Embassy of Bangladesh
Ankara Turkey

Vacancy Announcement for a part-time cleaner
The Embassy of Bangladesh in Ankara is looking for a male part-time cleaner for 3
days. (Tuesday, Thursday and Saturday).
The maximum age limit of the applicant for this post is 40 and preferably stays in
Oran mahallesi area (near the Embassy). Only short-listed candidates will be called
for interview.
Required Qualifications:
Education: School graduate
Prior Work Experience: A minimum of two years of work experience as a cleaner
Duties
• Empty trash and recycling receptacles into the appropriate waste bins
outside Embassy and ensure that receptacles are kept clean and free of smell
• Vacuum all carpeted areas and spot clean when necessary
• Sweep, mop, and polish floors using the appropriate cleaning supplies
• Clean and dust furniture, ledges, light fixtures, and other hard to reach places
• Wash windows, mirrors and glass surfaces and ensure they are free of
streaks
• Clean and disinfect restrooms and ensure that soap and paper dispensers are
well-stocked
• Keeping informed the authority about cleaning supplies and to order more as
and when needed
• Inform supervising authority of anything that is broken or not functioning
correctly so that the issue is resolved promptly
• Clean up Embassy premises or auditorium or meeting room after completion
of an event

Deadline for Application: Applications in English or Turkish, together with a CV
and other documents that the applicant may wish to submit with the subject
heading “Application for the Post of Cleaner” should reach to the e-mail
(ambassador.ankara@mofa.gov.bd) by no later than 25th April 2021.

Yarı zamanlı temizlikçi için Açık Pozisyon Duyurusu
Ankaranın Bangladeş Büyükelçiliği 3 günlük yarı zamanlı erkek temizlikçi arıyor.
(Salı, Perşembe ve Cumartesi).
Başvuru sahibinin bu görev için maksimum yaş sınırı 40'tır ve tercihen Oran
mahallesi bölgesinde (Büyükelçiliğin yanında) kalır. Sadece son eleme listesine
kalan adaylar görüşmeye çağırılacaktır.
Gerekli nitelikler:
Eğitim: Okul mezunu
Önceki İş Deneyimi: Temizleyici olarak en az iki yıllık iş deneyimi
Görevler
• Çöp ve geri dönüşüm kaplarını Büyükelçilik dışındaki uygun atık kutularına
boşaltın ve kapların temiz ve kokusuz olduğundan emin olun
• Tüm halı kaplı alanları süpürün ve gerektiğinde temizleyin
• Uygun temizlik malzemelerini kullanarak yerleri süpürün, paspaslayın ve
cilalayın
• Mobilyaları, çıkıntıları, aydınlatma armatürlerini ve ulaşılması zor diğer yerleri
temizleyin ve tozunu alın
• Pencereleri, aynaları ve cam yüzeyleri yıkayın ve iz kalmamasını sağlayın
• Tuvaletleri temizleyin ve dezenfekte edin ve sabun ve kağıt dağıtıcıların iyi
stoklanmış olduğundan emin olun
• Temizlik malzemeleri konusunda yetkilileri bilgilendirmek ve gerektiğinde daha
fazlasını sipariş etmek
• Sorunun derhal çözülmesi için bozuk veya düzgün çalışmayan herhangi bir şeyi
denetleme makamına bildirin
• Bir etkinlik tamamlandıktan sonra Embassy binasını veya oditoryumu veya
toplantı odasını temizlemek

Son Başvuru Tarihi: Özgeçmiş ve başvuru sahibinin “Temizleyici Posta
Başvurusu” konu başlığı ile sunmak isteyebileceği diğer belgeler ile birlikte
İngilizce veya Türkçe başvurular e-postaya (ambassador.ankara@mofa.gov.bd) en
geç 25 Nisan 2021 tarihine kadar gönderebilir.

