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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Jól fizető állás 
Németországban!

Nőket, férfiakat és párokat 
keresünk 4 csillagos 

szállodák takarítására!

Amit kínálunk: 
stabil munkahely hosszú távon, 
ingyenes kiutazás és ingyenes 

szállás!
NINCS KÖZVETÍTŐI DÍJ!

Érdeklődj a következő 
telefonszámon: 0740–223377 

A LACTATE HARGHITA Rt. 
csapatának fejlesztésére

keres:

• CSOMAGOLÓ MUNKÁSOKAT
• TERMELÉSI MUNKÁST sajtgyártásra

• VÁLTÁSVEZETŐT

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, ebédjegyek, jó munkakörülmények, szakmai 
fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek küldjék el szakmai önéletrajzukat a 0266–371818-as 
faxszámra, a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre, vagy vigyék a gyár 

székhelyére (Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).

A Triomount Expert Team Srl. a következő munkakörökbe 
munkatársat keres:

Ügyintéző asszisztens • Projektmenedzser • Ipari hűtőszerelő

Elvárások:
• szakmai tapasztalat
• precíz, önálló és megbízható munkavégzés
• számítógép-kezelői ismeretek
• magyar és román nyelv ismerete 
• jó kommunkikációs és szervezői készségek
• B-kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: angol nyelv ismerete, felsőfokú végzettség (ügyintéző asszisztens és a 
projektmenedzser állásokra)

Szükséges iratokat (magyar nyelven szakmai önéletrajz, oklevelek másolata) 
az office.savnelsongsa@gmail.com e-mail-címre kell küldeni, 

illetve további információkat a 0740–065390-es telefonszámon kérhetnek.

A csíkszeredai Vadász utca 4. 
szám alatti székhelyű 

IRIS SERVICE CIUC RT.-nél 
kapható bükkfaörleményből 

készült brikett:
RUF típus: 8 lej/10 kg-os zsák

henger alakú: 7 lej/10 kg-os zsák
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig

További információkat kaphatnak 
munkanapokon 7-től 15 óráig 
a következő telefonszámokon: 

0755–080633, 
0266–317700 (belső 103)

A Csíkdánfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa összehívja 
tagságát a 2018. április 8-án 11 órakor tartandó 

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
1. a 2017-es évi beszámoló
2. az ellenőrző bizottság beszámolója
3. tisztújítás (igazgatótanács, ellenőrzőbizottság)
4. 2018-as évi költségvetés és beruházások megvitatása és elfogadása
5. különfélék

A tisztségekre a jelentkezést az alapszabályzat 21-es cikkelyének értelmében 
2018. március 13-tól, 2018. március 29-én 16 óráig  munkaidőben 

a közbirtokosság székhelyén fogadunk.

Amennyiben a 11 órai összehívásra nem teljesül a 9. Cikkely 9.1. bekezdésénél 
előírt feltétel, vagyis az 50% ( fele ) + 1-es részvételi arány, a közbirtokossági 

jogokat illetően, 1 óra múlva a 9. Cikkely 9.2. pontja alapján a gyűlés 
határozatképesnek nyilvánítódik a jelenlévő közbirtokossági tagok számától, 

illetve a jelenlévő közbirtokossági jogok számától függetlenül, 
2018. április 8-án 12 órától.

Minden közbirtokossági tagot tisztelettel várunk.
A belépéshez szükséges a tagsági könyv.

Elvárások: 
- építkezési brutt anyagokban való jártasság előnyt jelent 
- épületfa ismeret előnyt jelent 
- targoncakezelés előnyt jelent 
- becsületesség, rugalmasság, pontosság 
Amit ajánlunk: 
- versenyképes, naprakész fizetés 
- egésznormás alkalmazás 
- szakmai fejlődési lehetőség 
- jó munkakörülmények 

Ha felkeltettük érdeklődését, akkor a kérését és fényképes önéletrajzát várjuk 
a cég székhelyén, Csíkszereda, Akác út, 3/B vagy 

az officegemercom.ro e-mail-címre. 
Érdeklődni a 0744–592660-as vagy a 0266–371295-ös telefonszámokon lehet. 

Az EMER-COM Kft. építőanyaglerakat és 
fafeldolgozói vállalat munkatársat keres: 
ANYAGKEZELŐI munkakörbe 

Lapkézbesítő
(Munkavégzés helye: Csíkszereda)

Feladatai: Csíki Hírlap és egyéb sajtó-
termékek kézbesítése az előfizetőknek, 
illetve előfizetések felújítása.

Bővebb információért, illetve 
jelentkezésért hívja ügyfélszolgálatunkat
a következő telefonszámon: 0266-371100. 
Jelentkezőket személyesen is fogadunk 
a Fortuna Park sétány 2A szám alatti 
szerkesztőségünkben. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre is. 
Jelentkezési határidő: 2018. március 23.

• pincért
• pincérsegédet
• szakácsot
• szakácssegédet

Szállás és étkezés biztosítva.
 Érdeklődni a 0744-380000-ás 

telefonszámon lehet. 
Önéletrajzokat a kézdivásárhelyi 

Dar-Tours utazási irodába 
lehet letenni, 

vagy elektronikusan küldhető 
a dar@planet.ro e-mail-címre.

A bálványosi Vár 
Komplexum alkalmaz 

különböző 
munkapontjaira:

A Csíki Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

csíkmenasági munkavég-
zéssel, részmunkaidős 

munkaszerződéssel  

Feladatai: a Csíki Hírlap 
és egyéb sajtótermékek 

kézbesítése az előfizetőknek, 
illetve előfizetések felújítása. 
Bővebb információért hívja 

lapterjesztőnket a következő 
telefonszámok egyikén: 

0744-233703, 0266-371100. 
Önéletrajzát elküldheti 

a hr@szh.ro e-mail-címre. 
 (269677)

A Bomilact Madaras 
tejfeldolgozó 

élelmiszeripari 
mérnököt alkalmaz. 

Tapasztalat előnyt jelent, 
komoly szándékú 

jelentkezőket várunk. 
Fényképes önéletrajzokat 

a vanzari@bomilact.ro 
e-mail-címre várunk. 

Tel.: 0744-638980. (269655)

A csíkszentkirályi 
kerámiaműhely 

munkatársat keres. 

Telefon: 0744-472219 (269698)

A Csíki Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

szépvízi 
munkavégzéssel. 

Feladatai: a Csíki Hírlap 
és egyéb sajtótermékek 

kézbesítése az előfizetőknek, 
illetve előfizetések felújítása. 

Önéletrajzát elküldheti 
a hr@szh.ro e-mail-címre. 

Bővebb információért hívja 
lapterjesztőnket a következő 

telefonszámok egyikén: 
0740-244966, 0266-371100.

 (269353)

Számlázót keresünk 
részmunkaidőre, 
Csíkszeredában. 

Tel.: 0722-234902. (269741)




