Çatalköy Belediyesi Münhal İlanı
Toplum Sağlığı ve Refahı Projesi
2017/391-619-7
Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Tatlısu
Belediyesi ve Esentepe Belediyesi işbirliğiyle Çatalköy Belediyesi tarafından yürütülen “Toplum Sağlığı ve
Refahı Projesi’’ için sözleşmeli olarak 12 Aralık 2020 tarihine kadar (2) adet tam zamanlı Hemşire
istihdam edilecektir.
Görevler:
 Belediyeler tarafından sağlanacak, 60 yaş ve üzeri ve engelli vatandaşlara yönelik evde temel
sağlık/bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 Günlük iş planı hazırlamasına katkı koymak ve bunlara uygun olarak sosyal hizmet destek
personeli ile evde temel sağlık/bakım hizmetlerini sürdürmek,
 Çalışmalarda zaman etüdünü yapmak,
 Sunulancak ilgili tüm sosyal hizmetlerin genel durumu ile ilgili her türlü faaliyetin planlanmasına,
yürütülmesine ve denetlenmesine destek vermek,
 Hizmet alıcılar tarafından sözlü ve yazılı olarak iletilen tüm memnuniyet ve/veya şikayetleri bölüm
sorumlusuna iletmek,
 Yaptığı işlerle ilgili istatistik verileri toplamak ve analiz etmek ve düzenli aralıklarla raporlamak,
 Vatandaşlarla ilişki kurarken Çatalköy Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Esentepe Belediyesi’nin
temsilcisi olduğu bilinci ve sorumluluğu ile kibar ve anlayışlı bir şekilde hareket etmek
 İşlerin Belediyeler tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yerine getirilmesi için gerekli tüm
faaliyetlerde bulunmak
 Göreviyle ilgili tanımlanan sorumlulukları yerine getirmek
 Belediye faaliyetleri ve menfaatleri doğrultusunda Belediye Başkanı ve/ya üstlerinin verdiği tüm
görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
Aranan Nitelikler:
Nitelik ve beceriler :
 Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak
 İyi derecede Türkçe ve Orta derecede İngilizce bilmek,
 İnsan ilişkileri iyi olmak, takım çalışmasına yatkın olmak
 En az orta düzeyde bilgisayar ve Microsoft Office bilgisine sahip olmak,
Genel Profesyonel Deneyim :
 En az 2 yıllık hemşirelik tecrübesi olmak
Özel Profesyonel Deneyim:
 60 yaş ve üzeri nüfusun sağlık hizmetlerinde çalışmış olmak avantaj sayılacaktır.
 Engellilerin sağlık hizmetlerinde çalışmış olmak avantaj sayılacaktır.
 İlk yardım konusunda tecrübeli olması avantaj sayılacaktır.
Ayrıca, adayların aşağıdakilere de sahip olması gerekmektedir :
 Sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif sürücü olmak,
 Askerliğini yapmış olmak (erkek adaylar için).

ilgilenen adayların 26 Mart 2019 Salı saat 17:00’a kadar özgeçmişlerini niyet mektuplarıyla birlikte
salihkadeh@hotmail.com adresine göndermeleri rica olunur. Sadece kısa listeye alınan adaylarla
iletişime geçilecektir. Kısa listeye alınan kişiler mülakata çağrılabilir. Münhal ile ilgili sorularınızı
19 Mart 2019 tarihine kadar salihkadeh@hotmail.com adresine gönderiniz.

