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A LACTATE HARGHITA Rt. 
csapatának fejlesztésére

keres:

 VÁLTÁSVEZETŐT sajtrészlegekre 
KARBANTARTÓ LAKATOST,
CSOMAGOLÓMUNKÁSOKAT

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, ebédjegyek, jó munkakörülmények, 
szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdeklődők küldjék el szakmai önéletrajzukat (feltüntetve a 
megpályázott állást) 2017. augusztus 18-ig a 0266–371818-as 

faxszámra, a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre, 
vagy adják le a gyár székhelyén (Szentlélek utca 49. szám). 

A COSYS Kft. csíkszeredai munkapontjára 
munkatársat keres INFORMATIKUS állás betöltésére.

Feltételek: gazdasági informatikai ismeretek
Amit kínálunk: jó munkakörülmények, atraktív javadalmazás

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mailben vagy faxon. 
E-mail: secretariat@cosys.ro

Tel/Fax: 0744–519659, 0267–312575 

Szakirányú végzettséggel rendelkező 
(autómérnök, autótechnikus vagy 3 év tapasztalat 

autószerelő szakmában) műszaki ellenőr (ITP) 
munkatársat keresünk a Hargita Service-be.

Érdeklődni a 0724–093209-es telefonszámon lehet.

A Matplast Kft. szakmunkásokat alkalmaz azonnali kezdéssel, 
a következő munkakörökre:

• matricalakatost – kiemelt fizetési kategória
• helyzetfúróst (koordonáta)

• CNC-maróst – kiemelt fizetési kategória
• CNC-esztergályost

• szerszámcsiszolót (polírozó) – nőket is várunk
• köszörűst, tengelyek köszörülésére BETANÍTÁSSAL

(pályakezdő fiatalokat is várunk)
• tömb- és huzalszikrára gépkezelőt BETANÍTÁSSAL

(pályakezdő fiatalokat is várunk)
Amit ajánlunk:
– fizetés megegyezés szerint
– túlóralehetőség és a rendkívüli teljesítmény díjazása
– minden ledolgozott munkanapra ételjegy
– ajándékjegyek – ünnepek alkalmából
– bérletmegtérítés – 100%
– kétévente ingyenes szem- és tüdővizsgálat – szemüvegtérítéssel 400 lejig
– évente ingyenes általános egészségügyi vizsgálat
– munkaruha heti mosással

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát 
az office@matplast.ro e-mail-címre, vagy érdeklődjön a 0266-216360-as 

telefonszámon, illetve cégünk székhelyén Székelyudvarhelyen, 
a Nicolae Bălcescu utca 79/B szám alatt (a Matrica gyár udvarán).

Munkatársakat keresünk! 
A Nobila Casa hamarosan nyíló üzletébe,  Csíkszeredában a 
Tulipán áruházba  alkalmaz

Szeretnénk, hogy legújabb, csíkszeredai üzletünk is, akárcsak a 

Le

H
címre, vagy hívj a 0744-507375

AA Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet meghatározott 

időre szóló, matematikus tanársegédi állás betöltésére 
a 2017/2018-as egyetemi évre. 

A pályázat leadásának határideje 2017. augusztus 28. 
Részletes információk az egyetem honlapján 

a csik.sapientia.ro oldalon találhatók.

CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATA 
(Csíkcsicsó, Főút, 651. szám) versenyvizsgát hirdet  

köztisztviselői állás betöltésére könyvelőségi, 
költségvetési, pénzügyi, adó- és illetékek szakosztályra:

Felügyelő, I osztály, fő szakmai fok.

 Részvételi feltételek:
• felsőfokú végzettség záróvizsgával
• a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as sz. újraközölt törvény 
  54-es szakaszának előírásai
• minimum 5 éves szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATA székhelyén 
tartjuk.
írásbeli vizsga időpontja: 2017. szeptember 4., 11 óra
Szóbeli vizsga időpontja: utólag kerül kiközlésre

Beiratkozási dossziékat a CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
székhelyén lehet letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos 

Közlöny III. részében – 20 napon belül (2017. augusztus 24).
Bővebb felvilágosítást, valamint könyvészeti anyagot kaphatnak 

a CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATÁNÁL, cím: Csíkcsicsó, 
Főút, 651. szám vagy a 0266–379261-es telefonszámon.

Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát 
szervez a hivatal közbeszerzési osztályán az alábbi 

köztisztviselői üres állás betöltésére:
1 szakfelügyelő I. osztály – asszisztens szakmai fokozat.

Részvételi feltételek: felsőfokú  közigazgatási vagy gazdasági végzettség 
záró diplomával, 1 év szakirányú végzettség, a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1999/188-as sz. újraközölt törvény 54-es cikkelyének előírásai, valamint 
a 2008/611-es sz. kormányhatározat 49-es cikkelyének előírásai.
Sajátos feltételek: középfokú számítógépes ismeretek
Versenyvizsga ídőpontja: számítógépes ismeretek tesztelése 
2017. szeptember 4., 10 óra; 2017. szeptember 4., 11 óra – írásbeli; 
2017. szeptember 8., 10 óra – szóbeli.
Helyszín: Csíkszentkirály 522. szám, polgármesteri hivatal.

A beiratkozási dossziét Csíkszentkirály polgármesteri hivatalának székhelyén 
lehet letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos Közlöny 

III. részében – 20 napon belül (2017. augusztus 21.).
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 

felvilágosítást Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatalánál kaphatnak 
az érdeklődők. Hivatali telefonszám: 0266–332502

Házi olvasmányok már 7 lejtől
Katona József: Bánk bán • Mikszáth Kálmán:  
Beszterce ostroma, Szent Péter esernyője, A jó 
palócok, A beszélő köntös • Arany János: A 
nagyidai cigányok, Bolond Istók • Madách Imre: 
Az ember tragédiája • Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
• Petőfi Sándor: János Vitéz, A helység kalapácsa 
• Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem • Kármán 
József: Fanni hagyományai • Vörösmar-
ty Mihály: Zalán futása

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

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

30%
kedvezmény

A Várdomb Panzió 
munkatársat keres 

a következő munkakörökbe: 
pincér vagy segédpincér, 

szállodai takarító 
(szobalány). 

Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámon: 0742-141280

 (263799)

A csíkkozmási 
Tulipán panzió 

szakácsot
 alkalmaz. 

Tel.: 0745-871719 (263718)

A Renegade Pizzázó 
konyhai kisegítőt 

és pizzasütőt keres. 
A városhoz közeli falvakba 
hazaszállítást biztosítunk. 
Jelentkezni személyesen

 Csíkszereda, Petőfi S. utca 
3. szám alatt. 

Tel.: 0747-288388 (263885)

Építkezési cég alkalmaz 
építkezési vezetőt, 

ácsokat, kőműveseket 
és segédmunkásokat. 

Tel.: 0742-076612 (263913)

A Csíki Panoráma 
Panzióba alkalmazunk 
takarítónőt és pincért, 

azonnali kezdéssel. 

Tel.: 0748-841656, 
0741-212080 (263915)

A csíkszentkirályi 
Királyi Étterem két 
pincért alkalmaz. 

Jelentkezni a cég székhelyén 
lehet naponta 9-20 óra között, 
Csíkszentkirály 1/A szám alatt. 

Tel.: 0744-626688 (263801)

Csíkszeredai 
autómosóba 
munkatársat 

keresünk 
magas bérezési 
lehetőséggel. 

Tel.: 0741-497251 (263656)

Elárusítót alkalmazunk 
Csíkszeredában, 

az Orizont sörözőbe. 
Önéletrajzokat az alábbi 

e-mail-címre várunk:
 borskares@gmail.com (263678)

Németországba 
Mannheimbe 

az Unilever gyárba 
keresünk munkaerőt! 

Feladat: mosószerek dobozba 
csomagolása. Fizetés: 

1200-1300 euró, túlórával 
elérheti az 1700 eurót. Három 

műszakban kell dolgozni, 
szállás biztosítva. 

Tel.: 0755-497 510 és 
0753-837 335 (9-től 17 óráig). 

Munkalehetőség 
építkezésben is van, 

valamint csomagkihordás 
B-kategóriás sofőröknek. 

Tel.: 0755-497-510, 
0753-837-335 (263908)




