SENİ
TÜRKİYE’NİN BANKASINA
BEKLİYORUZ.
Bankamızın Ağrı, Doğubayazıt/Ağrı, Patnos/Ağrı ve
Muş’ta bulunan Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde
görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere
online Memur alım sınavı düzenlenecektir.
Alım sürecinin sınav ve yetkinlik bazlı mülakat aşamaları
internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
Başvurular arasından yapılacak değerlendirme
sonucunda, sadece uygun bulunan adaylara sınav
daveti gönderilecektir.

ONLINE MEMUR
ALIM SINAVI

Başvurular sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan
İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden
yapılabilecektir.
*Adaylar memur unvanlı ilanlardan sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir.
İki ilana da başvuru yapan adayların ilk başvurusu dikkate alınmayacaktır.

M E M U R

A L I M

S I N A V I

BAŞVURU KOŞULLARI

UYRUK

YAŞ

EĞiTİM

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını
doldurmamış olmak. (10 Mart 1990 ve
sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan
bölümlerinden mezun olmak.(1)

YAŞADIĞI YER

ASKERLİK

SAĞLIK DURUMU

Ağrı veya Muş’ta ikamet etmek.

Daha önce, Bankamızın yaptığı Memur,
Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı,
Şoför, Özel Güvenlik Görevlisi ve Çağrı Merkezi
sınavlarından
herhangi
birinin
mülakat
aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Erkek adaylar için en geç 2020 Mart ayı
içerisinde askerlik görevini tamamlamış, muaf ya
da en erken Mayıs 2021 celp dönemine kadar
tecil ettirmiş olmak.
.
(Bedelli askerlik yapacak olan adayların ilgili
ekranda muaf seçeneğini seçerek açıklama
kısmını Bedelli - ( Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi )
şeklinde doldurması gerekmektedir.)
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan
dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya
elverişli olmak.(2)

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet
yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun
bulunmamak.

NOTLAR:
1. Detaylı liste için buraya tıklayınız. İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir. Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2020 Mart ayı içerisinde
mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
2. İşe alım aşamasında tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.
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Memur Alım Sınavı internet
üzerinden online olarak
gerçekleştirilecek olup sınav
tarihi ve süresiyle ilgili bilgiler
e-posta adresinize
gönderilecektir.

Başvurular cv.isbank.com.tr
adresinde yer alan İş Bankası
Aday Kariyer Portalı üzerinden
yapılabilecektir.

Sınavla ilgili tüm davet ve
duyurular “İş Bankası Aday
Kariyer Portalı”’nda yer alan
Başvurularım alanından
yapılacaktır.

İşe alım süreci sonucunda
uygun bulunan adaylara,
Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi
yapılarak, işe alım aşamasının
bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır.

Bu belgeler üzerinden yapılacak
değerlendirme sonucunda
uygun bulunan adayların işe
alımı gerçekleşecektir.

Şubelerimiz ya da Genel
Müdürlük birimlerimiz
aracılığıyla sınav
başvurusunda bulunmak
mümkün değildir.

Başvurunuz uygun bulunduğu
takdirde sınav bağlantısı
başvuru bilgilerinizde
belirttiğiniz e-posta adresine
haftalık periyotlarla
gönderilecektir. Bu süreçte
spam mail kutunuzu da kontrol
etmenizi rica ederiz.

Başvuru yaparken kendileri
hakkında gerçek dışı bilgiler
veren adaylar, söz konusu
durumun alım sürecinin hangi
aşamasında fark edildiğine
bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.
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