
 
 
 
 

İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken Çocukluk 

Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında 

Ankara ilinde görev yapmak üzere “İnsan Kaynakları Asistanı” istihdam edilecektir. İşin süresi 15 

aya kadar uzama olasılığı ile 6 aydır.    

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

 Aranan Nitelikler: 

• Üniversitelerin 4 yıllık tercihen Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun olmak, 

• İlgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak, 

• Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak, 

• Seyahat engeli olmayan, 

• Tercihen İngilizce bilen, 

• Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon becerisi gelişmiş adaylar aranmaktadır.  

İş Tanımı: 

• Çalışanların ya da işe alınacak personelin iş tanımlarını belirlemek için ilgili departman 

yöneticileriyle görüşmeler yapmak, 

• İş başvurusu yapan adayların eğitim durumlarını, deneyimlerini ve diğer özelliklerini incelemek, 

• İşe alınacak kişilerin referans kontrollerini ve referans aramalarını gerçekleştirmek, 

• İşe alım süreçlerini yönetmek, 

• Personel sözleşmelerini düzenlemek, dosyalamak ve takip etmek, 

• Personelin özlük haklarını (izin, vb.) takip etmek, 

• İş tanımı ve sorumluluğuna aykırı çalışmaların tespit edilmesi halinde, ilgili personelin disiplin 

işlemlerini yürütmek, 

• İşten ayrılan personelin işlemlerini yürütmek, 

• İşyerinin disiplin cezaları ve disiplin prosedürlerinin doğru şekilde işlemesini sağlamak, 

• İşkur meslek bildirimlerini yapmak, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine destek olmak, 

• Program Koordinatörü ve İnsan Kaynakları Sorumlusunun vereceği diğer görevlerin yerine 

getirmek.     
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1. Özgeçmiş 

2. Diploma 

3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren referans listesi 

İlgilenen adayların bu belgelerle 20 Mart 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine 

başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon için başvuru 

yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, 

geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu 

taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, 

görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve 

ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma 

Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul 

eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve 

ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından 



 
 
 
 

geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını 

içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir. 

Türkiye Kalkınma Vakfı 

Çukurambar Mah., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr 
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