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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

BELGIUMI
MUNKALEHETŐSÉG

Belgiumba keresünk
vasbetonszerelésben jártas 

munkatársakat
(hegeszteni tudás előny,

nyelvtudás nem szükséges).
Szállás biztosított, bérezés 8 euró/óra, 

plusz 60 euró/hó utazási költségre. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 

a belgamunkak2017@gmail.com
e-mail-címen.

A Contrast 
bútorkereskedés 

munkatársat alkalmaz 
bútorszerelő és szállító 

munkakörbe. 

Jelentkezését személyesen 
csíkszeredai üzletünkben, 

a Brassói út 67. szám alatt várjuk 
hétköznap 9-18 óra között.

A Harplast Kft. csíkszeredai termelő és kereskedelmi tevékenységű vállalat 
pályakezdő munkatársat alkalmaz

PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS
munkakörbe

Elvárások:
• szakirányú végzettség és a könyvelési szakma iránti érdeklődés
• pontos, precíz munkavégzés
• MS Excel és Word felhasználói ismerete
• csapatszellem és felelősségtudat

Amit nyújtunk:
• a könyvelési osztály bővítése céljából létrehozott munkakör egy jól működő, 
összeforrott csapatban kínál helyet
• a munkakör betanítása
• szakmai tapasztalat megszerzése
• szakmai irányú továbbképzés támogatása a vállalaton belül és kívül
• stabil vállalati háttér

Jelentkezés:
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el motivációs levelét 

és az önéletrajzát a harplast@harplast.ro e-mail-címre.
Érdeklődni személyesen a cég székhelyén, Csíkszereda, Hargita utca 69. sz. 

vagy a 0266-371468-as telefonszámon.

A Magic Solutions szoftverfejlesztőt keres 
a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi csapatába

Feladatok: 
• a cég termékeinek fejlesztése Java vagy C# nyelvben

Elvárások, munkavégzéshez szükséges kompetenciák: 
• Java EE, .NET technológiák legalább alapfokú ismerete
• HTML, CSS, Java Script ismerete
• SQL ismerete
• szakirányú felsőfokú végzettség záróvizsgával
• minimum 3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelent: 
• Linux, SQL Server és Oracle (PL/SQL) adatbázis-ismeret

Amennyiben  felkeltettük érdeklődésedet, és szeretnél a csapatunk tagja lenni, 
küldd el önéletrajzodat a jobs@magicsolutions.ro e-mail-címre 

2017. október 13-áig.

A Csíki Hírlap 

LAPKÉZBESÍTŐT 
keres 

(munkavégzés helye: Gyimesfelsőlok)

Feladatai: 

Elvárások: 

hr@szh.ro, vagy 
0740–244966

Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A
Hargita megye
tel.: 0266-371100
e-mail: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Szót értünk!

Németországi munkára 
keresünk, akár azonnali 

kezdéssel, teherautó-
sofőröket, vízvezeték-

szerelőket és különböző 
raktári betanított munkákra 

segédmunkásokat. 
Német nyelvismeret nem feltétel, 

de előnyt jelent. Érdeklődni 
hétköznapokon 9-16 óra között 

a cég székhelyén, Csíkszeredában 
a Petőfi Sándor utca 7. szám alatt. 

E-mail: office@lernettjob.ro 
Tel.: 0786-873100 (265468)

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 (265589)

A Zabolai Mikes 
Birtokigazgatás

 kőműves-, építész- 
csoportot, ugyanakkor 
építkezési vállalkozót 
szerződne hosszú távú 

munkálatokra. 
Érdeklődni a helyszínen 

vagy az alábbi telefonszámon 
lehet: 0729-942905 (265499)

Sürgősen alkalmazok 
általános orvosi 

asszisztenst csíkszeredai 
szakorvosi rendelőbe. 

Érdeklődni 
a 0745-628262-es 

telefonszámon 9-18 óra között.
 (265546)

Sürgősen keresünk 
németül alapfokon 

beszélő munkatársat 
betanítható munkára, 

építőiparba, Ausztriába. 
Fizetés: 10 euró/óra. 

Szállás biztosított. 
Tel.: 0738-125702 (265452)

Azonnali kezdéssel 
segédmunkást 

és kőművest 
alkalmazunk. 

Tel.: 0371-107430 (265498)

A csíkszeredai 
Hajdu Trans Kft. 
C+E-kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz 

belföldi, valamint 
román-francia útvonalra. 

Tel.: 0740-594486 (265416)

A csíkszeredai 
MULTIIDEA KFT. 

raktáros munkatársat 
alkalmaz

hosszú távra, B-kategóriás 
jogosítvány kötelező. 
Érdeklődni naponta 

a 0371-495893-as telefonszá-
mon lehet, 8-17 óra között. (265621)

Női eladó munkatársat 
keresünk a Tulipán 

áruházba, hosszú távra. 
Előny: tapasztalat, 

nem dohányzó, vidám, 
jó megjelenés. Elvárások: 

román-magyar nyelv ismerete, 
megbízhatóság, rugalmasság. 

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az 

iszabolcs90@yahoo.com 
e-mail-címen. 

Telefon: 0741-757203 (265548)

Frank Júlia

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!




