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A székelyudvarhelyi PECTA Kft. tervezőiroda munkatársakat
alkalmaz az alábbi munkakörök betöltésére:

– MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTŐ MÉRNÖK
– HÍD- ÉS ÚTÉPÍTŐ MÉRNÖK
– ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK

Feladatok:
– az iroda tervezési feladataiban való részvétel;
– szerkezeti/hidraulikai számítások készítése 
(Axis VM, Mathcad, Excel, stb.);
– előméretek készítése;
– kapcsolattartás műszaki ellenőrökkel, megrendelőkkel;
– kivitelezések műszaki követése.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– szakirányú végzettség és gyakorlat;
– pályakezdő esetén magasszintű szakmai programismeret;
– AutoCad, Microsoft Office programok felhasználó szintű ismerete, kezelése, méretező 
programok és egyéb kisegítő programok ismerete;
– románnyelv-tudás.
Amit kínálunk: 
– versenyképes fizetés;
– hosszú távú munkalehetőség;
– jól felszerelt munkahely;
– folyamatos szakmai kihívások és fejlődési lehetőség.

– MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
Feladatok:
– teljeskörű könyvelési feladatok
(Adóbevallások elkészítése és továbbítása az illetékes hatósághoz, negyedéves, féléves, 
éves beszámolók és  jelentések összeállítása);
– adminisztratív feladatokban való részvétel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– minimum 2 éves szakmai tapasztalat;
– társalgási szintű románnyelv-tudás;
– SAGA program ismerete előnyt jelent.
Amit kínálunk: 
– versenyképes jövedelem;
– hosszú távú munkalehetőség;
– széleskörű tapasztalatszerzés, kihívást jelentő munkakör.

Önéletrajzokat, motivációs levéllel együtt
az office@pecta.ro e-mail-címre várunk.

Napjainkban rengeteg az a szakma, melyet 
lenéz a társadalom, viszont elengedhetetlen a 
mindennapjainkban. Gondoljunk csak a takarí-
tókra, akik hajnalban ébrednek, hogy üzlete-
inkben, vállalatainkban, de akár a szobánkban 
friss levegő, tiszta ágy vagy pormentes bútor 
fogadjon. Nyugatra ezt már tudják, és ismerik. 
El kell hagyjunk a tévhiteket, és ideje észreven-
nünk azt, mennyire fontos és elhanyagolhatat-
lan némely szakma. A szobalány/szobafiú is 
egy első hallásra talán alulértékelt szakma itt-
hon, melyet a külföldi vendéglátóipar hatalmas 
erővel és sebességgel felkarolt. Talán ez az 
egyik titka a németországi vagy akár a nyugati 
vendéglátó egységeknek. A precíz, pontos és 
minőségi szolgáltatásnyújtás, ami csak és ki-
zárólag elégedett klienseket hoz maga után. A 
Clearservice-nél a jelentkezők egy olyan szak-
mát kapnak kézbe, melyet nemcsak a munka-
folyamat során, de egész életükben felhasznál-
hatnak. Amellett, hogy egy külföldön értékelt 
és keresett szakmát tanulhatnak, a juttatások, 
fizetések is igen magasak, továbbá lehetőség 
van fejlődni, és a folyamatos fejlődéssel ma-
gasabb pozíciók és juttatások is járnak. Mivel 
ez csapatmunka, egymástól is nagyon sokat 

tanulhatnak, nemcsak szakmailag, hanem em-
berileg is. Ebben a modern világban a kialakult 
versenyhelyzet miatt fontos, hogy egy szálloda 
megkülönböztetett legyen a konkurenciától, 
amit nagyrészt a minőségen keresztül tud elér-
ni. A housekeeping szerepe ebben igen magas, 
munkáján túl valódi értékkel járul hozzá a hotel 
működéséhez, ez pedig a komfort-, tisztaság-, 
vagyis a minőségérzet.
 Aki elsajátítja a szakmát és a tanultakat 
alkalmazza, az magas megtakarításokra te-
het szert. A fizetés teljesítményarányos, a 
gyorsaság épp olyan fontos, mint a minőség, 
ugyanakkor hálás munka is, hiszen a dolgozók 
szerint a vendégek értékelik munkájukat, amit 
borravalóval hálálnak meg. 
Csapatunk egyik tagját idézve: „Azért jó szo-
balánynak lenni, mert a fizikai munka mellett 
mentálisan is ott kell lennünk. Itt megtanul-
tam, hogyan lehetek egyszerre gyors és haté-
kony. A hozzáálláson múlik a siker, és jó látni 
a vendégek elégedett mosolyát. A szakmában 
megbecsülnek minket, értékelik munkánkat. 
Fontos a kitartás, és hogy soha nem szabad 
szem elől téveszteni a célt.”

(X)

FIZETETT HIRDETÉS

Megbecsülik vagy lenézik ezt a szakmát?

Feladatok:
– kapcsolattartás a SEROUSSI termékeket forgalmazó ügyfelekkel 
– árukísérő dokumentumok elkészítése 
– egyéb adminisztratív feladatok
Elvárások:
– minimum középfokú végzettség
– román nyelv ismerete
– jó kommunikációs- és problémamegoldó készség
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Jelentkezési határidő: október 23.

Továbbá alkalmazunk:

– VILLAMOSSÁGI MÉRNÖKÖT vagy rokon szakmabelit 

– AUTOMATIZÁLÁSI MÉRNÖKÖT
– ELEKTRONIKAI SZAKEMBERT a karbantartási részlegre 
   a termelésben levő varrógépek, vasaló prések, szabászati gépek 
   karbantartására és javítására
Amit a cég nyújt:
– ebédjegyet
– balesetbiztosítást a nap 24 órájában
– ingázók bérletének kifizetését
– a fizetési dátumok pontos betartását
– ingyenes orvosi vizsgálatokat

Bővebb információért a cég személyzeti osztályához forduljon!
Telefon: 0266–218203

Kéréseket elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között 
a Bethlenfalvi út 225. szám alatti székhelyen, 

vagy küldhetik az office@norada.ro e-mail-címre.

Feladatok:
– kapcsolattartás a SEROUSSI termékeket forgalmazó ügyfelekkel 
– árukísérő dokumentumok elkészítése 
– egyéb adminisztratív feladatok
Elvárások:
– minimum középfokú végzettség
– román nyelv ismerete
– jó kommunikációs- és problémamegoldó készség
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Jelentkezési határidő: október 23.

Továbbá alkalmazunk:

– VILLAMOSSÁGI MÉRNÖKÖT vagy rokon szakmabelit 

– AUTOMATIZÁLÁSI MÉRNÖKÖT
– ELEKTRONIKAI SZAKEMBERT a karbantartási részlegre 
   a termelésben levő varrógépek, vasaló prések, szabászati gépek 
   karbantartására és javítására
Amit a cég nyújt:
– ebédjegyet
– balesetbiztosítást a nap 24 órájában
– ingázók bérletének kifizetését
– a fizetési dátumok pontos betartását
– ingyenes orvosi vizsgálatokat

Bővebb információért a cég személyzeti osztályához forduljon!
Telefon: 0266–218203

Kéréseket elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között 
a Bethlenfalvi út 225. szám alatti székhelyen, 

vagy küldhetik az office@norada.ro e-mail-címre.

A székelyudvarhelyi NORADA RT. készruhagyár 
a 

“
SEROUSSI” termékek forgalmazasára 

VEVŐSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT ALKALMAZ

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres. 

Munkavégzés helye: 
Székelyszentmihály–Bencéd. 

Feladatai: napilap, hetilapok, havilapok, 
kézbesítése az előfizetőknek; előfizeté-

sek felújítása, illetve új előfizetések meg-
kötése; szórólapok, katalógusok szórása. 

Elvárások: megbízhatóság, pontosság, 
rugalmasság, székelyszentmihályi vagy 

bencédi lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 

érdeklődését, kérjük, hívja 
lapterjesztőnket a következő 

telefonszámon: 0740-896616. (265211)

Állásajánlat

A Viking Kft. tevékenysége 
bővítése céljából alkalmaz 

villanyszerelőket és víz-, 
fűtésszerelőket. 

Fényképes önéletrajzát leadhatja a cég 
székhelyén, Székelyudvarhelyen, a Tom-
pa László utca 34. szám alatt, munkana-

pokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-218009.
 (265412)

A Viking Kft. tevékenysége 
bővítése céljából C+E kategó-

riás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz. 

Elvárások: érvényes „atestat”, minimum 
2 éves tapasztalat, románnyelv-tudás. 
Fényképes önéletrajzát leadhatja a cég 
székhelyén, Székelyudvarhelyen, a Tom-
pa László utca 34. szám alatt, munkana-

pokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-218009.
 (265413)

Sürgősen keresünk 
hidegburkoló szakembert 

szlovákiai munkahelyre.

Fizetés: 2000 euró/hó. Szállás, kiutazás 
biztosított. Tel.: 0738-125702. (265453)

Az ODOREST Kft. nagybani lerakatba 
csapatbővítés céljából

kereskedelemben jártas 
személyzetet alkalmaz irodai, 

polcfeltöltői, eladói, targoncakezelői, 
valamint takarítói munkakörbe. 

Jelentkezni személyesen lehet a cég szék-
helyén: Székelyudvarhely, Budvár utca 53. 

szám alatt, 8–16 óra között, fényképes 
önéletrajzzal. Tel.: 0266-217976. (265490)

A Mil Trade Kft. raktári 
munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 

Feladatai: raktári munkálatok, festék-
kavarás. A betanítást a cégnél vállaljuk. 

Elvárás: pontosság. Önéletrajzokat 
személyesen a Bethlenfalvi út 222. szám 
alá várunk (Székelyudvarhely). (265623)

A Mil Trade Kft. bővítés céljából 
technikusi munkakör 

betöltésére munkatársat keres. 

Feladatai: kapcsolattartás a kliensekkel, 
új kliensek keresése. Elvárások: pontos-
ság, román nyelv társalgási szintű isme-
rete, B kategóriás jogosítvány, faiparban 

való jártasság. Biztosítunk pontos 
fizetést, cégautót, cégtelefont, ételjegyet. 

Önéletrajzokat Bethlenfalva 222. szám 
alatt várunk. (265624)

Gyári és raktári munka 
Németországban és Hollandiában, 

Keresünk szakképzetlen munkásokat 
(nőket és férfiakat) gyári és raktári 

munkára csomagolni és címkézni 
német és holland partnercégeinkhez. 
Kereseti lehetőség: 8 euró/óra, munka-
program: 9 óra/nap, szállás biztosítva. 

Idegennyelv-tudás nem kötelező, szerve-
zett kiutazás. Bővebb információval szol-

gálunk a 0748-461 231-es telefonszámon.
 (265660)

Kürtőskalácssütésre 
női és férfi munkatársakat 

alkalmazunk. 

Férfiaknál előny a B kategóriás jogosít-
vány. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-

816389. (265617)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
munkatársat alkalmaz 

fuvarszervezői munkakörbe.

Elvárások: minimum középfokú vég-
zettség, angol- vagy németnyelv-tudás. 

Előnyt jelent a fuvarszervezés terén 
szerzett tapasztalat. A jelentkezők 

önéletrajzot az expedinter@gmail.com 
e-mail-címre küldhetnek. (265651)

Székelyudvarhelyi vállalat 
sofőrt alkalmaz 7,5 t 

kisteherautóra, valamint 
nyerges vontatóra Románia– 

Magyarország közti fuvarozásra. 
Szükséges megfelelő jogosítvány és 

„atestat”. Amit mi biztosítunk: versenyké-
pes bérezés, kellemes munkakörnyezet, 
szabad hétvégek, pontos fizetés. Érdek-

lődni telefonon lehet. Tel.: 0744-644914.
 (265666)

Székelyudvarhelyi víz-gázszerelő 
cég hosszú távra alkalmaz 

szerelésben jártas szakembert 
– azonnali kezdéssel. 

Kezdő fizetés: kézbe 2000 lej, 
idővel teljesítmény függvényében emelés. 
Munkaprogram: naponta 8–17 óra között, 

szombat, vasárnap szabad. 
Érdeklődni lehet telefonon, jelentkezésü-
ket várjuk e-mailen is. Tel.: 0745-296561. 
E-mail: office@gardenpool.ro. (265374)

Székelyudvarhelyi építkezési 
cég alkalmaz építőiparban 

jártas szakembereket. 
Elvárások: önálló munkavégzés, szakmai 
tapasztalat, kiszállásra való hajlam. Amit 

kínálunk: versenyképes fizetés, kiszál-
lásban az étkezés és szállás biztosítva, 

minden hétvégén hazautazás. Fényképes 
önéletrajzát leadhatja a cég székhelyén, 

Székelyudvarhelyen, a Tompa László utca 
34. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 

között. Tel.: 0266-218009. (265411)

A Fornetti Románia agyagfalvi 
munkapontja sofőrt alkalmaz. 

Feltételek: B kategóriás jogosítvány, 
románnyelv-tudás. Előny a C kategória. 

Jelentkezni személyesen, kézzel írott ro-
mán nyelvű önéletrajzzal Agyagfalva 161. 
szám alatt. Érdeklődni a 0720-555584-
es telefonszámon vagy a transportlu@

fornetti.ro e-mail-címen. (265566)




