Tarih:04.02.2020
DUYURU
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde aşağıdaki
tabloda ayrıntıları görülen işlerde çalıştırmak üzere, kısmi zamanlı çalışan öğrenci alınacaktır.

Basın, Tanıtım
ve Halka
İlişkiler Dairesi

Ankara Tercih
Fuarı
Üniversite
tanıtım günleri

Ofis Çalışanı
Kütüphane ve
Dokümantasyon
Dairesi

Dönem

Öğrenci
sayısı ve
fakültesi

7 öğrenci
26-27
(TF 2, SBF
Temmuz 2, SHMYO
2020
2, MYO 1)
14 öğrenci
(TF 4, SBF
2020
4, SHMYO
temmuz 4, MYO 2)

Bahar
yarıyılı

Dönem

1 öğrenci
Öğrenci
Sayısı ve
Fakültesi

Balgat Merkez
Kütüphane

Bahar
yarıyılı

2

Bağlum
Kütüphane

Bahar
yarıyılı

2

Çalışacak
Süre

7 saat/ gün
(2 gün)
4saat/gün
(10 gün)

15 saat/
hafta

İş tanımı
Fuarlarda stantların kurulumu ve
tanıtım materyallerinin
dağıtılmasını sağlamak. Stand
ziyaretçilerini okul ve bölümler
hakkında bilgilendirmek.
Aday öğrenci ve ailelerine okulun
gezdirilmesi ve bölümler hakkında
genel bilgilerin verilmesi.
Üniversite için hazırlanacak tüm
tasarım gerektiren malzemelerin
(afiş, broşür, sosyal medya
postları) tasarımlarını yapılması.
Web için seçilen fotoğrafların
düzenlenmesi.
Sosyal medyada kullanılmak için
röportaj videolarının çekimini
yapmak
Sosyal medya için gerekli olacak
öğrenci anket çalışmalarını
yapmak.
İş tanımı

Çalışılacak
süre
Kütüphanenin düzeni, damgalama,
etiketleme, kitap taşıma, raf okuma,
kitap yerleştirme, ödünç kitap
17.30-23.00 verme ve iade alma işlemleri
15 saat/
Kütüphanenin düzeni, damgalama,
hafta
etiketleme, kitap taşıma, raf okuma,
(Serbest kitap yerleştirme, ödünç kitap
çalışma
verme ve iade alma işlemleri
saatlerinde.)

Başvuru Şartları

Başvuru Şekli

Yüksek İhtisas Üniversitesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Yönergesi madde 6’daki şartları
sağlıyor olmak.
İstenen belgeler, Yüksek İhtisas
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi sekreterliğine elden teslim
edilmelidir.
• Fotograflı Özgeçmiş
• Kimlik Fotokopisi
• SGK müstehaklık belgesi
(e-devlet’ten alınabilir)

Gerekli Belgeler
•

Bağlum Yerleşkesi
Kütüphanesi için başvuracak
öğrenciler ders programını
beyan edecektir.

* Öğrencilerin haftalık çalışma süreleri ortalama 15 saat, bir saatlik çalışma karşılığında
ödenecek brüt ücret 20,00 TL’dir.
**Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri: 04.02.2020 - 10.02.2020
***Başvuru koşullarını sağlayan adaylar için; 11.02.2020 tarihinde saat 12.00 de mülakat
yapılacaktır.

