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Miért fizessen elő?

Csíkszék napilapja

Mert korán reggel olvashatja.
Lapkézbesítőnk időben házhoz szállítja.

Elvárások: 
- építkezési nyersanyagok kezelésében való jártasság előnyt jelent 
- épületfa ismerete előnyt jelent 
- targoncakezelés előnyt jelent 
- becsületesség, rugalmasság, pontosság 
Amit ajánlunk: 
- versenyképes, naprakész fizetés 
- teljes munkaidős 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 

• 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 Savnelson GSA Srl. a következő munkakörökbe munkatársakat 
keres: Autószerelő • Csapatvezető • Szerelő üzletberendezéshez 

(asamblator)

Elvárások: • szakmai tapasztalat
 • precíz, önálló és megbízható munkavégzés
 • magyar és román nyelv ismerete 
 • jó kommunkikációs és szervezői készségek
 • B-kategóriás jogosítvány

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 11-15 között.

Kezdő és tapasztalt 
ács szakembereket és 

segédmunkásokat 
alkalmazunk 
hosszú távra. 

Jelenleg nagyváradi és 
márciustól magyarországi 

munkapontjainkra. 
Bérezés megegyezés alapján. 

Tel.: 0723-772972. (269374)

A Fauves Kft. 
menedzserasszisztenst 

alkalmaz napi 8 órás 
munkaidővel, 

meghatározatlan időre. 

Bérezés: 750 euró/hónap. 
Kérelmek: minimum 

2 éves titkársági 
tevékenységi tapasztalat, 

akták rendezése, angol 
nyelv ismerete – közepes 

szint, középfokú végzettség. 
Elérhetőség: 

office.fauves@gmail.com, 
telefonszám: 0749-975576.

 (269517)

Az AFEROM TRANS 
SRL áruszállító cég 
munkatársat keres 

fuvarszervező és irodai 
munkakörbe. 

Előnyt jelent: idegen nyelv 
ismerete (angol, német, 

francia). Jelentkezni önélet-
raj zzal lehet a cég székhelyén, 

Csíkszereda Akác utca 3/A, 
az office@aferom.ro e-mail-

címen vagy a 0744-598055-ös 
telefonszámon. (269581)

Az AFEROM TRANS SRL 
áruszállító cég tapaszta-

lattal rendelkező 
autószerelőt keres. 

Jelentkezni Csíkszereda, 
Akác utca 3/A szám alatt vagy 
a 0740-194773-as telefonszá-

mon. (269582)

Szakácsokat 
alkalmazunk 

a Merkur szálló 
éttermébe. 

Szakmai tapasztalat-
tal rendelkezőket, fiatal 

végzősöket, nyugdíjasokat 
várunk. Jelentkezni öné-

letrajzzal lehet az office@
hotelmerkur.ro e-mail-címen, 
telefonon: 0266-316829 vagy 
személyesen a Mérleg utca 1. 

szám alatt. 
E-mail: office@hotelmerkur.ro
 (269652)

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)

Tehergépjármű-vezetői állás. 
Bővítés miatt megbízható kollégákat keresünk uniós 

munkára, 4 hét munka és 2 hét itthon – 
szabad munkabeosztásban. 

Fix napidíjas fizetés minden egyes kint töltött napra, hétvégét is 
beleértve. Nagyrészt Beneluxot, Németországot, Ausztriát és 

Franciaországot járjuk. 
További infrmációkért hívjanak telefonon: 0751-620937. (269792)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó 

székelyudvarhelyi cég 
kamionsofőrt keres 

12 tonnás autóra. 

(Célországok: Magyarország, 
Szlovákia, Csehország, 

Lengyelország). 
Fizetés: 10 euró/100 km. 

Tel.: 0744-530735. (269797)

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)

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.




