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Merkez 
Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. 
No.39/2  
Altınordu/Ordu 

Ankara Ofis 
İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulv. No.65/1  
Çankaya/Ankara 

Adana Ofis 
Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulv. No.75 
K.1 D.13 Umutlu İş Merkezi  
Seyhan/Adana 

Şanlıurfa Ofis 
Ahmet Yesevi Mah. 9820 Sokak No.141 D.8 
Haliliye/Şanlıurfa 

 

Destek Personeli İş İlanı (Ref: TR2022-007) 

Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürüttüğümüz projede 
ofiste görev almak üzere Destek Personeli istihdam edilecektir. 

İlan Detayları 

İlan No: TR2022-007 (Başvuru maillerinizde lütfen ilan no belirtiniz, aksi takdirde başvurunuz 
değerlendirilmeyecektir) 

Pikolo Derneği 2014 yılında Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi’nde gönüllü olarak görev 
alan 12 öğretmen tarafından Ordu’da kurulmuştur. Pikolo Derneği uygulamasını yürüttüğü ve paydaşı olduğu 
projelerle çocuk işçiliğinin en kötü formlarıyla mücadele etmekte ve çalışma odağına gezici mevsimlik tarım işçi 
kadınları ve çocukları almaktadır. 

Bu çerçevede Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürütülmekte 
olan projede derneğimizde görev almak üzere Destek Personeli takım arkadaşı aramaktayız. 

Proje İçin Beklenen Sorumluluklar 

 Ofis ihtiyaçlarının tespit edilip karşılanması, 
 Ofis düzenini sağlamak, (Çay ikramı, temizlik ve misafir ağırlama) 
 İhtiyaca uygun dosyalama sisteminin düzenli bir şekilde kurmak ve sürekliliğini sağlamak,      
 Ziyarete gelen kişileri pozitif bir şekilde karşılamak, 
 Gerektiğinde proje ekibine destek sağlamak, 
 Kurumu en iyi şekilde temsil edecek ve tanıtacak şekilde telefon ve mail trafiğini yönetmek, 

Aranan Nitelikler 

 Lise veya Üniversite mezunu  
 Yazılı ve sözlü iletişim becerisi gelişmiş, 
 Kurumsal temsil yeteneğine sahip, 
 Takım çalışmasına yatkın 
 Kendisini ve yaptığı işi geliştirmeyi seven 
 Düzenli ve disiplinli çalışan 
 MS Ofis programlarını kullanabilen 

Lokasyon: Ankara 

Çalışma Süresi: 12 ay (2 aylık deneme süresi) 

Adayların 09.05.2022’ye kadar güncel cv ve niyet mektubu ile başvurularını TR2022-007 Referans Kodunu 
yazarak hr@pikolo.org adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru yapan adaylardan sadece ön listeye giren adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

Ön listeye giren adaylardan koşullar için kanıtlayıcı doküman talep edilecektir. 

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana  yapacağınız başvuru ile 
özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Pikolo Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 


