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Csíkszeredai lakhelyű 
nyugdíjas éjjeliőrt 

keresünk. 

Tel.: 0722-237546. (264794)

A Hargita Megyei 
Vérközpont 

Csíkszereda, Lendület 
sétány 1. szám, 

telefon: 0366-401521, 
0366-401522 ezúton értesíti 

az érdeklődőket, hogy az 
intézmény vezetőségének 
döntése alapján a 2017. 

október 2-án, délelőtt 
10 órára meghirdetett 

versenyvizsga meg-
szervezését visszavonja.
 (264793)

C+E-kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező 

gépkocsivezetőket 
alkalmazunk 

Csíkszeredában. 

Tel.: 0744-378384. (264771)

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

Termelésbővítés céljából a kárpitozott bútorgyártásban 
tevékenykedő Zöld Fenyő Kft. keretösszeállító 
asztalosokat, valamint kárpitosokat alkalmaz, 

akár betanítással is.
Amit cégünk ajánl:

• motivált bérezés
• kellemes munkakörnyezet, hosszú távú munkalehetőség

Elvárások:
• pontosság, komolyság, lelkiismeretes munkavégzés
• előny a szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Érdeklődni hétköznap 8 és 17 óra között lehet a 0743–050099-es 
telefonszámon.

Ugyanitt kiváló minőségű bükk- és tölgyfából készült 
BRIKETT kapható!

AUTÓBUSZ-VEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

Kiemelt bérezés, 
ingyenes szállás és utazás!
Kezdők jelentkezését is várjuk, 

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

Ha szeretnél egy pörgős, jó 
hangulatú csapatban dolgozni, 

akkor várunk a Gösser Pub 
csapatába.

Pincér, bárossegédet, konyhai 
kisegítőt keresünk.

Jelentkezésed a perfect.caffe@g-
mail.com e-mail-címen vagy a 

0742–262230-as telefonszámon várjuk.

Elárusítót alkalmazunk
betanítási lehetőséggel

csíkszeredai 
élelmiszerüzletbe.
A jelentkezéshez legalább 

8 osztályos végzettség 
szükséges.

Tel.: 0722–598453

Csíkszeredai 
autómosóba 
munkásokat 
alkalmazunk 

jó kereseti lehetőséggel.
Tapasztalat előnyt jelent. 

Tel.: 0740-009968 (264560)

Székelyudvarhelyi 
vállalkozás munkatársat 
alkalmaz fuvarszervezői 

munkakörbe. 
Elvárások: minimum középfokú 
végzettség, angol vagy német 

nyelvtudás. Előnyt jelent 
a fuvarszervezés terén szerzett 
tapasztalat. A jelentkezők öné-
letrajzot az expedinter@gmail.
com e-mail-címre küldhetnek.

 (264584)

A Model System cég 
tapasztalt, 

C-, C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz 

külföldi és belföldi 
szállítmányozásra, 

ponyvás nyergesvontatóra. 
Tel.: 0742-827773 (264614)

Kőművest,
 segédmunkást, 

térkövezésben jártas 
szakembert 

alkalmazunk 
azonnali munkakezdéssel. 

Tel.: 0720-110888 (264684)

Területi képviselő 
munkatársat keres 

a Best Division Group Kft. 
(ENEL) Csíkszeredában. 

Elvárások: közép- 
vagy felsőfokú 

kereskedelmi végzettség,
 jó kapcsolatkialakító

és kommunikációs készség. 
Ajánlatunk: 

munkaszerződés napi 8 órás 
munkavégzésre, kedvező 
fizetési csomag+jutalék 

az eladásból, szolgálati autó, 
szakszerű oktatás. 

Tel.: 0758-241216 (264709)

A Distrib Plus Kft. felsőfokú 
végzettséggel és szakirányú 

tapasztalattal rendelkező 
könyvelőt keres. 

Önéletrajzokat az alábbi 
e-mail-címen várunk vagy 
a székhelyen: Csíkszereda, 

Hargita utca 157. szám alatt. 
E-mail: harghita@prosoftgrup.ro

 (264740)




