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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

A ROM WALD Kft. alkalmaz titkárnőt-előkönyvelőt.

 Elvárások: a magyar és a román nyelv ismerete, számítógépes tapasztalat, 
előkönyvelésben (kasszakönyv, banki kifizetések) való jártasság.
Amit ajánlunk: kiemelt bérezési körülmények, ételjegyek.
Fényképes önéletrajzokat a contabilitate@romwald.ro 

e-mail-címre várunk.

A ROM WALD Kft. víz-gázszerelőt alkalmaz.

   Elvárások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk: kitűnő fizetési körülmények, ételjegyek, 

delegációpénz a kiszállásokra.
Önéletrajzokat a contabilitate@romwald.ro e-mail-címre várunk, 

vagy érdeklődni lehet a 0730–611555-ös telefonszámon.

Az Ing Service út- és közműépítő cég csíkszeredai 
telephelyére mérnöki topográfiában és kitűzésben 

jártas topográfust keres irodai és építőtelepi munkára.

Tel.: 0744–638894

Ha szeretnél egy pörgős,
 jó hangulatú csapatban 
dolgozni, akkor várunk 

a Grand Caffe csapatában.
Pincért, bárost, takarítónőt 

keresünk.

Jelentkezésed a perfect.caffe@g-
mail.com e-mail-címen vagy a 

0751–701766-os telefonszámon várjuk.

A Csíki Hírlap 

LAPKÉZBESÍTŐT 
keres 

(munkavégzés helye: Csíkszereda)

Feladatai: 
 • a Csíki Hírlap és egyéb sajtótermékek kézbesítése az  
   előfizetőknek 
 • előfizetések felújítása, illetve új előfizetések megkötése 
 • szórólapok, katalógusok szórása  

Elvárások: 
 • megbízhatóság, pontosság, rugalmasság 
 • jó kommunikációs- és meggyőzőkészség
 • kerékpáros közlekedésben való jártasság
 • csíkszeredai lakhellyel rendelkezik

Önéletrajzát küldje el a hr@szh.ro e-mail-címre, vagy hozza be a 
Csíki Hírlap szerkesztőségébe a Fortuna Park sétány 2A 

szám alá, naponta 8 és 16 óra között. 
Beküldési határidő: 2017. június 30.

Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A
Hargita megye
tel.: 0266-371100
e-mail: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Szót értünk!

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o

KÉRDÉS és VÁLASZ

Korosztályok: 
3–4, 4–5, 5–6, 10–11 év

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
webáruházunkban, ,  és a 0744-755579-es telefonszámon.-755579755579-es telefonszámon.l f á

15%
kedvezmény

Régi ár: 30 lej  Új ár: 25 lej

Elárusítókat 
és kisegítőket 
alkalmazunk 

szezonmunkára,
a román tengerpartra, 

ajándékboltokba. 
Szállás, étkezés, 

utazás biztosítva.
Bérezés: 1500-2000 lej/hónap.  
Tel.: 0756-112114, 0740-903392
 (261877)

A csíkszentkirályi 
Király étterembe 

alkalmazunk 
2 pincért. 

Jelentkezni a cég székhelyén 
naponta 8-21 óra között lehet. 
Telefon: 0744-626688 (262081)

Nagybani lerakat 
raktári munkást 

alkalmaz, 
Csíkszereda és környéke 
előnyben. Önéletrajzot 

a cég székhelyén, 
Csíkszereda Szentlélek utca 
41. szám alatt várunk. Tel.: 

0756-924090 (261674)

Azonnali kezdéssel 
alkalmazunk telephely-

vezetőt, fűrészkezelőket 
és kisegítő munkásokat 

csíkszentimrei munkapontra. 
Érdeklődni és bővebb 

felvilágosítást az alábbi 
telefonon kaphatnak:

 0744-592435 (262283)

Gépkocsivezetőt 
alkalmazunk 

C+E-kategóriával 
belföldi fuvarozásra. 

Telefon: 0744-422177 (262249)

Kanadába keresünk egy 
nyugdíjas péket,

aki segítene 
beindítani 

egy pékséget. 
Jelentkezés: biancarachel@
yahoo.ca, Tel. 0770-372783

 (262324)

Tornai Enikő 
közjegyzői irodája 

titkárnői 
állást hirdet. 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 

0744-601602 (262090)

Csíkszeredai optikába 
új munkatársakat 

alkalmazunk. 
Elvárások: jó kommunikációs 

készség, magyar és román 
nyelv ismerete, számítógépes 

ismeretek, pozitív személyiség. 
Előnyt jelent het eladásban 

szerzett tapasztalat, felsőfokú 
vagy egészségügyi végzettség. 
Versenyképes fizetést ajánlunk 

fejlődési lehetőséggel. 
Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal lehet az 

optikoffice@gmail.com címen.
 (262237)

A Distrib Plus Kft. 
menedzserasszisztenst 

és adatfeldolgozót 
alkalmaz. 

Elvárások: Word és Excel 
ismerete. Jelentkezni 

a harghita@prosoftgrup.ro 
email-címen. (262245)

Pincért és pizzafutárt 
alkalmazunk 

szezonmunkára is 
a Don Poppy pizzázóba. 

Telefon: 0742-047939 (262194)

A Búzakalász Pékség 
munkatársakat keres 

a következő munkakörökre: 
péksüteménysütés, 

csomagolás 
és karbantartó. 

Jelentkezni a cég székhelyén, 
Zöld Péter utca 4. szám alatt.

 (262223)




