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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.

Az ECO CSÍK KFT. munkatársat keres Csíkszeredába 
SZÁMLAKIHORDÓ ÉS DÍJBESZEDŐ 

munkakörbe.

Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között kéréssel, 
önéletrajzzal és személyiigazolvány-másolattal 

a cég munkapontján, a Csíkszereda, Akác utca 1-es szám alatti titkárságon 
vagy az office@ecocsik.ro e-mail-címen. 

Érdeklődni a 0737-026869-es telefonszámon lehet.

Sofőrt keresünk 
magyarországi 

belföldi munkára, 
hűtős nyerges 
szerelvényre, 

állandó fuvarra.

Fizetés nettó 1000 euró 
(szükséges magyarországi 

személyi igazolvány)
Tel.: +36705137939

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

GÉPLAKATOS ÉS SZERSZÁMSZERELŐ LAKATOS
munkakörbe

Amit kérünk:
• szakirányú középfokú végzettség
• hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
• önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka
• azonnali munkakezdés
• fiatalos, lendületes csapat

Jelentkezés:
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

kérjük, küldje el 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 SAVNELSON GSA SRL. 
ÜGYINTÉZŐ – MENEDZSERASSZISZTENS 

munkakörbe munkatársat keres 
Csíkszeredába, meghatározatlan időre.

Jelentkezési határidő: 2017. október 24., 12 óra
Feladatok: könyvelés előkészítése, kimutatások készítése, adatok és dokumentumok 
ellenőrzése;  személyzeti ügyintézéssel kapcsolatos feladatok elvégzése; 
projektek elszámolásában való részvétel
Elvárások: érettségi diploma; B-kategóriás jogosítvány; számítógépkezelői-ismeretek; a 
magyar és román nyelv ismerete; precíz, önálló és megbízható munkavégzés; 
jó kommunikációs és szervezői készségek
Előnyt jelent: angol nyelv ismerete; felsőfokú végzettség.

A szükséges iratokat (magyar nyelven, kézzel írt szándéknyilatkozat, fényképes önéletrajz, 
oklevelek másolata) az office.savnelsongsa@gmail.com e-mail-címre kell küldeni, illetve 

további információkat ugyanezen az e-mail-címen kérhetnek.
A kiválasztott személyeket telefonon értesítjük az interjú időpontjáról.

A Csíki Hírlap 

LAPKÉZBESÍTŐT 
keres, részmunkaidős munkaszerződéssel 

(munkavégzés helye: Gyimesfelsőlok)

Feladatai: 
 • a Csíki Hírlap és egyéb sajtótermékek kézbesítése 
 • előfizetések felújítása   

Bővebb információért hívja lapterjesztőnket a következő 
telefonszámok egyikén: 0740-244966, 0266-371100. 

Önéletrajzát elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.

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 Zabolai Mikes 
Birtokigazgatás

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

munkálatokra. 
Érdeklődni a helyszínen 

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

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)

Sürgősen keresünk 
hidegburkoló szakembert 
szlovákiai munkahelyre. 

Fizetés: 2 000 euró/hó. 
Szállás, kiutazás biztosított. 

Tel.: 0738-125702 (265453)

Csíkszeredai vállalat 
tapasztalattal rendelkező 
vagy tapasztalat nélküli, 

de tanulni vágyó munkaerőt 
alkalmaz asztalos- 

és kárpitosműhelybe! 
Amit ajánlunk: motiváló 

bérezés, hosszú távú 
munkalehetőség. 

Amit elvárunk: rugalmasság, 
megbízhatóság. Jelentkezni 
a következő telefonszámon 

lehet: 0748-818654 (265392)

Azonnali kezdéssel 
segédmunkást 

és kőművest 
alkalmazunk. 

Tel.: 0371-107430 (265498)

Gumiszerelő 
műhelybe 

munkatársat 
keresünk. 

Telefon: 0757-828063 (265541)

A Várdomb Panzió 
munkatársat keres a 

következő munkakörökbe: 
pincér vagy segédpincér, 

szállodai takarító 
(szobalány). 

Érdeklődni a következő telefon-
számon lehet: 0742-141280 (265018)

Alkalmazunk 
önállóan dolgozni tudó 

hegesztő-lakatost, 
Csíkszeredában, 
kiemelt bérezéssel. 

Tel.: 0731-035689 (265402)

Építkezési cég 
alkalmaz ácsokat, 

kőműveseket, 
burkolót. 

Telefon: 0742-076612 
vagy 0741-592328 (265659)

A RENEGADE 
munkaközössége 
pincért alkalmaz. 

A tapasztalattal rendelkező 
személyek mellett 

pályakezdőket is alkalmazunk. 
Érdeklődni Piac utca 1. szám 
alatt vagy a 0754-200354-es 

telefonszámon. (265675)

Adatfeldolgozó eladót 
alkalmazunk csíkszeredai 

bútoripari kellékeket 
forgalmazó céghez. 

Feladatok: ügyfelekkel való 
kapcsolattartás. Elvárások: 

számítógép-kezelői ismeretek, 
jó kommunikációs készség. 
Tel.: 0731-035689. E-mail: 

office@ludas.ro (265661)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó 

székelyudvarhelyi cég 
kamionsofőrt keres 
7,5 tonnás autóra. 

Fizetés: 8-9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735 (265381)

Csíkszeredai 
autómosóba 

munkatársat keresünk, 
magas bérezési 

lehetőséggel.
Tapasztalat előnyt jelent. 

Tel.: 0741-497251 (265654)

Csíkszeredai cég 
alkalmaz 

autófestőt 
és előkészítőt. 

Tel.: 0724-532129 (265671)

Kőművest, 
segédmunkást, 

kertészetben jártas 
szakembert alkalmazunk 

azonnali kezdéssel. 

Telefon: 0371-107430 (265689)

Gyári és raktári munka! 
Németországban és 

Hollandiában keresünk 
szakképzetlen munkásokat 

(nőket és férfiakat) gyári 
és raktári munkára csoma-
golni és címkézni német és 

holland partnercégeinkhez. 
Kereseti lehetőség: 8 euró/

óra, munkaprogram: 9 óra/nap, 
szállás biztosítva. Idegen 
nyelvtudás nem kötelező, 

szervezett kiutazás. 
Bővebb információval 

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

Autó
Eladó 1994-es évjáratú Opel Vectra A 1.8 benzi-
nes, friss műszakival, jó állapotban. Tel.: 0740-
207866 (265400)

Eladó Aro 10/4-es autó REMO márkájú utánfutó-
val együtt. Telefon: 0745-609325 (265565)

Állat
130-200 kg közötti bikaborjút vásárolok. Ajánla-
tokat a 0727-880642-es telefonszámon várok.
 (265427)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564 (265502)

Eladó levágott házi nevelt húscsirke Csíkkozmá-
son. Tel.: 0727-815339 (265511)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Telefon: 0744-928418 (265564)

Eladó 4 db disznó 80-120 kg-osak, Csíkcsicsó 
292. szám alatt. Telefon: 0740-81174 (265663)

Eladók Csíkkozmás 238. szám alatt 5 db 7 hetes 
malacok, választási lehetőséggel. Telefon: 0727-
707583 (265673)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon:0751-973361, 0721-
301586 (265686)

Bérbe adó
Kiadó fodrászszék a Fortuna Szépségszalonban. 
Telefon: 0751-038971 (265407)

Eladó vagy kiadó a Relax Infra Terápia szalon fel-
újított gépekkel, illetve helyiségek bármilyen 
szépségipari tevékenységnek, kedvezményes 
áron, Csíkszereda, Nagy István utca 14/A/3 szám 
alatt. Tel.: 0744-554060 (265470)




