ANKARA
SACLIK

SOSYAL

KÜLTÜR

Bi LiMLER

VE SPOR DAiRESi

GÖREV
[Statüsü

ÜNivERSiTESi
BAŞKANLI(;I

TANıMLARı

:657 Sav.lı DMK

:------------------------t-------:---------------------------------------------------------------------------------------:Şube t\ıodOrü
;-----------------------f-----------------------------------------------------------------------------------------------:Birimi
:Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Ba~kanlığı
:--._--------------------~-----------------------------------------------------------------------.-.-.-------------------lAh Birimi
!idari ve Mali işkr ~ubc Müdürlüğü
ri-I-k~.\~;l-i;i-------------rİj~ir-;;Ü;;k~~~~--.------------------------------.----------------------._----------------------ri;Ö;~~~i);~.;i----------rS~b~-~l(idÖ~üi-ı-i{i;~;-i~-KA-RAViciFi.--------------------------------------------------------:Görc\" Adı

cüıu:vi:\

h:IS'\
TA:" I" i

:Ünivcrsitemizde

Susyal. Kültürel vc Sportif etkinlikleri \b. gibi or~aniza:-:yonları düzcnkıııck

--------------------------r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ..
GÜRE\'i~

A~I.\C1

GÜRE\'n:
SORI'.\ILlLI'KL\lU

YETKiu:lli

:Univcrsitcmiıde Sosyal. KOltürd Vi..' Sportif etkinlikleri vb. gibi organiıa:-:yonları düzcnlemek
,
:'II'ızmel ı'
ı:rı \'1..' Salın a i"ma ıŞ ve ıŞiem i"crının d üzenll. yürütülıncsini sağlama,.;.

I. Ögrenei toplulukları iş \'e işlemlerinin yapılmasını sağlamak
2.Fuar ve organiza"yon iş \'1..' işlemlerini gen;ckleşıirnıek
3. Medya takip \'c \\cb iş \'1..' işlcmlerini takip ctmek
.t Personel özlü k iş \'1..' işlemlerini takip etmck
5. Sağlık hizmctlcri iş \'c işlemlı:rini takip ı:llllek
6. Mal ve hizmel :-atın alına iş \e işlı:ınlerini yönetmd.:
7. Mutcmdlik Iş \'c işleınlerini yönetmck
S.A\'ans iş \'t: işlemlerini onaylamak
9.Spor faaliyctleri iş \'e işlemlerini yönetmek
i O. Amir tarafından vcrilen diğer görc\'leri ycrine getirınck

I,
2.
3.
4,

i\1üdürlükçc hazırlanan cnaklara imza - paraLııımık
~Hidürlüğc gelen ı:\ rakıarı çalışan pcrsoncle glircv taııımlarına görı: dağıtmak
\1üJürlük pcr:-oncline görev vermek
Müdürlüğü temsil etmek

. Gerekli mevzuat konusunda bilgi :-ahibi olmak
a)501S sayılı Kanun \'c buna bağlı düzenlemeler
b) 657 sayılı Kanun \c buna bağlı düzenlemeler
C) 2547 sayılı Kımıııı n: buna bağlı düzenlcmeler
d) Yilkscküğ.rcıim Mevzuatı
e) TaşlilEr r..1n1 "öncımdiği
i) Dl.:'vIClMcmurları Yiyecek Yardıııı Yünetmdigi
.2. iç ~olltrolliter:.ılür hilgi:-i
:3,ASBlJ Kamu iç Kontrol Standanlarına Uyum Eylem Planı

Bilgi

i~
G EREKLi Li KLEili

:1. KBS vec- ütçe 'u aııımı
:2. Analitik düşünebilmc
!3, Analiz yapabilme
H. Surun çüzıııe
i5. Muhakcıııl.:'vapabilınc
:6. Sonuç odakiı olma
7. Üst ve a..-;tlarla diyalog
Becen \c \ ctenekler
Yönctici ",ısfı

','

!

:S.

:9. Yol1un tempuda çalışabilıııc
10. Dilzenli \'e disiplinli çalışma
:ı i. Ekip ,'alışmasıııa uyumilı \c katılımcı
12. Mü/akere edebilme

!
!

Bu doknmanda açıklanan görc\' tanımıını okuduııı.
belinilen kapsamda yerini..'gdirl11cyi kabul ediyorum.

Ad~Soyad : ~k
Imza

.Medya Takip

:Ilizmetleri vc Satın alma işlcmk'ri takip etmek

Tarih/r

Göre\iıni

..I0 1/20 19
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.Medya Takip

