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i�ba�1 Tarihi

: Mauser Str.19, 70469 Stuttgart (Stuttgart Bölgesi)
: Tarn zamanh
: Cenaze Nakil Görevlisi
: sofort

Her zaman "acm1z ac1m1zd1r", prensibini benimsemi�, vatanda�lanm121n en ac1h günlerinde yanlannda olan, sevdiklerinin
cenazelerine son görevlerinde en iyi ve en kaliteli hizmeti sunan firmam1zda görevlendirilmek üzere yeni personel ahm1
yapilacakt1r.
i�Tamm1
Almanya'da vuku bulan bir vefatm, Almanya'da defni veya Türkiye'ye nakli kapsammda;
• Cenaze sahipleri ile irtibata gec;:ilmesi
• Vefat eden ki�ilerin cenazelerinin vefatm vuku buldugu (ev, hastane vb.) yerden ahnmas1
• Cenazenin resmi i� ve i�lemlerinin yapilmas1
• Kamu düzeni dairesinden "Ölüm Kay1t Örnegi" ve Ölü Nakil Belgesi (Leichenpass) ahnmas1
• ikinci doktor raporu (Leichenschau) gereken belediyelerde bu belgenin c;:1kanlmas1
• Cenazenin y1kanmasmm ve kefenlenmesinin saglanmas1
• Nakil büromuz ile irtibata gec;:ilerek cenazenin naklinin planlanmas1
• Cenaze sahiplerinin arzusu halinde refakatc;:1 biletlerinin temininde yard1mc1 olunmas1
• Cenazenin Türkiye'ye naklinde T.C. Ba�konsoloslugundan Cenaze Nakil Belgesinin c;:1kanlmas1
• Cenazenin Türkiye'ye nakli ic;:in Havalimanma teslim edilmesi
• Mevcut talimat ve prosedürler ile amirlerinin direktifleri dogrultusunda benzeri i�lerin yürütülmesi
Aranan Nitelikler
• En az lise mezunu olmak
• Erkek olmak
• Cenaze arac1 (Mercedes Vito) kullanabilecek ehliyet, tecrübe ve yeterlilige sahip olmak
• Bedensel ve ruhsal saghk yönünden, Almanya'nm her yerinde ve her iklim ko�ullannda görev yapmaya, arac;:la sürekli
seyahate elveri�li olmak
• Türkc;:e ve Almancay1 iyi derecede bilmek
• Stuttgart veya c;:evresinde ikamet etmek
Sahip olmamz gereken diger Nitelikler
insanlarla ileti�im ve ikna becerisi yüksek, i� takibi ve organizasyonu yapabilecek, sab1rh, motivasyonu yüksek, problem c;:özme
ve karar verme becerisine sahip, sorumluluk sahibi ve i� kalitesini ön planda tutan, ekip bilincine sahip, yogun ve esnek i�
temposuna ayak uydurabilecek, hedef odakl1, giyimine özen gösteren, itikat, ibadet, tavir ve hareketlerinin islam törelerine
uygunlugu c;:evresinde bilinir ki�iler tercih edilecektir.
istenilen Beigeier
1) Özgec;:mi�
2) Sahip oldugu diploma ve sertifikalann fotokopisi
Müracaat ve diger hususlar
ilgi duyan adaylar 15.12.2017 tarihine kadar istenilen belgeleri DITIB ZSU GmbH, Nevzat Cosgun, Subbelratherstrasse
17, 50823 Köln veya personel@zsu.eu adresine göndererek müracaatta bulunabilirler. Ba�vuru evraklannm
iadesi yap1lmayacaktir.

