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A COATS Romania KFT. a több mint 250 éves múltra 
visszatekintő Coats csoport tagja. Ha szívesen csatlakoznál 
egy komoly cégkultúrával rendelkező, londoni tőzsdén is 
jegyzett multinacionális céghez, valamint érdekel 
egy karbantartási-mérnök munkakör (Maintenance 
Engineer), akkor várjuk jelentkezésedet.

Feladatkör: festödei és kiszerelőgépek, valamint rendszerek működésének 
felügyelete.
Elvárások: technikai felsőfokú végzettség (elektro vagy mechanika), alapfokú 
angolnyelv-tudás, dinamikus alkat, jó munkaszervező, kommunikációs és 
kapcsolatteremtő képesség. 
Jelentkezés: Az önéletrajzokat október 15-éig kérjük elküldeni a Coats Romania 
címére: N. Bălcescu u. 71. szám, 535600 Odorheiu Secuiesc, tel.: 0266-207200; fax: 
0266-207211; e-mail: coatsodorhei@coats.com.

A COATS Romania KFT. a több mint 250 éves múltra 
visszatekintő Coats csoport tagja. Ha szívesen 
csatlakoznál egy komoly cégkultúrával rendelkező, 
londoni tőzsdén is jegyzett multinacionális céghez, 
valamint érdekel egy 

GÉPBEÁLLÍTÓ munkakör, 
akkor várjuk jelentkezésedet.

Feladatkör: hossz-, kenőanyag- és receptbeállítások  a kiszerelőgépeken.     
Elvárások: érettségi vagy szakiskolai végzettség, alapfokú számítógép-kezelői 
ismeretek, logikus gondolkodásmód.
Jelentkezés: Az önéletrajzokat október 15-éig kérjük elküldeni a Coats Romania 
címére: N. Bălcescu utca 71. szám, 535600 Székelyudvarhely, tel.: 0266 207200, 
fax: 0266 207211, e-mail: coatsodorhei@coats.com.

A COATS Romania KFT. a több mint 250 éves múltra 
visszatekintő Coats csoport tagja. Ha szívesen 
csatlakoznál egy komoly cégkultúrával rendelkező, 
londoni tőzsdén is jegyzett multinacionális céghez, 
valamint érdekel egy 

LABORÁNSI munkakör a három váltásban   
                                  működő laborjaiban, akkor várjuk jelentkezésedet.

Elvárások: érettségi, pontosság, jó kommunikációs készség, 
dinamizmus, egyéni és csapatmunkára való hajlam, előny a hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, textil vagy vegyészet szakirányú 
végzettség, valamint középfokú angolnyelv-ismeret.
Amit ajánlunk: fix bérezés, autóbuszos ingázási költségek megtérítése, 
ételjegy minden ledolgozott munkanapra a próbaidő alatt is, jó és 
biztonságos munkakörülmények, 24 órás balesetbiztosítás, periodikus 
orvosi vizsgálatok és heti két alkalommal üzemi orvosi rendelés.
Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Romania, N. Bălcescu 
u. 71. szám, Székelyudvarhely, tel.: 0266-207200; fax: 0266–207211; 
e-mail: coatsodorhei@coats.com.
Jelentkezési határidő: 2017. október 17.

Újonnan épülő skanzenhez 
tapasztalattal rendelkező 

bedolgozó munkatársakat keresünk:
textil, papír, kerámia, vas és fa felújítására.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a promilenium1@gmail.com e-mail-címen.

 A  HOTEL KÜKÜLLŐ***  elkötelezett, motivált és  
karriertervekkel rendelkező munkatársat,

Pénzügy–könyvelés részlegére
osztályvezető könyvelőt keres.

Feladata:
• pénzügyi és számviteli tevékenység
• könyvelési feladatok
Elvárások: 
• szakirányú végzettség, előny a 2–3 éves, hasonló munkakörben       
  (pénzügy/könyvelés) szerzett gyakorlat
• haladó szintű számítógépes ismeret
Ajánlatunk:
• főállású munkaviszony
• kihívást jelentő feladatok, személyes fejlődési lehetőség
• versenyképes fizetés és egyéb juttatások
Jelentkezni:
2017. október 25-éig részletes szakmai, fényképes önéletrajzzal és motivációs 
levéllel  a társaság székhelyén, Székelyudvarhely, Városháza tér 16. szám alatt, 
vagy a resurseumane@arkuminvest.ro címen.

a Renault-szalonban 
munkanapokon 10–12 óra között lehet.

peter@autogroupsimo.ro.
 2017. október 20.
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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Cím: Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13. sz., 
tel.: 0266-210046, 0751-103915.

című könyvét nyerte.

(Székelyudvarhely,
Rét utca 4. szám)

A nyeremény átvehető üzletünkben.

Babaarc 
Renée Rosen

 Ursuleac Ferenc
Az UH 154–158-as lapszámban

megjelent rejtvénypályázat nyertese,




