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Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csomortán – 0266–333746
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0760–605392
Gyimesfelsőlok – 0753–562545
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0754–507455
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Csíkrákos – 0755–517482
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–265983
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0749–979324
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0757–294789
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0742–421247
Csíkszentgyörgy – 0727–008044
Csíkszentimre – 0742–839204
Csíkszentkirály – 0728–186167 
Csíkszentlélek – 0753–436028
Csíkszentmárton – 0728–117141
Csíkszentsimon – 0749–853240 
Fitód – 0749–372801
Kászonfeltíz – 0720–926810
Kászonújfalu – 0732–215706
Újtusnád – 0723–307237
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0746–664805
Mindszent – 0749–622027
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

Víz-gáz-fűtés szakmában jártas árukezelő, árukihordó 
(B-kategoriás hajtásival rendelkező) személyt 

keresünk csíkszeredai lerakatba.
A munkakör betöltéséhez román és magyar nyelvtudás kötelező.

Érdeklődni a comercial.harghita@blackseasuppliers.ro
e-mail-címen lehet vagy személyesen Csíkszeredában, 

a Hajnal utca 18. szám alatt.
Tel.: 0266–206015, 0721–290049

Azonnali kezdéssel 
pincért és fagyiárust 

alkalmazunk 
a Nagymama 
Cukrászdába.

Jelentkezni a bunicutahr@ya-
hoo.com e-mail-címen vagy 

érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 

0740–418742

Bővülő, lelkes és összetartó csapatunk várja leendő új munkatársát 
az alábbi munkakör betöltésére:

TELESALES
Amit ajánlunk:
Hosszú távú, alkalmazotti jogviszony
Könnyen megközelíthető iroda
Magán egészségbiztosítás
Kulturált munkakörnyezet, motivált munkatársak
Rugalmas , választható időbeosztás
Versenyképes alapbér + teljesítmény-alapú  jutalékrendszer

Amit elvárunk:
Jó kommunikációs készség magyar, román és angol nyelven
Pozitív gondolkodásmód, jó érdekérvényesítés
Céltudatos, önálló munkavégzés

Előnyt jelent: 
 Értékesítési területen szerzett ismeret  
 További idegen nyelv ismerete

Munkavégzés helye:
Csíkszereda

Amennyiben szeretnél csatlakozni csapatunkhoz, önéletrajzodat az alábbi 
e-mail-címre várjuk: 
natalia.mihaly@hermesforwards.com

MUNKATÁRSAKAT

KERES CSÍKSZEREDÁBAN 

Épületbádogos Ha szeretnél mesterséget tanulni,

rugalmas munkaidőben dolgozni,

ha hosszú távon tervezel,

ha részidőben tudsz csak dolgozni, akkor is.

0724 21 21 77 Jelentkezz, várunk!

www.omnipa.ro Több részletet találsz a weblapunkon.

 A Siculus Bau építkezési cég anyagbeszerző 
munkatársat keres irodai munkára. 

Szakiranyú végzettség és beszerzési munkakörben szerzett tapasztalatok 
előnyt jelentenek. Jelentkezéseiket önéletrajz formájában 

a siculusbau@gmail.com e-mail-címre várjuk.

A Gösser Pub munkatársakat 
keres: pincér, pincérsegéd, 

pizzasütő, mosogató.
Jó kereseti lehetőség!
Akár betanítással is!

Érdeklődni naponta 10-16 óra 
között lehet.

Tel.: 0742–262230
Fényképes őnéletrajzokat a 

szvitlak@yahoo.com e-mail-címre 
várunk.

A Park vendéglő 
szakácsot, 

segédszakácsot, 
pincért alkalmaz.

Cím: 
Csíkszereda, Szék út 60.

Tel.: 0746–211732

Fogorvost keresek nagy 
forgalmú, bejáratott, 

korszerű gépekkel 
ellátott rendelőbe 

hosszú távra, kiemelt 
bérezéssel. Főállásban vagy 
mellékállásban akár kezdőt 

is, de önállóan dolgozni 
tudót. Dr. Tőkés Timea, tele-

fon: 0755-257588 (261069)

Modern zsalurendszerekhez 
értő ács szakembereket, 

kőműveseket, 
segédmunkásokat, 

valamint vasbetonszerelőket 
alkalmazunk 

hosszú távra, jelenleg 
nagy váradi és magyarországi 

munkapontokra. 
Tel.: 0723-772972 

E-mail: artbauexpert@yahoo.
com (261108)

A csíkszeredai székhelyű 
Harplast Kft. alkalmaz 
munkásokat műanyag- 

feldolgozó munkakörbe, 
az alábbi munkahelyek 
betöltésére: gépkezelő, 

anyagmozgató, géplakatos, 
valamint C-kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezető. 

Érdeklődni további 
információkért személyesen

 a cég székhelyén, 
Hargita utca 69. szám alatt 

8-15 óra között lehet. 
Tel.: 0266-371468 (261298)

Elárusítót 
alkalmazunk 

élelmiszer-, illetve 
vegyes üzletbe 

Csíkszeredában.

Telefon: 0757-291293 (261542)

Hajdúböszörményi 
székhelyű cég, állattartó 

telepre technológia-
szerelőket keres, 

valamint angol és román 
nyelven beszélő 
munkatársakat.
 Továbbá 2 napos 

bukaresti megbeszélésre 
tolmácsot keresünk. 

Tel.: 0036-30-3849285 (261421)

A Xantus János 
Általános Iskola 

karbantartót alkalmaz 
meghatározott időre. 
Jelentkezési határidő: 

május 25, az iskola 
titkárságán, Csíkszereda, 

Taploca utca 112. szám alatt. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 

várjuk. Tel.: 0266-312152 (261520)

Csempéző 
szakembereket 

keresünk 
Németországba. 
Szállás biztosítva, 

bér: 9 euró/m2. 
Tel.: 0747-986398 (261552)

Gépkezelőt 
alkalmazunk 

buldoexkavátorra 
Csíkszeredában, 

kiemelt 
kereseti lehetőséggel. 

Tel.: 0745-501220 (261567)

A húskonzerv iparban 
vezető Scandia Food Kft., 

merchandiser (árurendező) 
munkatársat alkalmaz 
Hargita megye területére. 

Előnyt jelent hasonló 
munkakörben (FMCG) szerzett 

tapasztalat. Fényképes 
önéletrajzokat az alábbi e-mail-
címre várunk: resurseumane@

scandia.ro (261511)

Csíkszeredai vállalat 
tapasztalattal rendelkező 
vagy tapasztalat nélküli, 

de tanulni vágyó 
munkaerőt alkalmaz 
asztalosműhelybe! 

Amit ajánlunk : motiváló bérezés, 
hosszú távú munkalehetőség. 
Amit elvárunk: rugalmasság, 
megbízhatóság. Jelentkezni 

a következő telefonszámon lehet: 
Tel.: 0749-161295 (261530)

Elárusítónőt 
alkalmazunk 

csíkszeredai turkálóba, 
4 órával. 

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail-címre 

várunk: bmagdolna67@
gmail.com (261558)




