
11Udvarhelyi Híradó  2017. június 19., hétfőREKLÁM

Érvényesség: 2017. június 1–30.

10-ES NORMÁLKÉP
100 darab feletti rendelés esetén

0,28 lej/db

Minden BÖGRÉRE
és SÖRÖSKORSÓRA -30%
KUPONKÓD: FENYKEPESBOGRE

Nagy (álló és panoráma), digitális és magasfényű

FOTÓKÖNYV -30 lej
Kuponkód: CEWE30LEJ

a Szent Johanna gimi
3. és 7. regény
nna gimi

20%
kedvezmény

Régi ár: 40 lej/db   

ÚJ ÁR: 32 lej/db

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

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

Megrendelhető webáruházunkban, szerkesztőségeinkben, 
újságosbódéinkban és a 0744-755579-es telefonszámon.

Elvárások:
• min. 5 év szakmai tapasztalat;
• jó kommunikációs készség;
• csapatszellem;
• modellek, sablonok kivitelezése;
• termelési tervek és feladatok teljesítése;
• termelésben dolgozók munkájának tervezése, szervezése;
• pontosság, jó kommunikációs készség és csapatszellem.
Amit kínálunk:

• béren kívüli juttatási csomag;
• utazási támogatás;

Fényképes önéletrajzokat a hr@fagmic.ro e-mail-címre várunk.

 Tel.: 0745-014553   

                 A Coats Romania Kft. termelésnövekedés 
              miatt munkatársat keres a három

               váltásban működő kiszerelő/festöde
              részlegre, KARBANTARTÓI beosztásba.

Feladatkör: a kiszerelőgépek és festőgépek működésének ellenőrzése, beállítása, 
karbantartása és javítása.       

Elvárások: szakirányú végzettség, villanyszerelői, technikai és alapfokú számítógépke-
zelői ismeretek, kézügyesség. Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 

Amit ajánlunk: fix bérezés, autóbuszos ingázási költségek megtérítése, 15 lej értékű 
ételjegy minden ledolgozott munkanapra a próbaidő alatt is, jó és biztonságos 
munkakörülmények, 24 órás balesetbiztosítás, periodikus orvosi vizsgálatok és heti két 
alkalommal üzemi orvosi rendelés.
A szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Romania, N. Bălcescu 
u. 71. szám, Székelyudvarhely, 535600. Tel: 0266-207200; fax: 0266-207211; 
e-mail: coatsodorhei@coats.com. Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

               
    
     

          

       

   

       A Coats Romania munkatársat keres
       a három váltásban működő festődei

    és kiszerelői részlegre, GÉPKEZELŐI
beosztásba, szezonális munkára.

Elvárások: érettségi vagy szakiskolai végzettség, jó kommunikációs készség, 
dinamizmus, egyéni és csapatmunkára való hajlam.

Amit ajánlunk: fix bérezés, autóbuszos ingázási költségek megtérítése, 15 lej értékű 
ételjegy minden ledolgozott munkanapra a próbaidő alatt is, jó és biztonságos 
munkakörülmények, 24 órás balesetbiztosítás, periodikus orvosi vizsgálatok és heti 
rendszerességgel üzemi orvosi rendelés.
A szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Odorhei, N. Bălcescu u. 
71. szám, 535600. Tel.: 0266-207200; e-mail: coatsodorhei@coats.com. 
Jelentkezési határidő: 2017. június 26.
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