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– varrókat számítógépes vezérlésű automata varrógépek üzemel-
tetéséhez; 
– munkaerőt automata és félautomata ultrahangos forrasztógépek 
üzemeltetéséhez (a varrás technológiájának alternatívája);
– gépkezelőt automata stancológépre;
– gépmestert és segédet Flexográf nyomdagép üzemeltetéséhez.

Amit nyújtunk: képzést a cég székhelyén, versenyképes fizetést, 
szakmai fejlődési lehetőséget, tiszta, barátságos, fiatalos munka-
környezetet.

A szállítást a cég biztosítja.
Érdeklődni lehet a 0741-012650-es telefonszámon, illetve az önéletra-
jzok leadhatók személyesen a cég székhelyén hétköznap 9 és 17 óra 
között, vagy elküldhetők a recruitment_ro@alttechnologies.com 
e-mail-címre.

Az ALT Technologies Transylvania Kft. 
munkaerőt alkalmaz farkaslaki, légzsák-
burkolatokat gyártó üzemébe, a következő 
munkakörökbe:

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel 

és fémforgácsolással foglalkozó
SELWERK KFT. fémiparban jártas 

szakembereket alkalmaz a 
következő szakmákban: 

• GÉPÉSZMÉRNÖK
• CNC ESZTERGÁLYOS 

• CNC MARÓS 
• ÖNTŐ-FORMÁZÓ 
• ESZTERGÁLYOS

• MARÓS
• LAKATOS 

• FIATAL VÉGZŐSÖK (szakiskolát, 
vagy középiskolát végzettek)

• fémipari szakmát megtanulni 
óhajtó fiatalt, akinek van ilyen 
irányú érdeklődése kiképzési 

lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8 és 14 óra 

között Székelyudvarhelyen, 
a cég Fások utcája 14/40. szám 
alatti székhelyén, vagy érdeklődni

 a 0266-217653-as
telefonszámon lehet.

Munkatársakat keresünk! 
A Nobila Casa hamarosan nyíló üzletébe, Székelyudvarhely 
központjában,  alkalmaz

Szeretnénk, hogy legújabb, udvarhelyi üzletünk is, akárcsak a 

Le

Ha magadra ismersz, várjuk önéletrajzodat az 
címre vagy hívj a 0744-507375-ös telefonszámon! Amit ajánlunk: 

A

Alkalmazunk 
épitőiparban, valamint 

csatornázási és 
vízvezetési 

munkálatokban jártas 
szakembereket és 
segédmunkásokat. 

Jelentkezni Székelyudvarhelyen, 
a Szabók utca 17. szám alatt 

lehet, 9–17 óra között. 
Informaciók a 0266–210681 
telefonszámon kérhetőek.

Jelentkezési határidő: 
2017. augusztus 31.

Építőipari kft. keres építésvezetőt.
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• kivitelezések felügyelete, szakmai irányítása
• műszaki ütemtervek, határidők betartása és betartatása
• folyamatos munkavégzés biztosítása a kivitelezéseken
• munkafolyamatok szervezése, összehangolása, munkavégzés feltételeinek  
  biztosítása
• kivitelezések folyamatos ellenőrzése
• építési napló vezetése, annak ellenőrzése
• az építkezésen tevékenységet végző saját alkalmazottak és alvállalkozók  
  szakmai felügyelete, irányítása, munkájuk értékelése
• alvállalkozók által készített felmérési naplók ellenőrzése, teljesítésigazolások  
  alátámasztása
• műszaki, valamint minőségügyi értekezleteken való részvétel
• szállítólevelek ellenőrzése, azok igazolása
• kapcsolattartás műszaki ellenőrzőkkel, tervezőkkel, megrendelőkkel
• kivitelezés során felmerült problémák megoldása, ill. jelentése
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• felsőfokú szakirányú végzettség (építőmérnök)
• tapasztalat előnyt jelent
• pontos, precíz, határozott munkavégzés
• rugalmasság a munkavégzés helyét illetően
• jó szervező- és problémamegoldó képesség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség, műszaki háttértámogatás
• a munka végzéséhez szükséges eszözök biztosítása

Jelentkezői önéletrajzokat az office@ingservice.ro elektronikus címre 
fogadunk. Jelentkezési hataridő: 2017. augusztus 31. 

Székelyudvarhelyi építőipari cég alkalmaz férfi 
munkatársat terep- és irodai munkára, topográfiai 

munkakörbe.

Fő feladatok: 
• kivitelezési munkák mennyiségi és minőségi alapadatainak ellenőrzése
• kivitelezés-előkészítő feladatok tervdokumentáció alapján
• munkaterületek kitűzése, kivitelezésének ellenőrzése és felmérése
Elvárásaink: 
• pontos, alapos és igényes munkavégzés
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• románnyelv-tudás
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• egyéni képzések támogatása
• versenyképes fizetés és juttatások
Előnyt jelent topográfusi végzettség.

A jelentkezők önéletrajzukat, kérdéseiket a hr@ingservice.ro
e-mail-címre küldhetik el 2017. 08. 31-éig.

A székelyudvarhelyi 
Demaco Kft.

AUTÓBONTÓ RÉSZLEGÉRE 
PÉNZTÁROST

keres (megbízható, tanulékony női 
vagy férfi személyek
jelentkezését varjuk).

Jelentkezni személyesen a cég 
székhelyén (Fások utca 14/A), 
érdeklődni a 0722-617406-os  

telefonszámon lehet.

A GORDON-PROD KFT.
alkalmaz:

• MARKETINGSPECIALISTÁT
• KA (Key Account Executive) 

értékesitési koordinátort
Elvárások: folyékony román-

nyelv-tudás; jó kommunikációs 
készség, nagyon jó számítógépes 
ismeretek, angol nyelv ismerete 

• TERMELÉSI VEZETŐT
• MŰSZERÉSZT

• GÉPKEZELŐKET
• CSOMAGOLÓKAT
• AUTÓMÉRNÖKÖT

• tapasztalattal rendelkező 
AUTÓSZERELŐT

• B, C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT  

Jelentkezés
–  telefonon: 0266-248448;
–  e-mailen:  
resurseumane@gordonprod.ro;
– személyesen: Székelyszentlélek 2/A.

Az Infopress Group Rt. 
termelési részlegére

NYOMDAI ÉS KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐT, 
valamint KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET 

alkalmaz. 
Fiatal pályakezdők jelentkezését

is várjuk.
A munkavégzéshez szükséges betanítást 

a cég székhelyén biztosítjuk.
Amit ajánlunk: ételjegyek, szállítás 

biztosítása a város területén, valamint a 
környező településekről, kulturált 
munkakörülmények, cégen belüli 
fejlődési lehetőség és hosszú távú 

munkalehetőség.
Megbízható jelentkezők

önéletrajzát várjuk a 
matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen 
a cég kadicsfalvi,  Gutenberg tér 1. 

szám alatti titkárságán.

Állásajánlat

Az ODOREST Kft. nagybani 
lerakatba csapatbővítés cél-

jából kereskedelemben jártas 
személyzetet alkalmaz, 

polcfeltöltői, eladói, valamint 
takarítói munkakörbe. 

Jelentkezni személyesen lehet a cég 
székhelyén, a Budvár utca 53. szám 

alatt, 8–16 óra között, fényképes 
önéletrajzzal. Tel.: 0266-217976. (263568)

A Mil Trade Kft. 
raktári munkakör 

betöltésére munkatársat keres. 
Feladatai: raktári munkálatok, festék-

kavarás. Elvárás: pontosság. 
Önéletrajzokat személyesen a 

Bethlenfalvi út 222. szám alá várunk 
(Székelyudvarhely). (263673)

Székelyudvarhelyi benzinkút-
technikai cég 

hegesztésben, lakatosságban, 
víz-gáz szerelésben, építkezés-

ben jártas munkatársakat keres. 
Előnyt jelent a polietilén elektrofúziós 

hegesztői ismeret. Érdeklődni 
munkanapokon 10–13 óra között a 

0735-514554-es és a 0744-636741-
es telefonszámon lehet. (263688)

A székelyudvarhelyi PECTA Kft. 
tervezőiroda csapatbővítés 

céljából munkatársakat alkalmaz 
az alábbi munkakörök betöltésére: 

híd- és útépítő mérnök; 
épületgépész mérnök. 

Elvárások: szakmai tapasztalat, AutoCAD 
program ismerete, pontos, felelősségtel-
jes munkavégzés, csapatszellem, román-
nyelv-tudás. Önéletrajzokat az office@

pecta.ro e-mail-címre várunk. (263689)

A Multipland Kft. építőmérnököt 
alkalmaz a műszaki osztályra. 

Elvárások: felsőfokú szakirányú 
végzettség, felhasználói szintű számítás-
technikai ismeret, elhivatottság, kitartás, 

koncentrálóképesség. 
Jelentkezésüket várjuk szakmai önélet-

rajzzal az office@multipland.ro e-mail-cí-
men, vagy személyesen a cég székhelyén 
(Székelyudvarhely, Budvár utca 35. szám ), 
munkanapokon 8–16 óra között. (263743)

Munkatársat keresünk 
a székelyudvarhelyi Minimax 

üzletbe, 8 órás 
munkaprogrammal. 

Jelentkezni lehet a helyszínen, a Kis-
köved utca 18/2. szám alatt, naponta 
9–20 óra között. (263805)

A Nordica Kft.
tapasztalattal rendelkező

kamionsofőröket
alkalmaz 12 tonnás autókra,

belföldi fuvarozásra.
Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal 

a cég székhelyén (Székelyudvarhely, 
Fások utca 14. szám), hétköznap 8–16 óra 
között. (263827)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
hegeszteni tudó lakatost keres 

(2 hely) 
és szerkezeti lakatost (1 hely) 

– kiemelkedő bérezéssel (akár 3000 lej/
hónap fizetés, teljesítmény szerint). 

Ingázás esetén bérletmegtérítés. 
Érdeklődni lehet telefonon. 

Tel.: 0745-307117. (263880)

A Retro Steak House Étterem 
konyhai kisegítőt

és szakácsot alkalmaz
Székelyudvarhelyre.

Kezdő fizetés 1400, illetve 1800 lej.
Amit kínálunk: kellemes környezet, jó 
munkaközösség, hosszú távú munkavi-
szony. Önéletrajzokat az étteremben, a 
Petőfi Sándor u. 15. szám alatt várunk.

 (263881)




