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Căutăm lucrător comercial pentru depozitul nostru de 
materiale din Odorheiul Secuiesc.
CERINȚE:
- studii medii finalizate; fără antecedente penale;
- cunoștințe bune de operare pe calculator
- bune aptitudini de comunicare si relaționare; corectitudine și seriozitate;
- disponibilitate efort fizic;
- gândire analitică și orientată spre rezolvarea problemelor în termenele stabilite;
- vorbire fluentă a limbii române și/sau engleză (cunoașterea limbii engleze 
reprezintă avantaj).

CE OFERIM?
- salariu atractiv și tichete de masă, tichete de cadouri cu ocazia sărbătorilor;
- mediu de lucru plăcut;
- asigurare medicală și accidente privată pe toată durată contractului.

RESPONSABILITĂȚI:
- participă la recepția și eliberarea mărfurilor pe baza documentelor specifice; 
înregistrarea mărfurilor în sistemul nostru intern de gestionare.
- participă la activitatea de încărcare și descărcare a mărfurilor;
- asigură fluxul de intrări-ieșiri marfă conform regulilor interne;
- îndeplinește activități administrative ale depozitului și contribuie la optimizarea 
spațiului de depozitare;
- participă și răspunde împreună cu comisia de inventar la inventarieri periodice;
- responsabil de respectarea standardelor de igienă și calitate al punctului de lucru.

Intenția dumneavoastră, respectiv CV-ul în limba română șisi 
maghiara (și/sau) engleză în format european, vă rugăm să ne 
transmiteți pe adresa de e-mail rore@icgroup.net până în data de 
26. mai 2017., inclusiv.

NÉMET TEXTILIPARI CÉG MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ

•

– számítógépes ismeretek
– németnyelv-ismeret
– szakmai tapasztalat 

– adatok kezelése

•
•

A Hunsol Kft.
bel- és külföldi 
áruszállításra 

SOFŐRÖKET
alkalmaz.

Elvárás: érvényes jogosítvány
és ATESTAT.

 Azonnali kezdési lehetőség, 
kiemelt bérezés (fix + változó), 

Euro 5-ös autók (Volvo). 

Tel.: 0735-306822. 

Az  ALT Technologies 
Transylvania Kft. farkaslaki 
légzsákburkolatokat gyártó 

üzemébe, 3 váltásba 
félautomata varrógépek 

üzemeltetéséhez 
STANCOLÓGÉPRE, valamint 

ULTRAHANGOS FORRASZ-
TÓGÉPRE 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.

A GORDON-PROD KFT.
alkalmaz:

• KA (Key Account Executive) 
értékesítési koordinátort.

Elvárások: folyékony román-
nyelv-tudás; jó kommunikációs 

készség, nagyon jo számítógépes 
ismeretek, angol nyelv ismerete. 

• Munkatársat a logisztikai 
osztályra (2 váltás).

Elvárások: jó kommunikációs és 
szervezőkészség, probléma-felismerő 
képesség, kiváló románnyelv-tudás, 

számítógépes ismeretek (Excel, Word). 
(Előnyt jelent: hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat.)
• Sajtmestert (a betanítást vállaljuk)

• Gépkezelőket
• Csomagolókat

• Tapasztalattal rendelkező 
autószerelőt
• Kazánfűtőt

Jelentkezés
telefonon: 0266-248448;

e-mailen: resurseumane@
gordonprod.ro; vagy személyesen: 

Székelyszentlélek 2/A.

A Contrast 
Bútorkereskedés 

székelyudvarhelyi 
üzletébe értékesítési 
munkatársat keres.

Fényképes önéletrajzot az 
office@contrastmob.ro

e-mail címre várunk.
Telefon: 0752–240337

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 elfogadjuk.
 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 0266-213622-es telefonszámon lehet, naponta 10–15 óra között.

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

PÉTER PÁL
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló szerettei – Oroszhegy

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2016. május 18-ára,

RÁCZ GYÖRGYNÉ, szül. BARTOS EMMA 
halálának 1. évfordulóján. 

Nélküled is eljön mindig a tavasz, 
de bármilyen szép is, többé már nem ugyanaz. 

De nehéz a családi ház ajtaján belépni, 
gondos feleséget, édesanyát, nagymamát hiába keresni! 

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
 Temető csendje ad neked nyugalmat, 

drága emléked szívünkben örökre megmarad. 

Szerettei – Décsfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 25-ére, 

id. BÁLINT SÁNDOR 
halálának 2. évfordulóján. 

Fájdalom költözött két éve szívünkbe, 
nem múlik el soha, itt marad örökre. 

Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed, 
nem lehetünk soha többé veled. 

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, 
elváltál tőlünk, akiket szerettél. 

Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk, 
mert te gondolatban itt vagy velünk. 
Hiába borult rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre. 

Nyugodj békében! 

Feleséged, fiad, családja és a rokonok – Telekfalva, Patakfalva, Székelyszentkirály

Állat
A kadicsfalvi Jérce takarmánybolt várja régi 
és új vásárlóit! Rendeléseket veszünk fel előne-
velt hús- és tojócsirkékre, valamint pulykára, ka-
csára is. Nagyobb rendelés esetén házhoz szállí-
tás. Tel.: 0741-606011. (260711)

Eladóvá válnak vörös ír szetter kiskutyák , 
egészséges szülőktől. Természetkedvelő, gyere-
kes családok előnyben. Tel.: 0749-273779. (261537)

Állásajánlat

A Mil Trade Kft. bővítés céljából 
irodai/technikus munkakör 

betöltésére munkatársat keres. 
Faiparban való jártasság előnyt jelent. 
Feladatai: számlázás, árajánlat készí-

tése, ügyfelekkel való kapcsolattartás. 
Elvárások: román nyelv ismerete, szá-

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

személyesen a Bethlenfalvi út 222. szám 
alá (Székelyudvarhely). E-mail: odorhei@
milesi.ro. (260995)

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. (260996)

Az IVO Kft. 
munkatársat keres 

mérlegképes könyvelő 
munkakörbe, teljes normába. 
Elvárt kompetenciák: Hamor-ismeret, 

Revisal-ismeret, pontos, precíz munka-
végzés, jó románnyelv-tudás.

Kérjük, fényképes önéletrajzát és szán-
déknyilatkozatát juttassa el a 

dml@eurosped.ro elektronikus postacímre.

 (261315)

Székelyudvarhelyi fogadóirodába 
keresünk munkatársat, 

jó kereseti lehetőséggel. 
Fényképes önéletrajzokat 

e-mailen várunk. Tel.: 0745-627047. 
E-mail: kingroyal08@gmail.com. (261465)

Asztalos és famegmunká-
lásban jártas férfi szak-
munkást alkalmazunk 

Székelyudvarhelyről és környé-
kéről. Tel.: 0745-230645. E-mail: 

kleboszakacs@gmail.com.

Csempéző-fajánszozókat 
keresek Németországba. 
Bér: 9 euró/m2. Szállás biztosítva van, 

érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0747-986398.

A Jancsó Agrocom Kft. alkalmaz 
C kategóriával és atestattal 

rendelkező gépkocsivezetőket  
7,5 tonnás és 12 tonnás autókra, 

belföldi fuvarozásra. 
Amit kínálunk: hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes fizetés. Érdek-

lődni telefonon. Tel.: 0761-330984.

Belföldi szállítmányozó cég alkal-
maz irodai munkára munkatársat. 

Előnyt jelent: hasonló területen szerzett 
szakmai tapasztalat, MS Office-alkal-
mazások felhasználói szintű ismerete, 

megbízható, precíz munkavégzés, prob-
lémamegoldó  szemlélet, stressztűrő 

képesség. Jelentkezni: kézzel írott 
önéletrajzzal Székelyudvarhelyen, a 
Szabók utca 17. szám alatt (a Diablo 

pizzéria felett, 9–17 óra között). Bővebb 
információk telefonon kérhetők. Je-

lentkezési határidő: 2017. május 5. Tel.: 
0749-164046, 0266-210681. (261522)

A SIMO’S DENTAL székelyudvarhelyi 
CAD-CAM fogtechnikai labor 
fogtechnikusokat alkalmaz. 

Jelentkezni lehet e-mailen, érdeklődni 
telefonon. Fiatal, kezdő, de ambiciózus, 
fogtechnikai végzettséggel rendelkező 

személyek jelentkezését is szívesen 
fogadjuk. Tel.: 0745-768572. E-mail: 

simo_ferenc75@yahoo.com. (261139)




