Personal und Zentrale Services
Personalauswahl und -entwicklung

Bilgilendirme Broşürü „İş yerinin tanımı“
Magistrat Linzde çalışma isteiğiniz ve ilginiz bizi çok mutlu etti! Aşağıdaki bilgilere dikkat
edin, eyalet baskent Linz belediye ye verdiğiniz iş başvurunuz başarılı olmasında
yardımcı olabilir.

İş Teklifi
Güncel iş tekliflerimizi aşağıdaki yolardan öğrenebilir ve bilgi alabilirsiniz:


Internet sayfamızda „www.linz.at/jobs.asp“ okuya bilirsiniz,



yukarıda belirtilen İnternet adresden bültenimize abone olabilirsiniz,



Linz belediyenin gazetesinde araştırabilirsiniz veya



direk arayarak (Tel. no. +43 732 7070 1295) bilgi alabilirsiniz.

Bavuru Belgeleri
Başvuru formları tüm şehir hizmet merkezlerinde „Bürgerservicestellen“ („Neues Rathaus“ ve tüm belediye kütüphaneler) de bulabilirsiniz ve aynı zamanda İnternet
sayfamızdan „www.linz.at/jobs.asp“ temin edebilirisiniz.
Başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri; elektronik veya kağıt şeklinde bize
ulaştırmanıyı rica ederiz:


CV; Özgeçmiş (Lebenslauf)



En yüksek eğitim seviyenin belgesi (Okul, Meslek veya Üniversite belgeleri)



Motivasyon mektubu (Maturali veya dereceli olan adaylar için geçerlidir).

Kurs belgeleri, iş referans mektubları vs. gibi ek belgeler iş görüşmesinde gerekebilir.

Kör İs Başvurusu (Blindbewerbungen)
Belirli posisyonlar için belirgin iş başvuruları tercih ediyoruz
Eğer yinede açık bir iş başvurusu („Kör Is Basvurusu“/Blindbewerbung) yapmak istiyorsanız, ozaman dilekceniz bir sene kayde geçecektir. Geçmişte yapılmış başvurulardan
dolayısı kayde geçmiş olsanız bile mevcut olan iş tekliflerini gözden geçirmenizi öneririz
ve ilginizi çeken bir posisyon olduğu taktdirde bizimle (Şahsi olarak, Telefon veya Eposta yoluyla) irtibata geçiniz.

Tavsiye: „Job-Newsletter“ mıza kayıt olun ve böylece düzenli bir şekilde tüm acık kontenjanlarımızdan haberdar olun (Anmeldung unter www.linz.at/jobs.asp).

Son Başvuru Tarihleri
Son başvuru tarihlere dikkatinizi çekeriz. Sadece bu zaman içersinde ulaşan iş
başvuruları kabul edebiliriz:


E-posta ile „bewerbungen@mag.linz.at“ veya



Faks yoluyla (+43 732 7070 54 1295) veya



Posta yoluyla „Magistrat Linz, Personal und Zentrale Services, Abteilung Personalauswahl und –entwicklung, Hauptplatz 1, 4020 Linz“

Genel Bilgi
Magistrat Linz olarak eşit niteliklere bakarak bayanlardan gelen iş başvuruları tercih
ediyoruz.
Konuşmada ve yazıda yeterli almanca bilgi sahibi olan göçmen kökenli kişilerden de iş
başvurularını bekliyoruz.
Almanca bilginizi değerlendirmek amacıyla „www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch“
sayfada bir online test yapabilirsiniz. Zanaat mesleklerinde A2 ve idare alanında C2
düzeyinde almanca bilgisi şart koşuluyor.

Iletisim
Belirli posisyonlar ile ilgili sorularınız var ise ilgili kişilerle irtibata geçebilirisiniz ve onlar
tarafından sorularınız severek cevaplanacaktır.
Genel bilgi edinmek için direk insan kaynaklar ekibi ile irtibata geçiniz:
Tel: +43 732 7070 1295
Fax:+43 732 7070 1180
Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz, Zimmer 308,
E-Mail: bewerbungen@mag.linz.at

