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A Deság Villa Panzióba keresünk hosszú távra olyan személyt vagy 
házaspárt, aki képes a panzió mindennapi üzemeltetésének 
feladatait megfelelő minőségben elvégezni.
Feltételek:
- állandó ott-tartózkodás;
- a panzió és környékének rendben tartása;
- a román nyelv ismerete társalgási szinten;
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- tapasztalat a vendégfogadásban;
- idegen nyelv ismerete (angol vagy német);
- szakácstapasztalat;
- B kategóriás jogosítvány.
Amit ajánlunk:
- hosszú távú munkalehetőség;
- szolgálati lakás;
- eredményorientált bérezés.

Nyugdíjasok jelentkezését is figyelembe vesszük.
 Italosok mellőzzenek, csak komoly, józan életű személyek jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzot a marketing@confexjakab.ro e-mail címen várunk, 
jelentkezni személyesen a Confex Jakab Kft. Vár utca 5. szám alatti titkárságán, 

vagy érdeklődni a 0744-682655-ös telefonszámon lehet, naponta 10–15 óra között.

German internationally leading supplier of communication technology in Automotive 
Electronics and Industrial Automation (www.softing.com) is looking for graduates or 
experienced programmers for its subsidiary from Miercurea Ciuc (www.softing.ro)

Requierments:
- University degree in IT or related field
- Experience in OOP (C++, C#) or embedded software development (ANSI C)
- Good English or German knowlege

We offer:
- A competitive salary
- Challenging projects
- An attractive, professional working environment
- Long-term cooperation

If you are intrested, please send your application letter and CV in English or German to: 
jobs_ro@softing.com

Beszélsz németül? 
Szeretnél te is egy sikeres, 

dinamikusan fejlődő cégnél dolgozni?

A zeteváraljai S.C. CETATE 
PRODUCTION S.R.L. bővítés 
céljából munkatársat keres 

TERMELÉS- ELŐKÉSZÍTŐ 
IRODÁJÁBA.

Elvárások: 
• kiváló németnyelv-ismeret szóban és 
írásban;
• pontos, megbízható munkavégzés, 
rugalmasság;
• számítógépes ismeretek (MS Office);
• kitűnő szervezői és kommunikációs 
készség.

Amit ajánlunk:
• teljesítményarányos bérezés, 
prémiumrendszer, ételjegy;
• fejlődési lehetőség;
• fiatalos csapat, dinamizmus.

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752-243584-es 

telefonszámon, illetve önéletrajz 
küldhető a csa@cetateproduc-

tion.ro e-mail-címre.

A Kft. 

férfi és női
munkatársakat

alkalmaz zetelaki munkapontjára.
Elvárások: pontosság, jjó kommu-

nikációs készség, kedvesség.

Fényképes önéletrajzokkal
jelentkezhet

a perfekthr@yahoo.com 
e-mail-címen vagy személyesen

a központi üzletünkben.
 Elérhetőség: 0372-741414

Székelyudvarhelyi 
műhelyünkbe létszám- 

növelés céljából 
ASZTALOSOKAT,

KÉZI CSISZOLÓT, valamint  
ÜVEGEZŐSEGÉDET (helyszíni 
betanítással) alkalmazunk.

Jó kereseti lehetőséget és 24 órás 

balesetbiztosítást ajánlunk.

Kézzel írott önéletrajzokat a Benglass 
Kft.  székhelyen, a Bethlenfalvi út 222. 

szám alatt 8 tól 10 óráig fogadunk.
Érdeklődni a 0745-632419-es 

telefonszámon lehet.

A  zeteváraljai  S.C. CETATE 
PRODUCTION S.R.L. varrodai 

részlegének bővítése céljából 
munkatársakat alkalmaz a következő 

beosztásba:
VARRÓNŐ (4 személy)

Elvárások: 
• pontos munkavégzés, rugalmasság.
Előnyt jelent: 
• varrás terén szerzett tapasztalat;
• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely.

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752-243584-es 

telefonszámon lehet
illetve önéletrajz küldhető 

a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre, vagy személyesen 

leadható a cég székhelyén.

Az Infopress Group Rt. termelési 
részlegére munkaerőt alkalmaz 

a következő munkakörökbe:
GÉPKEZELŐ

Elvárások:
– pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés;
– műszaki beállítottság;
– termelésben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

ANYAGMOZGATÓ
Elvárások:
– targoncavezetői engedély;
– pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés.
Amit ajánlunk:
– ételjegyek;
– szállítás a város területén, valamint a 
Homoródalmás–Székelyudvarhely 
útvonalon;
– kulturált munkakörülmények;
– cégen belüli fejlődési lehetőség;
– hosszú távú munkalehetőség.
A munkavégzéshez szükséges betanítást 

a cég székhelyén biztosítjuk.
Pontos, rugalmas és megbízható 
jelentkezők fényképes szakmai 

önéletrajzát várjuk 
a matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen, cégünk 
titkárságára – Székelyudvarhely 

(Kadicsfalva), Gutenberg tér 
1. szám alá.

Az  ALT Technologies 
Transylvania Kft. farkaslaki 
légzsákburkolatokat gyártó 

üzemébe, 3 váltásba 
félautomata varrógépek 

üzemeltetéséhez 
munkaerőt alkalmaz. 
A képzés biztosítva a cég 

székhelyén.
A szállítást a cég biztosítja.

Érdeklődni lehet a 
0741-012650-es telefon-

számon, az önéletrajz leadható 
személyesen a cég székhelyén, 
hétköznap 9 és 17 óra között.

Egy kis élelmiszerüzletbe 
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 

ELÁRUSÍTÓT keresünk, 
4 órás műszakban. 

Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. 

Ugyanitt teljes munkaidőre 
ELÁRUSÍTÓT ALKALMAZUNK 

RUHÁSÜZLETBE. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon, vagy személyesen a 
cég Vár utca 5. szám alatti 

székhelyén lehet, 
naponta 9–15 óra között. 

A Millennium
étterem és panzió 

PINCÉRT
alkalmaz.

Érdeklődni
a 0742-099747-es

telefonszámon lehet, 
hétköznap

10–18 óra között.

Állásajánlat

Kanadába keresünk 
hőszigetelésben jártas 

kőműveseket 
májustól novemberig. 

Fizetés: 15$/óra, készpénzben, 
kéthetente fizetve. 

Heti 60 óra kötelező. Minimum 5 éves 
gyakorlattal rendelkező, munkától nem 

visszahúzódó szakmunkásokat alkal-
mazunk. Előleg a kezdéshez megoldható. 
Tel.: 0742-028284 vagy 1-416-731-8600. 

E-mail: levimekker@gmail.com. (260493)

A Mil Trade Kft. bővítés céljából 
irodai munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 
Faiparban való jártasság előnyt jelent. 

Feladatai: számlázás, árajánlat készítése, 
ügyfelekkel való kapcsolattartás. 
Elvárások: román nyelv ismerete, 

számítógép-kezelői ismeretek, pontosság. 
Önéletrajzokat e-mailben várunk, vagy 

személyesen a Bethlenfalvi út 222. szám alá 
(Székelyudvarhely). 

E-mail: odorhei@milesi.ro. (260231)

A Tangram–Co Kft. fuvarszervező 
munkatársat keres. 

Ajánlunk: modern, kellemes 
munkakörülmények, motiváló bérezés, 

tanulási és fejlődési lehetőség. 
Elvárásaink: felsőfokú magyar- és román-
nyelv-tudás, társalgási szintű angol- és/

vagy németnyelv-tudás, jó kommunikációs 
és problémamegoldó képesség. A kézzel 

írott önéletrajzokat a cég székhelyén (Orbán 
Balázs utca 86. szám) lehet leadni, naponta 

9–17 óra között. Tel.: 0744-531312. (260338)

A VIKING Kft. 
tevékenysége bővítése céljából 

alkalmazásra keres 
fiatalos, rugalmas női és férfi munkaerőt 

ÉPÜLETTAKARÍTÓI munkakörbe. 
Férfiaknál előny a B kategóriás jogosítvány! 
Jelentkezni személyesen, a cég székhelyén, 

a Tompa László utca 34. szám alatt, 
munkanapokon 8–16 óra között. 

Tel.: 0266-218009. (260355)

A Mil Trade Kft. 
raktári munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 
Feladatai: raktári munkálatok, 

festékkavarás. Elvárás: pontosság. 
Önéletrajzokat e-mailben várunk, 

vagy személyesen a Bethlenfalvi út 222. 
szám alá (Székelyudvarhely). 

E-mail: odorhei@milesi.ro. (260418)

A székelyudvarhelyi TECHNOPHAR 
EQUIPMENT AND SERVICE Kft. 

villanyszerelő munkatársat alkalmaz

Feladatkör: villamosszekrények kivitelezése. 
Elvárások: villanyszerelési tapasztalatok, fel-
sőfokú végzettség és angol nyelv alapszintű 

ismerete előny. Ajánlatunk: versenyképes 
jövedelmezés, ebédjegy, az ingázási költség 
megtérítése, szakmai fejlődés. Jelentkezni 

szakmai önéletrajzzal személyesen, a 
Bethlenfalvi út 223. szám alatt, vagy e-mai-

len: E-mail: office.o@technophar.ro.  (260539)

Compania TECHNOPHAR EQUIPMENT 
AND SERVICE Srl. din Odorheiu Secuiesc, 

angajează electrician pentru construcţia 
de panouri electrice. 

Cerinţe: experienţă în domeniu, studii 
superioare și cunoașterea limbii engleze 

la nivel începător este avantaj. Ceea 
ce oferim: salariu negociabil, bonuri de 

masă, decontarea cheltuielilor de na ve tă, 
dezvoltare profesională. Vă rugăm, con-

tactaţi-ne telefonic, prin mail, sau per so nal la 
sediu: str. Beclean nr. 223. Tel.: 0372-780026. 
E-mail: office.o@technophar.ro.  (260540)

A Transp Tur International Kft. 
munkatársat keres 

székelyudvarhelyi telephelyére, 
műhelyfőnöki munkakörbe. 

Feladatok: a szervizelés koordinálása 
és a munkatársak irányítása a lehető 

leghatékonyabb műhelymunka elérése 
céljából. Jelentkezni lehet 

a cég székhelyén, a Nicolae Bălcescu u. 4. 
szám alatt, kézzel írott önéletrajzzal, 

naponta 8–16 óra között. 
Tel.: 0745-250680. (260528)

Építőiparban jártas 
ács, kőműves és vasbetonszerelő 
szakembereket, illetve segédeket 

alkalmazunk kolozsvári 
és magyarországi munkapontokra. 

Jó kereseti lehetőség. 
Szállás és szállítás jó körülmények között, 

ingyen biztosítva. Tel.: 0748-117973.
 (260545)

A székelyudvarhelyi Natural Garden 
KERTÉSZETI BOLTI ELADÓT 

és KERTTERVEZŐ MÉRNÖKÖT alkalmaz. 

Érdeklődni telefonon lehet, 
önéletrajzot e-mailen várunk. 

Tel.: 0723-562771. 
E-mail: info@naturalgarden.ro. (260396)

Csatlakozz egy nemzetközi 
babafotós csapathoz! 

Pont Téged várunk: ha szeretnél mindennap 
kisbabákkal találkozni 

és anyukájuknak örömet szerezni; ha 
türelmes és nyugodt, nyitott személyiségnek 

tartod magad; ha úgy gondolod, hogy min-
denkivel könnyen szót értesz 
és értékesítésben is jó vagy. 

Leendő munkatársunk napi szintű feladatai: 
a babafotók elkészítése, az anyukákkal mint 
ügyfelekkel való törődés, valamint a fotókból 
összeállított termékek átadása/értékesítése 

az anyukáknak. Örülünk, ha már van 
tapasztalatod a fotózásban 

és Photoshop-kezelésben, de ha nincs, 
akkor azt is meg fogod tanulni nálunk. 

Ahhoz, hogy sikeres légy nálunk, fontos, 
hogy legyen: minimum középfokú végzett-
séged, kiváló kommunikációs készséged, 

felhasználói szintű számítógépes ismereted, 
jó problémamegoldó képességed, igényed 

a pontosságra és precízségre. 
Előnyt jelent: értékesítésben szerzett 

tapasztalat (ügyfélközpontúság), 
fotózás területén szerzett tapasztalat, 

egészségügyi végzettség. 
Amit kínálunk: vidám, fiatal csapat tagja 
lehetsz, versenyképes juttatási csomag, 

céges telefon, notebook, fotós felszerelés, 
teljes munkaidő, munkaviszony, 

alapfizetés + sávos teljesítménybér. 
Határozatlan idejű munkaszerződés. 

Jelentkezés: fényképes önéletrajz és motivá-
ciós levél a jobbabyphoto@gmail.com címre.  

 (260566)

A székelyudvarhelyi 
Koffein kávézó 

báros-pincérnőt alkalmaz. 

Érdeklődni személyesen lehet 
a kávézó székhelyén, 

a Vásártér utca 1. szám alatt, 
vagy telefonon. Tel.: 0742-072707. (260619)

Székelyudvarhelyi cukrászdába 
elárusítónőt alkalmazunk, 

hosszú távra.

 Fizetés nettó 1700 lej. 
Jelentkezni lehet telefonon. 

Tel.: 0745-534063. (259596)

Az AD Auto Total autóalkatrészeket 
forgalmazó lerakat 

székelyudvarhelyi munkapontjára 
bővítés céljából munkatársat keres

raktáros munkakörbe.

Elvárások: B kategóriás jogosítvány, 
rugalmasság, megbízhatóság, pontosság. 

Fényképes önéletrajzokat e-mailen 
várunk. E-mail: resurseumane2010@

gmail.com. (260623)




