
TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ’ne aşağıda belirtilen iş tanımı ve nitelikte

personel istihdamı yapılacaktır.

l Ayrıntılı bilgiye http://www.tedkuzeykibris.com adresinden erişmek 

mümkündür.

l BAŞVURULAR 31.07.2018 SALI GÜNÜ SAAT 16:00’DA SONA 

ERECEKTİR.

l Başvuru Adresi:Yakın Doğu Bulvarı, Fuar Alanı Arkası, 

Ortaköy-Lefkoşa KKTC

l Telefon:+90 392 444 8 833 – 0533 882 22 33

l E-mail : info@tedkuzeykibris.com

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ
İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ PERSONEL İHTİYACI İLANI

Unvan Sayı İŞ TANIMI ARANAN NİTELİKLER

OKUL MÜDÜR
ASİSTANI/

ÖĞRENCİ İŞLERİ

SEKRETER

1 Kişi

1 Kişi

HEMŞİRE 1 Kişi

l Yöneticinin takip edimesini 
istediği tüm işlerin takibini 
yapmak.

l Operasyonel çalışmaları 
yürütmek ve raporlamak.

l Yöneticinin telefon, mail ve 
randevu trafiğini yönetmek.

l Toplantı ve seyahat 
organizasyonlarını yapmak.

l Evrak ve dosyalama işlerini 
yürütmek.

l Okul Tanıtımı ve veli 
adaylarına gerekli 
yönlerdirmeleri yapmak.

l İnsan kaynakları 
süreçlerinde destek vermek 
(dokümantasyon, işe alım vb.)

l Okul velileri ile iletişimi 
sağlamak.

l Lisans Eğitimini tamamlamış.
l En az 2 yıl yönetici asistanı olarak

görev yapmış.
l İyi derecede sözlü ve yazılı 

İngilizce bilmek.
l Temsil kabiliyeti yüksek.
l Sözel ve yazılı iletişimi yüksek.
l MS Office uygulamalarına hakim.
l Sabırlı, güler yüzlü ve dış 

görünümüne özen gösteren.
l Planlama analiz etme ve 

raporlama konularında deneyimli.
l Organizasyon yapabilme becerisi 

olan.
l Lefkoşa veya Girne bölgesinde 

ikamet eden.
l Yaş sınırı 25-40 yaş arasında 

Bayan.

l Lise ve dengi okul mezunu,  

l MS Office programlarına iyi 

derecede hakim, 

l Zaman yönetimi, organizasyon 

ve planlama yeteneğine sahip, 

l Sonuç odaklı ve takipçi, 

l İnsan ilişkilerinde başarılı ve 

iletişim yeteneğine sahip, 

l Diksiyonu düzgün, 

l Telefon trafiğini yönetebilecek, 

l Ofis malzemelerini etkin 

kullanabilen (faks, tarayıcı, 

yazıcı, fotokopi, vs.),

l Dikkatli ve detaylara önem veren,

l Bayan çalışma arkadaşı 

aramaktayız.

l KKTC’ de ikamet eden veya 
edebilecek (tercihen Lefkoşa),

l Üniversitelerin ilgili hemşirelik 
bölümünden lisans mezunu 
olmak,

l Ms Office programlarını 
kullanabilen,

l Güler yüzlü, sabırlı, ekip 
çalışmasına yatkın, yoğun 
çalışma ortamına ayak 
uydurabilecek,

l Tercihen okullarda görev almış,
l Uygulanacak her türlü sağlık 

işleminin güvenli bir şekilde 
ilerlemesini sağlayabilen,

l Bayan çalışma arkadaşı 
aramaktayız..

l Okul velileri ile 
iletişimi sağlamak,

l Okul tanıtımı ve veli 
adaylarına gerekli 

yönlendirmeleri 
yapmak,

l Sorumluluk sahibi 
olmak,

l Öğrencilerin ve okul 
personelinin sağlık 
hizmetlerinden sorumlu
olan okul hemşiresi, 
sağlık risklerinin erken 
tanımlanması ve uygun 
girişimlerin 
planlanması, gerekli 
önlemlerin alınması ve 
sağlık birimi malzeme 
ihtiyaç tespiti 
konusunda okul 
idaresiyle 
koordinasyonu 
sağlayacak.
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