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Szervusz, jó napot!
Szeretnél egy újonnan épülő skanzen felépítésében, majd az üzemeltetésében részt venni Csíkszeredában?

A magyar kultúra, népművészet és történelem iránt van erős érdeklődésed?

Különbséget teszel a munkába járás és dolgozni menés között?

Ha igen, akkor jelentkezz az alábbi vezetői állások egyikére:

2. RESTAURÁTOR

Úgy tartja a mondás, hogy: 

„Aki sok mindenhez ért, 
igazán nem ért semmihez”

Keressük azokat a munkatársakat, 

akik a fenti elméletet megcáfolják!

Régi bútorok, régi mezőgazdasági gépek 

és szerszámok felújításához alkalmazunk 

ügyes kezű és jó fizikai munkabírású 

munkatársakat, hosszú távra, stabil munkahelyre.

Továbbá tapasztalattal rendelkező 

bedolgozó munkatársakat keresünk 

textil, papír, kerámia felújítására.

1. MŰSZAKI IGAZGATÓ

Feltételek:
• román és magyar nyelvismeret

• számítógép-kezelői ismeretek

• műszaki szakmai tapasztalat
• szervező- és irányító készség

• B-kategóriájú jogosítvány, BE előnyt jelent

Feladatok:
• építkezési és karbantartási munkálatok 

irányítása

Amit ajánlunk:
• versenyképes bérezés

• hosszú távú stabil munkahely

Felsőfokú végzettség hiánya nem kizáró jellegű.

A Melinda Steel elkötelezett személyt keres
székelyudvarhelyi központjába,
az alábbi munkakör betöltésére:

GAZDASÁGI IGAZGATÓ
ELVÁRÁSOK: 

ismeretek

• minimum 5–8 éves szakmai tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK:

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

keres.

hr@szh.ro

A HAEMMERLING GROUP LOGISTIC Kft. egy dinamikusan fejlődő 
nemzetközi fuvarozó cégcsoport tagja C+E-kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező nemzetközi gépjárművezetőket keres.

Amit elvárunk: 
• legalább 5 éves tapasztalat hasonló munkakörben
• érvényes szakmai bizonylat
• érvényes digitális gépjárművezető-kártya
• érvényes orvosi- és pszichológia-vizsga
Feladatok:
• áruszállítás, le- és felrakodás a fuvarszervező utasításainak megfelelően
• a gépjármű gazdaságos üzemeltetése
• a vezetési, illetve pihenőidők betartása a hatályban lévő törvények alapján
• cégünk fő útvonalai Brassó – Magyarország – Németország – Franciaország – Spanyolország
Előnyt jelent az angol vagy német nyelv ismerete.
Amit biztosítunk:
• munkaszerződés meghatározatlan időre, fix alapbérrel + napidíj
• külföldi magán egészségbiztosítás
• magánnyugdíj-biztosítás (Pilon III)
• 1-2 hetes kiszállások brassói vagy csíkszeredai visszaérkezéssel

E-mail: office@hg-logistic.com
Jelentkezésüket az alábbi elérhetőségen várjuk: 0759–020530

Frank Júlia
legfinomabb receptjeiből
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