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

Elvárások: alapfokú számítógép-kezelői ismeretek, kézügyesség. 

Amit ajánlunk: alapos betanítás, 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. július 26.

FRISSEN VÉGZETTEK, FIGYELEM!
A Coats Romania Kft. frissen végzett 

munkatársat keres MŰSZERÉSZI 
beosztásba, a három váltásban működő 

kiszerelő / festöde részlegére.

  A Coats Romania RAKTÁROST  alkalmaz 
 három váltásban működő raktárába.

                                                  

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

Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: 
Coats Odorhei, N. Bălcescu u. 71. szám, Székelyudvarhely. 
Tel.: 0266-207200; fax: 0266 207200; e-mail: coatsodorhei@coats.com. 
Jelentkezési határidő: 2017. július 26.

Elvárások: min. középfokú végzettség, társalgási szintű angol- és románnyelv-tudás, 
alapos számítástechnikai ismeretek, diplomatikus kommunikációs készség, 
kiemelkedően logikus gondolkodás, jó koordinációs készség; előny a SAP ismeret, 
illetve a hasonló területen szerzett tapasztalat.

Feladatkör: anyagáramlás tervezése / lekövetése a SAP rendszerben;  
készletgazdálkodás (elemzések és kontroll), igények tervezése a logisztikai 
rendszerben, kapcsolattartás (többnyire angol nyelven), összetett folyamatok 
elsajátítása és lekövetése.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szakmai önéletrajzát 
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. július 21.

   A Coats Romania MUNKATÁRSAT keres
LOGISZTIKAI TERVEZŐ 

munkakörbe.

Cím: 535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, Hargita megye
Tel.: +40 266 218 145 • Fax: +40 266 218 032
E-mail: office@udvarhely.ro
Honlap: www.udvarhely.ro

2 csecsemő- és kisgyermeknevelő – gondozó
Részvételi feltételek:
– középfokú pedagógiai végzettség érettségivel / főiskolai 
szakirányú végzettség záróvizsgával / egyetemi szakirányú 
végzettség záróvizsgával; 
– legkevesebb 1 év munkatapasztalat.

3 gyermekgondozó (dada)

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– előny az ápolói vagy gyermekgondozói képzés;
– legkevesebb 1 év munkatapasztalat.

1  vagyonkezelő ügyintéző (adminisztrátor)

félnormás állás

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– legkevesebb 3 év munkatapasztalat;
– előnyt jelent az AvanCont program ismerete.

A  SZÉKELYUDVARHELYI  POLGÁRMESTERI  HIVATAL versenyvizsgát hirdet a következő
meghatározatlan idejű szerződéses állások betöltésére a Városi bölcsődénél:

Írásbeli vizsga időpontja:  
2017. augusztus 8., 10 óra. 
A szóbeli vizsga időpontját az írásbeli vizsga 
eredményhirdetése után tesszük közzé. 
Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának székhelye, Városháza tér 5. szám.
A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 
munkanapon belül, vagyis 2017. július 31-éig 
kell letenni.

A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó 
információk, valamint a könyvészet a város 
hivatalos honlapján, a  www.udvarhely.ro 
oldalon, valamint a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján tekinthető meg.
Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal 
személyzeti irodáján kaphatnak az érdeklődők 
(tel.: 0266-218382, 1804-es mellék). 


