Sınırlı Makine Zabiti - Aranan özellikler
Yeterlilik

Sınırlı Makine Zabiti (1 kişi)

İş tecrübesi

 “Uzakyol Vardiya Mühendisi” yeterliliği ile ilana başvuranlar, gemilerde en az 2 yıl (24 ay)
görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir. İlgili hizmetlerinden
en az birisi makul kontrat süresinden az olmamalıdır.
 İlana “Uzakyol İkinci Mühendis” yeterliliği ile başvuranlar, gemilerde en az 6 ay
II. Mühendis olarak görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir.
 İlana “Uzakyol Baş Mühendis” yeterliliği ile başvuranlar için hizmet belgesi istenmeyecektir.
 Kopya veya Fotokopi belge (istenildiğinde asıllarını sunmak şartıyla) kabul edilecektir.

Yaş sınırı

 01.02.2018 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

 Deniz örf-adet ve gerekliliklerinin benimsemiş olmak.
 Sahip olduğu gemi adamı ehliyetine uygun olarak mesleği ve gemi ile ilgili tüm teknik ve
teorik bilgilere sahip olmak.
 Kaynak işlerine tamamen hakim olmak.
Tercih Konuları
 Elektrik ve elektronik konularına hakim olmak.
 657 sayılı kanunun 4-b maddesinde belirlenen şartlara uyum.
 Gerektiğinde gemilerde gerektiğinde Enstitü’de görev alabilecek şekilde esnek çalışma
sistemine uygun olarak çalışabilmek.
Ücret

 Adayın tecrübesi ve Maliye Bakanlığının belirlediği aylık brüt sözleşme tavanıyla sınırlıdır.

Sertifikalar

 Başvuru sahibine ait Gemi Adamı Cüzdanında, Gemi Adamı Cüzdanı geçerlilik Tarihi,
Yeterlilik Süresi Tarihi ve sahip olunması gereken tüm STCW belgelerinin sürelerinin geçerli
olması gerekmektedir.

Eğitim

 Lisans veya Ön lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olmak.

Sağlık Raporu

 T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü onaylı gemi adamı
olmasında sakınca olmadığını gösterir geçerli “Gemi Adamları Sağlık Yoklaması Belgesi”

Müracaat
Belgeleri









Mülakat

 Dosyası uygun görülen adaylar “05 Mart 2018”de saat 09:00 dan sonra mülakata alınacaktır.

Uyarılar

 Başvurular “28 Şubat 2018” tarihi mesai bitimine kadar, şahsen veya aşağıda bulunan posta
adresine posta yolu ile yapılabilecektir.
 Aşağıda bulunan e-posta adresine, e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir.
 Evrakları eksik olan veya mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 Göreve kabul edilen personelin ataması, Güvenlik Soruşturması Müspet olarak
 sonuçlandığı takdirde yapılacaktır.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Liman Cüzdanı ilk sayfası fotokopisi
Liman Cüzdanı yeterlilik sayfası fotokopisi
Liman Cüzdanı STCW sertifikaları tarihlerini gösterir sayfa fotokopileri.
Gemi Adamı Sağlık Cüzdanı.
Diploma fotokopisi.
Hizmetlerini gösterir Liman Başkanlığından alınmış onaylı hizmet dökümü.
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