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Elárusítónőt 
alkalmazunk. 

Jelentkezését 
önéletrajzzal várjuk 

Csíkszeredában, Vörösmarty 
utca 3. szám alatt. Telefon: 

0723-332877, 
13-18 óra között. (267746)

A Várdomb étterem 
munkatársat keres 

a következő munkakör 
betöltésére: pincér 
vagy segédpincér. 

Érdeklődni lehet naponta 
8-16 óra között a következő 

telefonszámon: 
0742-141280. (267894)

Szállítási cég alkalmaz 
gépkocsivezetőt 

valamint gépkocsi/
kamionszerelőt 
újonnan induló 

műhelybe. 

Előnyt jelent a szakmai 
tapasztalat. Komoly egyének 

jelentkezését várjuk! 
Jelentkezni szakmai 

önéletrajzzal: 
Székelyudvarhely, Rét utca 
(a terelőúton a Matricagyár 

mögött) 9-17 óra között vagy 
telefonon/faxon esetleg 
e-mailben. Jelentkezési 

határidő: 2018. január 30. 
Tel.: 0749-164046, 0266-

210681. E-mail: tunde.
hegyi@ingservice.ro (267911)

Elárusítót alkalmazunk 
csíkszeredai 
ruhaüzletbe. 

Tel.: 0723-570359. (267884)

Buszsofőrt 
alkalmazunk 

Csíkszeredában. 

Tel.: 0744-600521. (267908)

Miért fizessen elő?

Csíkszék napilapja

Mert korán reggel olvashatja.
Lapkézbesítőnk időben házhoz szállítja.

BÁROS- 
LÁNYT 

alkalmazunk.

Tel.: 0751–795926

A csíkkarcfalvi Farkas 
Panzióba pincért 

keresünk. 

A román nyelv ismerete előnyt 
jelent. 

Jelentkezni lehet személyesen 
a panziónál vagy 
a 0745–357416-os 
telefonszámon.

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, 
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 Black Sea Suppliers Kft., víz-, gáz-, fűtésfelszereléseket 
forgalmazó cég csíkszeredai munkapontja 

SZERVÍZTECHNIKUST (ing. service) alkalmaz.
Elvárások:

• szakirányú végzettség  (ISCIR engedély vagy tanulmányok)
• min. 1 év tapasztalat hasonló területen

• román nyelvtudás kötelező
• hajtási jogosítvány (B)

Részletes informáciokért várjuk jelentkezésüket a 0266–206015, 0721–290049 
telefonszámokon, e-mailen: comercial.harghita@blackseasuppliers.ro, vagy 

személyesen a Hajnal utca 18. szám alatt.

Február 1-jén nyíló 
használtruha-üzletbe 

elárusítót alkalmazunk.

Fényképes önéletrajzokat 
a siluettesecondhand@gmail.com 

e-mail-címre várjuk. 
A kiválasztott személyeket 
telefonon vagy e-mailben 

értesítjük.

Az ECO CSÍK Kft. munkatársat keres a következő állások 
betöltésére:

• könyvelési ismeretekkel rendelkező bérszámfejtő
• utcahálózattakarító

Jelenkezni lehet naponta 8-16 óra között kéréssel, önéletrajzzal és személyi 
igazolvány másolattal a cég munkapontján, Csíkszereda, Akác utca 1-es 

szám alatti titkárságon vagy az office@ecocsik.ro e-mail-címen. 
Érdeklődni a 0737–026869-os telefonszámon lehet.

Az OPTIVITA Kft., a Dr. Lenkei hivatalos romániai 
márkaképviselete keresi azt a csapattagot, tanácsadói 

munkakör betöltésére, aki az egészséges életmód híveként 
szívesen dolgozna a csíkszeredai márkaboltban.

Ha úgy érzed, hogy a munkád a hivatásoddá tud válni, ha szeretsz segíteni 
az embereknek, ha képes vagy tanulni és mindennap fejlődni, ne habozz! 
Küldd el az önéletrajzod a marketing@optivita.ro címre vagy gyere be 

személyesen a szaküzletbe, a Hargita utca 7. szám alá.

Amit mi garantálunk:
• biztos munkahely
• előnyös bérezés
• szakmai továbbképzés
Amit kérünk tőled:
• kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
• pozitív, kellemes személyiség
• felelősségtudat, lelkiismeretes és becsületes munkavégzés
• önálló, dinamikus munkavégzés
• számítógépes ismeretek (Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet)
• előnyt jelent a vitaminok ismerete, de nem feltétel
• román és magyar nyelv kiváló ismerete

Bármilyen más kérdésed van, szívesen válaszolunk a 0752–188886-os 
telefonszámon.

Ha úgy érzed, hogy a leírtak nem illenek rád, de ismered azt a személyt, akire 
igen, megkérünk, add át neki ezt az információt.

Ügyvezető igazgatói 
munkakörbe 

munkatársat keresünk.

Önéletrajzukat küldjék 
az incomeuro@yahoo.com 

e-mail-címre.
Érdeklődni a 0744–541106-os 

telefonszámon lehet.

Kötödevezető/kötés/programozó/varrodavezető/
varrónő/kettli/szabász/gőzölős pozíciókra keres 

szakképzett és betanított munkatársakat.

A Meta-Tex Kft. 30 éve kötöttáru gyártásával foglalkozó cég. Folyamatos 
növekedése miatt bővítésre keres lelkes, precíz, csapatban, családias 

légkörben szívesen dolgozó munkatársakat Budapest mellett. 
Szállást biztosítunk.

Amit biztosítunk:
• versenyképes fizetés
• családias környezet
• hosszú távú együttműködés 
• stabil háttér, stabil környezet
• gyár közelében kényelmes, otthonias szállás (konyha, fürdőszobával)
• munkavállalási engedély megigénylése 

Amennyiben szeretnél tagja lenni egy folyamatosan fejlődő, energikus 
csapatnak, várjuk jelentkezésed az alábbi címre: 

Meta-Tex Kft., 2234 Maglód Fő út 104., telefon: +36 29 328-145, 
mobil: +36 30-9001038, e-mail: madai.eta@meta-tex.hu

www.meta-tex.hu  

Minden vágyad, hogy itthon 
teremts otthont a családodnak?

Keresd meg hozzá a pénzt 
és érd el a céljaid!

SZÁLLODATAKARÍTÓ 
MUNKA NÉMETORSZÁGBAN
Stabil munka, kiemelkedő fizetés 

és juttatás, ingyenes kiutazás 
és szállás.

Nincs közvetítői díj! 

Jelentkezz: 0740-223377. 

A Harplast Kft. 
alkalmaz 

géplakatost, valamint 
férfi és női munkásokat 

műanyagfeldolgozó 
munkakörbe. 

Kérjük, önéletrajzát hozza 
be a cég székhelyére, 

Csíkszereda, Hargita út 
69. szám alá, vagy küldje 
a harplast@harplast.ro 

e-mail-címre. 
Tel.: 0266-371468. (267858)

A Domino Trade Kft. 
autószerelőt alkalmaz. 

Önéletrajzokat a cég 
székhelyén, a Csíkszereda, 
Hargita út 97. szám alatt, 

vagy az alábbi e-mail-
címre várjuk: 

dominotrade94@gmail.com
 (267860)

Alkalmazok általános 
asszisztenst 

ideggyógyászati 
járóbeteg-rendelőbe, 
8 órás munkaidővel, 

Csíkszeredában. 

2016-os és 2017-es évben 
végzettek előnyben. 

Érdeklődni 9-10 és 15-18 óra 
között az alábbi 
telefonszámon:

0745-628262. (267780)




