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Csíkszeredai 
adótanácsadó iroda 

felsőfokú német 
nyelvtudással 

rendelkező munkatársat 
keres mielőbbi 

kezdéssel. 
Szorgalmas, pontos, 

megbízható és pozitív 
hozzáállású kollégát 

keresünk. Előnyös fizetést és 
kellemes munkakört 

biztosítunk. Részletek 
e-mailben, majd telefonon. 

Várjuk jelentkezését, és 
reméljük, hogy ön is fiatal és 

energikus csapatunk tagja 
lehet. A fényképes 

önéletrajzát a következő 
e-mail-címre küldheti: 

accounting@taxkont.ro (268773)

Magáncég,
szériagyártásra, 

varrónőt alkalmaz. 
Érdeklődni a cég 

székhelyén, Zsögöd, 
Natúr lakópark 55. szám.

Tel.: 0747-515239.
 (243655)

A csíkszeredai 
Caritas Logisztika 

munkatársat keres 
raktári állás betöltésére. 

Önéletrajzokat 
a monika.szabo@caritas-ab.ro 

e-mail-címre várunk. 
Tel.: 0735-735142. (268887)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó 

székelyudvarhelyi cég 
kamionsofőrt keres 

12 tonnás autóra. 
(Célországok: Magyarország, 

Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország). 

Fizetés: 9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (268898)

Németországba OBI és 
PENNY raktárba 

keresünk munkaerőt. 
Párok is jelentkezhetnek, 

nyelvtudás nem 
szükséges. 

Órabér: 9,6 euró, szállás 
biztosítva. 

Ugyanitt munkalehetőség 
építkezés terén. 

Tel.: 0755497510,
 0753-837335 

(9-től 17 óráig) (268925)

Őrző-védő cég 
munkatársat alkalmaz 

csíkszentléleki 
munkapontra. 

Tel.: 0745-275577, 
0786-036942. (268841)

Őrző-védő cég biztonsági 
őrt alkalmaz 
balánbányai 

munkapontra, 
érdeklődni a következő 

telefonszámon lehet: 
0733-008 773 (268904)

Lapjainkra a Csíki Hírlap újságos bódéiban is előfizethet
Értesítjük önöket, hogy a 
Csíkszeredában található öt 
újságos bódénkban is elõfizethet-
nek saját lapjainkra, a Csíki 
Hírlapra, az Udvarhelyi Híradóra, 
a Gyergyói Hírlapra, a Vásárhelyi 
Hírlapra, a Krónikára, illetve az 
Erdélyi Naplóra.

Újságos bódéinkat Csíkszeredában 
megtalálják:
• a Hargita Megyei Törvényszék mellett
• a megyei rendõrség szomszédságá-

ban, a volt Madezit üzlet mellett
• a Nagy István Művészeti Középiskola 

mellett  (a Kossuth Lajos utcában)

• a református templommal szemben
(a Decemberi Forradalom utca és a 
Márton Áron utca találkozásánál)

• a városi zöldség- és gyümölcspiac 
épületében

Éljenek a lehetőséggel!

  Alkalmazunk szakmai 
tapasztalattal (hiánya 

kizáró jellegű) 
rendelkező gépészeket.

Jelentkezni lehet naponta 8-16 
óra között a 0746–277789-es 

telefonszámon. 
Nehézgépkezelői diploma 

előnyt jelent.

A Zöld Fenyő Kft. most 
induló termelővonalára 

varrónőket alkalmaz 
egyszerű székülepek 

varrására, 8 órás 
munkaprogrammal, 

1900 lej nettó keresettel.

Érdeklődni személyesen, vagy 
szándéknyilatkozatot letenni 
a Zöld Fenyő bútorüzletben 
lehet, Hargita utca 97. szám, 

a volt IPL helyén.

Szakirányú végzettség-
gel rendelkező műszaki 
ellenőr (autómérnök, 

autótechnikus)
és bádogos munkatársa-

kat keresünk
a Hargita Service-be.

Érdeklődni a 0724–093209-es 
telefonszámon.

A csíkpálfalvi állattartó gazdák pásztor jelentkezését 
várják juhsereg, valamint szarvasmarhacsorda 

őrzésére a 2018-as legeltetési idényre.
Jelentkezési határidő: 2018. február 23.

Érdeklődni, jelentkezni a 0751–171 035, 0747–230 278-as 
telefonszámokon lehet.

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 .

1. Gépkezelő CNC marógépre – 1 személy
2. Gépkezelő CNC esztergagépre – 1 személy

Érdeklődni a cég szekhelyén: Hunyadi János u. 19. vagy 
a 0731–009410-es telefonszámon. A nem csíkszeredai lakhellyel 

rendelkezők útiköltségeit megtérítjük.

A csíkszeredai SAN Kft.
munkatársakat keres 
a következő állások betöltésére:




