REKLÁM
Építkezési cég újonnan
épült székelyudvarhelyi
telephelyére
mérlegkezelői, valamint
adminisztrációs
munkakörbe
munkatársat keres,
azonnali kezdéssel.
Elvárások: érettsegi diploma,
középfokú számítógépes
alapismeretek, B kategóriájú
jogosítvány, alapfokú románnyelv-tudás, műszaki beállítottság.
Hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni
2018. május 4-éig lehet.
Bővebb információk
0266–210681-es
telefonszámon kérhetők.

Udvarhelyi Híradó  2018. április 16., hétfő
A GORDON-PROD Kft.
alkalmaz:
• raktárost (3 váltás)
• gépkezelőket
• csomagolókat
• autómérnököt
• tapasztalattal rendelkező
autószerelőt
Jelentkezés:
Tel.: 0266-248448
E-mail: resurseumane@gordonprod.ro
Személyesen: Székelyszentlélek 2/A

A székelyudvarhelyi székhelyű,
színesfémöntéssel
és fémforgácsolással
foglalkozó SELWERK KFT.
megbízható KAPUST alkalmaz.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni személyesen, kézzel írott
önéletrajzzal, naponta 8–14 óra között
Székelyudvarhelyen, a cég Fások
utcája, 14/40 szám alatti székhelyén,
vagy érdeklődni a 0266-217653-as
telefonszámon lehet.

Marosvásárhelyi
bisztrónkba keresünk:
SZAKÁCSOT
SZAKÁCSSEGÉDET
PINCÉRT
Modern munkakörnyezetet,
jó csapatot, kiemelkedő bérezést,
fejlődési lehetőséget,
LAKÁST biztosítunk!
Jelentkezését a cv@petry.ro
e-mail-címre várjuk.
Részletek telefonon: 0770–295647.

KIADÓ HELYISÉGEK
a Termés utcában
(az Autogroup Simó régi
székhelye)!
IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS
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A COATS Romania KFT. RAKTÁROST alkalmaz
a három váltásban működő raktárába.
Ha szívesen csatlakoznál egy komoly cégkultúrával rendelkező, 250 éves múltra
visszatekintő, londoni tőzsdén is jegyzett multinacionális céghez, akkor várjuk
jelentkezésedet.
Elvárások: tíz osztály vagy szakiskolai végzettség, pontosság, jó kommunikációs
készség, dinamizmus, egyéni és csapatmunkára való hajlam, előny a hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat.
Amit ajánlunk: jó és biztonságos munkakörülmények, fix bérezés, 15 lej értékű
ételjegy minden ledolgozott munkanapra a próbaidő alatt is, autóbuszos ingázási
költségek megtérítése, 24 órás balesetbiztosítás, periodikus orvosi vizsgálatok
és heti két alkalommal üzemi orvosi rendelés.
Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Romania, N. Bălcescu u. 71. szám,
Székelyudvarhely; tel.: 0266-207200; fax: 0266-207211; e-mail: coatsodorhei@coats.com.
Jelentkezési határidő: 2018. április 29.

A székelyudvarhelyi NORADA RT.,
a „SEROUSSI” kosztümök gyártója
bővíti jelenlegi könyvelőségi csapatát
a következő munkakörrel:
KÖNYVELŐ.
Feladatok:
• teljes körű könyvelés
• tárgyi- és forgóeszköz-nyilvántartás; értékcsökkenés-számítás; selejtezés
• aktív közreműködés a havi/éves zárásban
• kimutatások, beszámolók, bevallások, kötelező statisztikai jelentések
készítése
• egyeztetési feladatok ellátása (analitika-főkönyv, folyószámlák,
tranzakciók, készletmozgások stb.)
• szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
• adó- és könyvvizsgálatban történő közreműködés
• kapcsolattartás / együttműködés más szervezeti egységekkel
Elvárások:
• középfokú számviteli végzettség és/vagy mérlegképes
könyvelői képesítés
• többéves könyvelési gyakorlat
• számítógépes ismeretek (MS Office, HAMOR könyvelőprogram,
ismerete előny)
• pontos, precíz munkavégzés; határidők betartása
• problémamegoldó és analitikus gondolkodásmód
• románnyelv-ismeret
Amit kínálunk:
• dinamikusan fejlődő biztos háttér
• versenyképes jövedelem
• széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség
• jól felszerelt munkakörnyezet
• 7-től 15 óráig tartó munkaprogram
• szabadság előre leszögezett időpontokban (húsvétkor 1 hét,
augusztusban 2 hét, karácsonykor 1 hét)
Jelentkezni a dru@norada.ro e-mail-címen vagy a cég székhelyén,
a Bethlenfalvi út 225. szám alatt lehet.
Jelentkezési határidő: 2018. április 19.

A szelvényeketQSJMJTŻž§JH kell
eljuttatni az Udvarhelyi Híradó
titkárságára (Szentimre u. 17. sz.).
A nyerteseket telefonon értesítjük,
valamint megjelennek
az Udvarhelyi Híradóban.

Név:
Cím:
Tel.:
Támogatók:

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP
ALAPÍTVA 1877-BEN

A megadott adatokat partnereink felhasználhatják marketingcélokra.

