
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
UZMAN PERSONEL ALIM İLANI 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu 

hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere ilçesine, iline ve ülkesinin kalkınmasına hizmet 

etmeye gönüllü, ilçesine, iline ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarma 

azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, 

öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm 

odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum 

sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon 

ve yönetim becerisine sahip, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve 

uygulama yeteneklerine sahip, görev verilecek her birimde  şartsız görev yapmayı kabul 

edecek aşağıda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli 1(bir) adet erkek uzman personel alımı 

yapılacaktır. 

Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin ,16 /06 / 2017 günü saat 17.00’e kadar, 

şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte 

Oda Genel Sekreterliği’ne yapılması gerekmektedir 

A-)Alınacak Personelde Aranacak  Genel Şartlar : 

 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak. 

 İktisat,İşletme,Kamu Yönetimi,Hukuk,Uluslararası İlişkiler, Mühendislik gibi 

alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. 

 Bilgisayar kullanabilmek, Microsoft Office programlarına hâkim olmak,  

 Çok iyi derecede İngilizce bilmek, (2.dil tercih sebebidir)  

 Adaylar için askerliğini tamamlamış olmak, 

 Sağlık sorunu olmayan 

 Takım çalışmalarında etkin 

 Yöneticilik ve liderlik vasfına güvenen 

 İleri düzeyde raporlama deneyimine sahip 

 Sürücü belgesi sahibi 

 Seyahat engeli olmayan 

 Ortaca-Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinden birinde ikamet eden 

 Yeni Hizmet Binasındaki akıllı sistemlerin işletimi (Kamera güvenlik düzeni,yangın 

sistemi,ses sistemi vb)  konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 

Not : Personel alımı konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkili olup, bu ilanı sürdürmek, iptal 

etmek veya ilanda geçen özellikleri değiştirmek hakkı Oda  Yönetim Kurulunun 

inisiyatifindedir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler:  

1. Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar, 

2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi, 

3. İkametgâh Belgesi, 

4. Sağlık Raporu  

5. Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge, 

6. 2 Adet vesikalık fotoğraf, 

7. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri 

ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi. 

8. Detaylı özgeçmiş, 

 



 


