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Alkalmazunk 
kamionsofőrt 
darus kocsira. 

Munkavégzés 
Csíkszeredától 

100 km-es körzetben. 
Tel.: 0744-693455 (259429)

Csőszerelő munkavállalók 
jelentkezését várjuk 

németországi és magyarországi 
munkavégzésre. 

Elvárások: szakirányú végzettség 
és 1-2 éves szakmai tapasztalat. 

Előnyt jelent a német nyelv ismerete. 
Feladatok: fűtőberendezések 

szerelése, csővezeték-szerelés régi 
és új épületekben. Amit kínálunk: 
versenyképes fizetés, szállásbizto-
sítás, munkába járás költségének 

megtérítése. További információ: zsolt.
lender@wellsec.eu vagy +40 748 752 

723. Tel.: 1111-111 111 (259441)

Tel.: 0755–367731
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Csíkszereda, Hargita utca 6. szám

15 lej
Mai menü: 

– paradicsomleves

– gombás szelet

   pennével

A savanyúság együtt jár a menüvel

MAGYARORSZÁGRA KERESÜNK 
DOLGOZNI AKARÓ, MEGBÍZHATÓ 
HÖLGYEKET ÉS URAKAT, hosszú 
távra, könnyebb és nehezebb 

betanított munkára
 (műanyag- és fémalkatrészek 

gyártása, összeszerelése). 
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, 
min. 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó 
ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, 
ingyenes kiutaztatás Magyarországra, 
ingyenes szállás 2–3 ágyas szobákban 
és ingyenes munkába járás autóbusszal!

Érdeklődni: 0755-067687, 
0742-010263.

A Homoród Hotel
tevékenysége

bővítése céljából

SZAKÁCSOT és PINCÉRT
alkalmaz teljes 

munkaidőre.
Szükség esetén

a szállást biztosítjuk.

Érdeklődni a 0744-977207-es 
telefonszámon lehet.

Munkatársakat keresünk, kárpitozott 
bútorgyártáshoz asztalost, szerelőműhelybe.

Amit ajánlunk:
motivált bérezés teljesítménytől függően
kellemes munkakörnyezet, hosszú távú   

    munkalehetőség
Elvárársok:

pontosság, komolyság, lelkiismeretes munkavégzés
előnyt jelenthet a szakirányú végzettség, szakmai  

    tapasztalat

Érdeklődni hétköznap 8 és 17 óra között lehet a következő 
telefonszámon: 0743–050099.

A Gösser Pub csapata 
munkatársat keres a 

következő munkakörök, 
akár betanítási 
lehetőséggel is:

pincér
pincérsegéd                 

báros
bárossegéd
pizzafutár

pizzafutársegéd

Érdeklődni naponta 10-16 óra 
között.

Tel.: 0742–262230
Fényképes önéletrajzokat a 

perfect.caffe@gmail.com 
e-mail-címre várunk.

Alkatrész-azonosító 
munkatársat keresünk
a Harghita Service-be.

Érdeklődni a 0724–093209-es 
telefonszámon 
8-16 óra között.

A Sazy Trans Impex Kft. 
alkamaz árukiadó – 

segédraktárost.

Érdeklődni: 
Csíkszereda, 

Taploca út 168. szám.

Tel.: 0266–311057

Az egyedi 
bútorgyártásra 

szakosodott 
csíkszeredai székhelyű 

Tutto Mobili Kft.
bútorgyártásban jártas 

asztalost és 
segédmunkást alkalmaz.

Önéletrajzot a cég 
székhelyén,

Bolyai út 29. szám alatt vagy 
a tutto_mobili@yahoo.com 

címre várunk.

Csíkszentsimon Község Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát szervez a hivatal közbeszerzési 

részlegén megüresedett köztisztviselői üres állás 
betöltésére: 1 szakfelügyelő I. osztály – fő fokozat 

Részvételi feltételek:
felsőfokú végzettség záródiplomával

köztisztviselők jogállásáról szóló 1999/188-as sz. újraközölt törvény 
54-es szakaszának előírásai

5 év szakirányú régiség
Sajátos feltételek:

középfokú számítógépes ismeretek: Word, Excel, Windows programok.

A  beiratkozási dossziénak tartalmaznia kell a 2008/611-es K.H.
49-es szakaszának előírásait. 

Számítógépes ismeretek tesztelése (kizáró jellegű): 2017. április  19., 9 óra
Helyszín: polgármesteri hivatal, Csíkszentsimon 219. szám

Versenyvizsga időpontja: 2017. április 19., 10 óra – írásbeli
                                             2017. április 21., 10 óra – szóbeli

Helyszín: polgármesteri hivatal, Csíkszentsimon 219. szám – díszterem
A beiratkozási dossziékat Csíkszentsimon Község Polgármesteri 

Hivatalának székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 
20 munkanapon belül – 2017.  április 10., 15 óra.

 Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást a hivatal jegyzőjétől kaphatnak az érdeklődők munkana-

pokon. Hivatali telefonszám: 0266–334603, mobil: 0757–017650.

Az EMER-COM. Kft. építőanyaglerakat és nemzetközi 
szállítmányozó cég munkatársakat keres:

ELADÓI munkakörbe
Elvárások: jó kommunikációs készség

becsületesség, rugalmasság, pontosság
építkezésben jártasság előnyt jelent

Amit ajánlunk: versenyképes, naprakész fizetés
egész normás alkalmazás
szakmai fejlődési lehetőség
jó munkakörülmények

GÉPKOCSIVEZETŐ munkakörbe
Elvárások: B-, C-, E-hajtási jogosítvány

szakmai tapasztalat
érvényes szakmai bizonylat (atestat)
ADR engedély előnyt jelent

Amit ajánlunk: versenyképes bérezés
fuvarok oda-vissza viszonylatra
szakmai fejlődési lehetőség

Ha felkeltettük érdeklődését, akkor a kérését és fényképes önéletrajzát várjuk
a cég székhelyén Csíkszereda, Akác út, 3/B vagy  office@emercom.ro

e-mail-címre. Érdeklődni eladói munkakörre: 0755–395793,
gépkocsivezetői munkakörre: 0744–592660.

:

Modern zsalurendszerekhez 
értő ács szakembereket, 

segédmunkásokat, valamint 
vasbetonszerelőket 

alkalmazunk 
hosszú távra, jelenleg kolozsvári és 
nagyváradi munkapontokra. Tel.: 

0723-772972. E-mail: artbauex-
pert@yahoo.com (259277)

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé




