğitim durumu, en son mezun olunan oku[, mesleğinizin yanı sıra

üniversite, lise ve itköğretim sekmeleri de yer almaktadır.

Sayın A**** S**** Y***i başvurunuzun geçerll olması i şıuru koşullarını dlkkaülce |nceleylnlz.
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iş oeNryiıı giı_ciı_eni sıyası

Bu sayfada;

İş deneyiminizi, çalıştığınız iş pozisyonunu ve çalışma sürenizi ay olarak
be[irtebi[irsiniz.

başvurun@aşvurukoşullarınıd|kkatllcelnceleylnlz.
@,

Kişisel Bilgiler Eğitim iş Deneyimi

İş Deneyimi
Firma/Kurum
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BAŞVURU BELGELER|NE ER|ŞİM

Bu sayfada;
Adayların, başvuru tamamlama sayfasında belirtilen belgeleri nasıl

temi n edeceği antatı [maktadı r.

Öğrenim durum betgesi, ustalık veya SRC veya meslek betgeterini, PDF
veya J PEG formatı nda sisteme yü kteyebi li rsi niz.

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres belgesini, e-Devlet kapısı
üzerinden "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Yeri Sorgulama"
ekranından edinebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdiğiniz "Tarihçeli Yerleşim
Yeri Bitgileri Raporu" be[gesini PDF formatlı olarak sisteme yüklemeniz
gerekmektedir.

SGKTesciIve Hizmet Dökümü belgesini, e-Devlet kapısı üzerinden "SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranından "*Hizmet Döki.jmij Türü" nü "Tüm
SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü" seçeneğini seçtikten sonra sol üst tarafta
yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" butonunu tıklayarak edinebilirsiniz.
Bilgisayarınıza indirdiğiniz "Tüm S.G.K Uzun Vade Hizmet Dökümü"
be[gesini PDF formatlı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı bu bölümde
"Fotoğraf" kısmını tıklayarak JPEG veya PNG formatında yükteyebi[irsiniz.
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BAŞVU RU TAMAMLAMA SAYFASİ

Bu sayfada;
Başvurmak istediğiniz iş pozisyonu ve iş pozisyonu için talep edilen

öğrenim durumu belgesi, tarihçeli yerleşim yeri betgesi, SGK tescilve hizmet
dökümü belgesi, ustalık veya SRC veya meslek belgesi ve fotoğrafınızl
ekleyebi leceğiniz başvu ru tamam lama bölümü ne gelmiş bu tu n maktası nız.

Başvurmak istediğiniz iş pozisyonunu ve bötümünü seçip, gerekti
evraklarınızı sisteme yüktedikten sonra "BAŞVURU TAMAMLA" butonuna
tıktadığınızda, başvurunuz başanyla tamamlanmış otacaktır. Tarafınıza bir
referans numarası verilecek ve bu numara sisteme kayıtlı cep telefonunuza
kısa mesaj ite gönderilecektir.

ll olması lçln ltİtfen b.aşrnıru koşullaıını dlkkatllce lnceleylnlz.
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Dosya seçilmedi
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Kişjseı 8ilgiler Eğitim lş oeneyimi BaşWru TamamıEma
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ADAv BAşvuRU KAvıT BELGEs! snyrası
Bu sayfada;
Kişisel bitgiterinizin yanı sıra, başvuru yapmış olduğunuz iş pozisyonu ve

diğer bilgiterinizi içeren aday başvuru kayıt belgesini göreceksiniz.
"KAYDET/YAZDIR" butonuna tıklayarak aday başvuru kayıt betgesinin
çı ktısı nı a[abi[i rsi niz.

Not: Sınava çağırılan adayların, aday başvuru kayıt betgesini yanlarında
getirmeleri zorunIudur.
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