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Fogtechnikus 
kerestetik 

Székelyudvarhelyre! 
Agilis, szorgalmas 

kollégánkat keressük fémes, 
protetikus munkakörbe! 

Ha fontos számodra, hogy 
fölösleges stressztől mentes 
környezetben, jó csapatban 

és jó fizetésért dolgozz, 
akkor jelentkezz! 

Tapasztalattal rendelkezők 
előnyben, de ügyes kezdőket 

is várunk! 
Érdeklődni telefonon: 

0371-029582.  (266483)

Kreatív varrónőt 
keresünk az Ő kelme 
lakástextilüzletbe. 
Érdeklődni az üzletben, 

Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 4. szám alatt vagy 

az alábbi telefonszámon: 
Tel.: 0744-600554. (266536)
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aruhaz.szekelyhon.ro
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

és a 0744-755579-es telefonszámon.

0744-755579

Azonnali indulással 
keresünk 

munkatársakat 
betanított munkára 

Magyarországra, 
különböző gyárakba. 

Hivatalos munkaviszony. 
Bővebb információért hívjon 

a 0742–077997-es 
telefonszámon.

 Humánerőforrás 
inspektor/referens 

képzés pályakezdőknek.

Jelentkezni lehet 
a 0740–820588-as telefonszámon 

vagy a office@lernettjob.ro 
e-mail-címen 

2017. november 15-ig. 

A csíkszeredai Care2Travel 
szervezet önkéntes 

koordinátor munkakör 
betöltésére keres angolul és 

románul tudó, 
hajtásival rendelkező, nyitott, 

barátságos, kommunikatív 
munkatársat. 

Tevékenységi körök: 
nyári gyerektáborok szervezése, 

pályázatírás és irodai munka.
További információ 

az office@care2travel.org 
e-mail-címen vagy 

a 0741–047054-es telefonszámon.

A SAVNELSON GSA Kft. 
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• autószerelő (csíkszeredai munkaponttal)
• szerelő (bevásárlóközpontok, benzinkutak teljes körű 

belső bútorzat szerelésére)

Elvárások: 
• szakmai tudás és precizitás
• B-kategoriás jogosítvány
• rugalmasság

Előnynek számít: 
• román nyelvtudás
Amit ajánlani tudunk: 
• versenyképes bérezés
• rugalmas munkaprogram

Jelentkezni és további információért hívja az alábbi telefonszámokat: 
0740–065391 vagy 0748–105721, 

vagy írjon az office.savnelsongsa@gmail.com e-mail-címre.

A  csíkszeredai GOSCOM RT. felsőfokú végzettségű 
műszaki munkatársat keres.

Ha érdekli ez a munkalehetőség, akkor egy europass-típusú önéletrajzzal 
jelentkezzen 2017. november 29-ig cégünk székhelyén, 

az Akác utca 1. szám alatt. 
További információkat a 0266–324614 és a 0266–324934-es 

telefonszámokon kaphat.

A Style Kft. 
kábeltévés 

munkatársakat keres 
az alcsíki zónába. 

B-kategóriás jogosítvány és 
alapfokú román 

nyelvtudás szükséges. 
Bővebb információért hívja 

a 0745-348183-as 
telefonszámot. 

Önéletrajzokat e-mailen 
várunk: office@stylekft.ro

 (266418)

Az Aferom Trans 
áruszállító cég 
kamionra C+E-

kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező 

gépkocsivezetőt 
alkalmaz. 

Érdeklődni lehet a cég 
székhelyén, Csíkszereda, 

Akác utca 3/A szám. 
Tel.: 0724-116688. (266295)




