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• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT
• MUNKAHELYI BETANITÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT ÉS 
KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztosítása
• bérletek árának megtérítése

Jelentkezni Székelyudvarhelyen 
a Vár utca 5. szám alatt, valamint 

Szentkeresztbányán a Gábor Áron utca 
20. szám alatt, illetve telefonon 
érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon naponta 8–15 óra között.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

Elvárásaink: 
• állandó szentegyházi tartózkodás 
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• román-, magyarnyelv-tudás 
• jó kommunikációs készség 
• pontosság, következetesség, precizitás 
Előnyt jelent: 
• idegennyelv-tudás (angol) 
• szentegyházi lakhely 
•  a konfekcióiparban szerzett tapasztalat 
Ajánlatunk: 
• korszerű, EU-szintű munkafeltételek 
•  állandó fejlődési lehetőség 
• hosszú távú munkalehetőség 
• versenyképes bérezés 
• szükség esetén lakást biztosítunk 

Jelentkezni személyesen önéletrajzzal 
Székelyudvarhelyen, 

a Vár utca 5. szám alatt lehet, 
vagy elküldheti fényképes önéletrajzát 

e-mailen is, 
a marketing@confexjakab.ro címre.

A Confex Jakab 
Konfekció Kft.
a szentegyházi 
részleg irányítására 
adminisztrátor munkatársat alkalmaz.

A  székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz: 

• gyakorlattal rendelkező 
SZAKÁCSOT 

és SZAKÁCSKISEGÍTŐT
Amit biztosítunk:
– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. 

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 

A GORDON-PROD KFT. alkalmaz:

Marketingspecialistát
Elvárások: folyékony románnyelv-tudás, jó kommunikációs készség,  
   nagyon jo számítógépes ismeretek
Laborvezetőt
Elvárások: felsőfokú végzettség, kiváló románnyelv-tudás, számítógépes  
   ismeretek
Előny: élelmiszeriparban szerzett tapasztalat és állatorvosi végzettség
Számlázót
Elvárások: románnyelv-tudás, számítógépes ismeretek
Műszerészt
Gépkezelőket
Csomagolókat
Autómérnököt
Tapasztalattal rendelkező autószerelőt
Raktárost
Állatgondozót
Jelentkezés:
Telefonon: 0266–248448
E-mail: resurseumane@gordonprod.ro
Személyesen: Székelyszentlélek 2/A

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

– teljesítményarányos bérezés, 
ételjegy biztosítása, balesetbiztosítás 
a nap 24 órájában. 
– az ingázók bérletét megtérítjük; 
– lakhatást biztosítunk (térítés ellenében) 
a vállalat munkaszállásán.

Kéréseket a vállalat székhelyén 
(II. Rákóczi Ferencz utca 40. szám), 

munkanapokon 7–15 óra között 
várunk.

Ugyanitt alkalmazunk egy kapust; 

– előnyt jelent az őrző-védő szakképesítés 
(atestat).

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres fóliagyártó termelési
részlegére:

- versenyképes, teljesítményarányos bér
- betanítás
- hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség
- jó munkakörülmények

Amit ajánlunk: 

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre 
várjuk január 18-áig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-970813-as telefonszámon kérhető.

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgá-

csolással foglalkozó
SELWERK KFT. fémiparban jártas 

szakembereket alkalmaz a 
következő szakmákban: 

• CNC ESZTERGÁLYOS 
• CNC MARÓS 

• ESZTERGÁLYOS
• MARÓS

• LAKATOS
• ÖNTŐ-FORMÁZÓ 

• fémipari szakmát megtanulni 
óhajtó fiatalt, akinek van ilyen 
irányú érdeklődése kiképzési 

lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8 és 14 óra 

között Székelyudvarhelyen, 
a cég Fások utca 14/40. szám 

alatti székhelyén, vagy érdeklődni
 a 0266-217653-as

telefonszámon lehet.

Autó
Eladó 2016-os gyártású, kitűnő állapotban 
lévő 3,5 tonnás, 165 lóerős Renault Master 
kisteherautó. Felszereltség: ABS, ESP, ASR, lég-
zsákok, központi zár, klíma, Bluetooth, CD-leját-
szó, elektromos ablakemelő, szervokormány. 
Irányár: 17 300 euró. Tel.: 0742-888858. (267848)

Állat
Eladó 150–160 kg körüli disznó Agyagfalván.  
Tel.: 0757-806901. (267899)

Eladó 150–170 kg körüli hízó disznó. Tel.: 
0754-592242. (267953)

Állásajánlat

A székelyudvarhelyi Tabula Kft. 
alkalmaz faipari CNC-kezelőt 

(esetleges betanítással 
a helyszínen) és faipari mérnököt. 
Jelentkezni lehet 8–14 óra között szemé-
lyesen, önéletrajzzal, a cég székhelyén, a 

II. Rákóczi Ferenc utca 112. szám alatt.
 (267802)

A székelyudvarhelyi Koffein
kávézó báros-pincérnőt 

alkalmaz. 

Érdeklődni személyesen lehet a kávézó 
székhelyén, a Vásártér utca 1. szám alatt, 
vagy telefonon. Tel.: 0742-072707. (267685)

Az Udvarhelyi Híradó 
lapkézbesítőt keres. 

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely. 
Feladatai: napilap, hetilapok, havilapok, 

kézbesítése az előfizetőknek; előfize-
tések felújítása, illetve új előfizetések 
megkötése; szórólapok, katalógusok 

szórása. Elvárások: megbízhatóság, pon-
tosság, rugalmasság; jó kommunikációs 
és meggyőzőkészség; székelyudvarhelyi 

lakhellyel rendelkezik. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 

érdeklődését, kérjük, küldje el önélet-
rajzát a hr@szh.ro e-mail-címre, vagy 

személyesen leteheti a cég titkárságán, a 
Szentimre utca 17. szám alatt. Beküldési 

határidő: 2018. január 14. Csak a kivá-
lasztott jelentkezőket értesítjük. (267728)

A Retro Steak House Étterem 
konyhai kisegítőt és szakácsot 
alkalmaz Székelyudvarhelyre. 
Amit kínálunk: kellemes környezet, 

jó munkaközösség, hosszú távú 
munkaviszony. Jó kereseti lehetőség! 

Önéletrajzokat várunk az étteremben, a 
Petőfi Sándor utca 15. szám alatt. Tel.: 

0743-350833. (267803)

Autószervizbe keresünk 
autószerelő munkatársat, 

hosszú távra, 
Székelyudvarhelyen. 

Tel.: 0744-782887. (267851)

Lakatos, hegesztő, 
esztergályos, mezőgazdasági 
gépekhez értő szakembereket 
keresünk Székelyudvarhelyen, 

hosszú távra. 

Tel.: 0742-289930. (267900)

Asszisztensnőt alkalmazunk 
magánorvosi rendelőbe 

Székelyudvarhelyen.
Jelentkezési határidő: január 19. Érdek-

lődni telefonon lehet. Tel.: 0758-617489.
 (267829)

Székelyudvarhelyen működő cég 
termékeinek értékesítésére 
motivált, kreatív értékesítő 

munkatársat keres. 
Feladatok: termékek értékesítése, új 

felvásárlók felkutatása, aktív kapcsolat-
tartás a meglévő ügyfelekkel, 

tárgyalások lebonyolítása, ügyfelek 
folyamatos látogatása. 

Elvárások: B kategóriás hajtási 
jógosítvány minimum 2 év régiséggel, 
min 22 életév betöltése, román nyelv 

ismerete, jó komunikációs készség. 
Amit ajánlunk: kézbe kapott fizetés 2500 
lei/hónap, hosszú távú munka, biztonság, 

fejlődési lehetőség. 
Jelentkezni lehet a cég székhelyén: 
Kadicsfalva, Gát utca 45. szám. Tel.: 

0749-856672. (267854)

Építkezési cég gépkezelőt és 
építkezésben jártas 

szakembereket keres.  

Tel.: 0744-224699. (267877)

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

KÁDÁR ANNAMÁRIA
KÖNYVEI

T j té

0744-755579-es telefonszámon.
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