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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

Érvényesség: 2017. július 3–31.

20-as és 30-as POSZTER -30% KUPONKÓD: CEWEPOSZTER

TELEFONTOKOK -20% KUPONKÓD: EGYEDITELEFON

Angliába, hosszú távra keresünk PÁLYAKEZDŐ SZAKÁCSOKAT, PIZZASÜTŐKET
a profi, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakácsig!

Az Ön feladata:
– HOTEL vagy Pub Restaurant ételeinek elkészítése;

– hideg, meleg ételek, saláták stb. elkészítése (Á la carte és Menü).
Amit Öntől várunk:

– közepes angolnyelv-tudás
– szakmai tapasztalat szakácsként (pozíciótól függően)

– megbízhatóság, rugalmasság, lojalitás, szorgalom
Amit nyújtunk:

– versenyképes fizetés (25 év felett min 7,5 font/óra);
– angol munkaszerződés (bejelentés, biztosítás);

– szállásban a munkáltató segítséget nyújt.
M u n k a s z e r z ő d é s  d i r e k t  a z  a l k a l m a z ó v a l .  * * *  N i n c s  k o m i s s z i ó .

Angol nyelvű szakmai önéletrajzával várjuk jelentkezését!
Infó: 00447492090020.               E-mail: allas@oakmaninns.co.uk.

AZ RDE HURON SRL
MŰSZAKI IGAZGATÓT

 keres olyan szakember személyében, aki:
• felsőfokú iskolai végzettséggel vagy felsőfokú műszaki 

iskolai végzettséggel rendelkezik
• legalább 3 év vezetői tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik

• jellemzője a proaktív, rendszerszemléletű gondolkodás, a kiemelkedő 
szervező- és problémamegoldó képesség, pontos, megbízható munkavégzés

• kiváló kommunikációs és tárgyalási képességekkel bír, 
önálló munkavégzésre, gyors döntések meghozatalára képes,

• B-kategóriás vezetői engedélye, továbbá felhasználói szintű számítógépes 
ismerete és készsége van.

A leendő munkatárs fő feladata lesz:
• a társaság műszaki feladatainak irányítása, 

költséghatékony működés biztosítása
• a logisztikai folyamatok ellenőrzése

• alkatrészek beszerzésének koordinálása, számlák ellenőrzése
• a telephely karbantartásának felügyelete, kapcsolódó dokumentációk kezelése
• időszakos jelentések elkészítése, cégvezetés számára beszámolók készítése

• prioritások meghatározása, folyamatos koordináció fenntartása
• döntés-előkészítésekben való aktív részvétel műszaki oldalról

• egyéb szervezési feladatok ellátása, adatszolgáltatások biztosítása

Amit kínálunk:
• Megbízható, stabil vállalati háttér és dinamikusan fejlődő szervezet

• Nyitott, pozitív, rugalmas, családias légkör
• Szakmai, technikai kihívások és egyéni fejlődési lehetőség

• Versenyképes jövedelem és egyéb juttatások
• Céges autó

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és úgy gondolja, hogy ön 
az, akit keresünk, örömmel várjuk fényképes önéletrajzát az alábbi 

e-mail-címre: mciuc@rdero.ro.

A Csíki Hírlap 

LAPKÉZBESÍTŐT 
keres 

(munkavégzés helye: Csíkszereda)

Feladatai: 
 • a Csíki Hírlap és egyéb sajtótermékek kézbesítése 
   az előfizetőknek 
 • előfizetések felújítása  

Bővebb információért, illetve jelentkezésért hívja 
ügyfélszolgálatunkat a következő telefonszámon: 0266–371100. 
Jelentkezőket személyesen is fogadunk a Fortuna Park sétány 2/A 

szám alatti szerkesztőségünkben.

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

Szót értünk!

Németországba 
keresünk vakolásban 

jártas kőművest, 
egész évben 

folyamatos munkára. 

Tel.: 0049-1525-3729150 (263032)

A Metec24.Eu Kft. 
irodai munkatársakat 

keres csíkszeredai 
munkapontjára. 

Feladatok: megrendelések 
felvétele, kapcsolattartás 

a beszállítókkal, 
a termeléssel kapcsolatos 

jelentések készítése. 
Elvárások: német és/vagy 

angol nyelvismeret, 
jártasság az irodai munkák 

elvégzésében. Önéletrajzokat 
az alábbi e-mail-címre várunk: 

csilla.torok@ritab.ro (263094)

Magyarországi vállalat 
szakmunkásokat 

és betanított 
munkásokat keres 

jó kereseti lehetőséggel. 
Pároknak igényes szolgálati 

lakás biztosítható. Érdeklődni 
a divizio@csatariplast.hu 

e-mail-címen, további infor-
máció: www.csatariplast.hu. 

Tel.: 0036-30-4352200 (263147)

Nemzetközi szállítással 
rendelkező cég 

C+E-kategóriás hajtási 
engedéllyel rendelkező 

sofőröket alkalmaz. 
Érdeklődni lehet telefonon. 

Tel.: 0743-275970 (263170)

Megbízható, 18 éven 
felüli személyeknek 

németországi, 
2-3 hónapos 

mezőgazdasági 
szezonmunka-lehetőség. 

Tel.: 0758-458307 (263083)

Elárusítónőt alkalmazunk 
az Orizont sörözőbe. 
Jelentkezni személyesen, 

Csíkszereda, 
Vörösmarty M. utca 3. szám 

alatt, az udvarban. 
Tel.: 0723-332877 (263124)

B-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

gépkocsivezetőt 
alkalmazunk 

3,5 tonnás autóra, 
külföldi szállításra. 

Román nyelvtudás szükséges. 
Tel.: 0745-335736 (263127)

Alkalmazunk 
sofőrt 

C-kategóriás 
jogosítvánnyal belföldi 

szállításra. 

Tel.: 0741-244161 (263173)




