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Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csíkrákos – 0755–517482
Csomortán – 0743–912502
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0751–376791
Gyimesfelsőlok – 0751–376791
Jenõ falva – 0747–635925
Karcfalva – 0741–783100
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0745–297628
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0749–979324
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0755–460787
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0747–104612
Csíkszentgyörgy – 0727–008044
Csíkszentimre – 0742–839204
Csíkszentkirály – 0728–186167 
Csíkszentlélek – 0753–436028
Csíkszentmárton – 0728–117141
Csíkszentsimon – 0749–853240 
Fitód – 0749–372801
Kászonfeltíz – 0720–926810
Kászonújfalu – 0732–215706
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0746–664805
Mindszent – 0749–622027
Újtusnád – 0724–592235
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

A Para-Farm 
Gyógyszertár okleveles 
gyógyszerészt alkalmaz 

Csíkszeredában. 

Jelentkezni személyesen, 
a Testvériség sugárút 
5/A szám alatt vagy 

elérhetőségeink 
valamelyikén lehet: 
Tel.: 0266-311413. 

E-mail: office@parafarm.ro
 

(267133)

Szállítási cég alkalmaz gépkocsivezetőt billenős-teherautóra. 
Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. Komoly egyének jelentkezését várjuk!

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a következő címen lehet: 
Székelyudvarhely, Szabók utca 17. szám (a Diablo pizzéria felett) 

9–17 óra között, vagy tel./fax: 0266–210681
Jelentkezési határidő: 2018.01.05.

Műszaki mérnök munkatárs
Az ALT Technologies Kft. autólégzsák-tartozékokat 

gyártó farkaslaki üzemébe gépkarbantartási, 
hibaelhárítási és fejlesztési feladatok elvégzésére 

mérnök munkatársat keres.

Örömmel fogadjuk nemzetközi menedzsmentkultúrával rendelkező 
csapatunkba, ha:
• szereti a kihívásokat
• szereti a közvetlen, nyitott hangulatú munkakört és a rendet
• nyitott az újra, gyorsan tanul, és alkalmaz új ismereteket
Elvárásaink:
• gépészmérnöki, mechatronikai, automatizálási vagy villamosmérnöki 
végzettség
• kommunikációs szintű angol és román nyelvtudás
• jó problémamegoldó készség
• számítógép-felhasználói tapasztalat
• előnyt jelent a szakmai tapasztalat

Ha úgy érzi, hogy a fenti feltételeknek megfelel, akkor küldje el angol nyelvű 
önéletrajzát a recruitment_ro@alttechnologies.com e-mail-címre, tárgymezőben 

“
Technical engineer”. 

Jelentkezési határidő december 22.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
munkatársakat keres: 
• a Beruházási osztályra 
• a Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási és 
útkarbantartási irodába
A leendő kollégáink munkaköréhez tartozó feladatok:
•  az útfelújításokkal kapcsolatos beruházások előkészítése 
(tanulmányok, tervek szakszerű véleményezése), a kivitelezések 
nyomonkövetése, az elszámolások ellenőrzése
•  közvilágítási rendszer karbantartásának követése, hibaelhárítások 
megrendelése, a kivitelezések követése és ellenőrzése
Olyan munkatársat keresünk, aki:
•  pontosan, felelősségteljesen végzi a munkáját, a határidőket betartja
•  alkalmas összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik 
(Word, Excel, levelező program)
Előnynek számít, ha az új munkatársunk:
•  szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bővebb felvilágosítás Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Humánerőforrás 
irodájában (139-es iroda) vagy a 0266–315120/114-es telefonszámon igényelhető. 

Jelentkezési határidő: 2017. december 20.

Fogadóirodába 
munkatársat keresünk. 

Alapfokú számítógépes ismeret 
és román-magyar nyelvismeret 

kötelező. Várjuk a kiváló 
kommunikációs képességű, 

sokoldalú, problémamegoldó 
gondolkodású munkatársat. 

Jó kereseti lehetőség! 
Jelentkezni 

a poliact66@gmail.com 
e-mail-címen lehet .

0744-755579

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o
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Szállítási cég alkalmaz 
gépkocsivezetőt, 

valamint gépkocsi-, 
kamionszerelőt 
újonnan induló 

műhelybe. 

Előnyt jelent a szakmai 
tapasztalat. Komoly egyének 

jelentkezését várjuk! 
Jelentkezni szakmai 

önéletrajzzal: 
Székelyudvarhely, 

Szabók utca, 17. szám 
(a Diablo pizzeria felett) 

9-17 óra között vagy tel/fax: 
0749-164046, 0266-210681, 

e-mail-cím: 
tunde.hegyi@ingservice.ro. 

Jelentkezési határidő: 
2017. 12. 15. 

E-mail: bautruck@gmail.hu
 

(266984)


