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Hegesztésben, 
lakatosságban, 

építkezésben jártas 
munkatársakat, 
valamint eladási 

ügynököt keresünk. 

Tel.: 0758-867152. (264750)

Az Omniasig Vig 
csíkszeredai 

kirendeltsége 
munkatársat keres. 

Ha tagja szeretnél lenni egy 
vezető biztosító társaságnak, 
szereted a kihívásokat, képes 
vagy felelősségteljesen ellátni 

feladataidat, akkor itt a helyed! 

Amit ajánlunk: 
fix jövedelem, teljesítmény 
utáni bónusz, és fejlődési 

lehetőség a biztosítás terén. 
Várunk önéletrajzzal 

a Decemberi Forradalom utca 
15. szám alatti székhelyünkön, 

naponta 8-16 óra között. 
Tel.: 0728-130322. (264809)

Alkalmazunk 
építkezésben jártas 

szakembereket, 
azonnali kezdéssel. 

Tel.: 0747-036022. (264838)

Csíkszeredai szállító 
cég irodai munkára 
munkatársat keres. 
Előnyt jelent főleg francia, 
illetve angol nyelvtudás. 

Tel.: 0740-594486. (264805)

Szakácsnőt 
és pincért 

alkalmazunk 
vendéglőbe. 

Tel.: 0756-633554. (264814)

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)

Dr. Albert Claudiu
urológus szakorvos

Csíkszereda

Iratkozni a 0754-838838-as 
és a 0729-838838-as
telefonszámokon lehet,
naponta 17-20 óra között.

UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

A SANANOVA KLINIKÁN
IS RENDEL

MILLEN IUM

C S Í K S Z E R E D A

0266–310888
0742–224224
0722–424427

Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

A csíkszeredai Vadász utca 4. szám alatti székhelyű 
IRIS SERVICE CIUC RT. alkalmaz:

• gépészmérnököt
• villanyszerelőt, villástargonca-vezetőt, karbantartó géplakatost
• szakképzett és szakképzetlen munkásokat famegmunkáláshoz.

Jelentkezni személyesen a cég székhelyén vagy 
a personal@irislemn.ro e-mail-címen lehet.

További információkat kaphatnak hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig a következő 
telefonszámokon: 0755–080633, 0266–317700 (belső 103)

Jól fizető állás 
Németországban!
Nőket, férfiakat és 
párokat keresünk 

4 csillagos szállodák 
takarítására!

Amit kínálunk: stabil munkahely 
hosszú távon, ingyenes kiutazás és  

ingyenes szállás!  
Most a nyári csúcsszezonban még 

kiemelkedőbb fizetés!
További információk: 0740-223377

AUTÓBUSZ-VEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

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

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

Csíkszentlélek Község Helyi Önkormányzata 
versenyvizsgát hirdet munkaszerződéses állás 

betöltésére katasztrófavédelmi felelős munkakörbe. 
Részvételi feltételek: 

• középfokú végzettség-érettségi vizsga 
• számítógép-kezelői ismeretek 

• B-, C-kategóriájú hajtási jogosítvány 
• a meghirdetett állásnak megfelelő képesítés 

A versenyvizsgát Csíkszentlélek Község Helyi Önkormányzatának 
székhelyén tartjuk. 

Írásbeli vizsga időpontja: 2017. október 5., 10 óra 
Szóbeli vizsga időpontja: 2017. október 6., 10 óra 

Beiratkozási dossziékat Csíkszentlélek Község Helyi Önkormányzatának 
székhelyén lehet letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos 

Közlöny III. részében – 10 munkanapon belül. 
Bővebb felvilágosítást, valamint könyvészeti anyagot kaphatnak 

Csíkszentlélek Község Helyi Önkormányzatánál, Csíkszentlélek, 10. szám 
vagy a 0266–310583-as telefonszámon. 




