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A székelyudvarhe-
lyi Szabó Gyógyszertár 

gyógyszerészeket és 
gyógyszerész-asszisz-

tenseket alkalmaz.

 Szakmai tapasztalat előnyt 
jelent, de friss végzősök 
jelentkezését is várjuk. 
Amit kínálunk: magas 

kereseti lehetőség, jó csapat, 
kellemes munkakörülmények. 

Érdeklődni telefonon lehet 
vagy a helyszínen, a Bethlen 

Gábor utca 47. szám alatt. 
Tel.: 0744-660052. (270674)

Segédmunkást és 
kőművest alkalmazunk 

kiemelt bérezéssel. 

Érdeklődni személyesen 
a Madaras 11. szám alatt vagy 

az alábbi telefonszámokon: 
0371-107430, 0266-347423.

 (270687)

Zalánba 
(Sepsiszentgyörgytől 

10 km), húsmarha- 
farmra munkatársakat 

keresünk. 

Szállást tudunk biztosítani 
családosok számára is. 

Tel.: 0728-289200. (270697)

Férfi munkaerőt
alkalmazunk 

raktári munkára, 
Csíkszeredában. 

Tel.: 0756-112114, 
0740-903392. (270766)

Csíkszék napilapja

Miért válassza
a Csíki Hírlapot?

Mert megbízható tartalmat olvashat.
Tájékoztatjuk a térség eseményeiről.

Holland vállalat 
tapasztalattal rendelkező 

személyt alkalmaz 
adminisztratív munka 

betöltésére. 
Követelmény: román nyelv ismerete,  

számviteli alapismeretek és MS-Office 
felhasználói ismeretek. Lehetőségek: 

vonzó bérezés és szakmai előmenetel!   
hr.ressource@gmail.com

Az ECO CSÍK KFT. 
utcahálózat takarítására 

munkaerőt alkalmaz.

Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra 
között kéréssel, önéletrajzzal és 

személyiigazolvány-másolattal a cég 
munkapontján, a Csíkszereda, 

Akác utca 1-es szám alatti titkárságon 
vagy az office@ecocsik.ro 

e-mail-címen. 
Érdeklődni a 0737–026869-es 

telefonszámon lehet.

Az ING SERVICE Építőipari cég tapasztalt térburkoló , ács,  
valamint kőműves szakmunkást keres.

Megbízható, józan életvitelű, munkájára és környezetére igényes, akár egyéb építőipari 
tapasztalattal is rendelkező, komoly emberek jelentkezését várjuk. 

Stabil munkahelyet biztosítunk, kiemelkedő bérezéssel.

Jelentkezésüket várjuk kézzel irott rövid ismertetővel Csíkszereda, Hajnal utca 73. szám 
alatt, munkanapokon 8-16 óra között. 

Bővebb információk a 0749–164054-es telefonszámon kérhetők.

Az ING SERVICE KFT. 
autóbetonpumpa-kezelő 
munkatársat alkalmaz.

Érdeklődni a 0749–079031-es 
telefonszámon vagy személyesen
a cég székhelyén Csíkszeredában,

a Hajnal utca 73-as szám alatt.

A bálványosi Vár 
Komplexum alkalmaz 

különböző 
munkapontjaira: 

pincért, pincérsegédet. 
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.

Munkatársakat keresünk a következő munkakörökbe:
• építőtelepen dolgozó mérnök/technikust művezetői feladatkörre
• műszaki irodai munkatárs (mérnök/technikust) árajánlatok, 
elszámolások készítésére
• építőipari beszerzőt
Feltételek: csíkszeredai lakhely, B-kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: Csíkszereda, Baromtér u. 52/A. sz.
Tel.: 0744–643153
E-mail: tectum@tectum.ro

Adatfeldolgozó eladót 
alkalmazunk 

csíkszeredai bútoripari 
kellékeket forgalmazó 

céghez. 

Feladatok: ügyfelekkel való 
kapcsolattartás. Elvárások: 

számítógép-kezelői ismeretek, 
jó kommunikációs készség. 

Tel.: 0731-035689. 
E-mail: office@ludas.ro (270512)

Idénymunkára 
elárusítónőt
alkalmazunk

Csíkszeredában. 

Tel.: 0743-512438.
 (270542)

Építkezésben jártas 
szakembereket és 
segédmunkásokat 

alkalmazok csíkszeredai 
munkapontokra

hosszú távra, 
kedvező bérezéssel. 

Tel.: 0745-312992, 
0744-472220. (270552)

A csíkszeredai 
Korona Étterem 

szakácsot 
alkalmaz. 

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: 0740-131302.

 (270619)

Pizzasütő állás 
betöltésére keresünk 
megbízható kollégát 

hosszú távra. 

Betanulási lehetőséget 
biztosítunk. Érdeklődni 

személyesen Csíkszeredában, 
a Petőfi utca 25. szám alatt. 

Tel.: 0743-548829. (270655)

Elárusítót 
alkalmazunk 
csíkszeredai 

ruhás üzletbe. 

Tel.: 0757-834694. (270657)

Feltöltőkártyapontok a Csíki Hírlapnál és az újságosbódéinkban
Partneri viszonyban vagyunk a kommunikáció terén tevékenykedő nyolc szolgáltatóval, 
hogy így könnyítsük meg az Önök munkáját. Feltöltheti SIM-kártyáját a Csíki Hírlap 
szerkesztőségében, illetve több újságosbódénkban (az Igazságügyi Palota mellettiben, 
a Nagy István Művészeti Középiskola mellettiben és a BRD Bank közelében lévőben), 
amennyiben az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe: 
Orange, Telekom, Vodafone.

És ez még nem minden! Amennyiben a Nobel, az Iristel, 
Lycamobile cégek nemzetközi hívókártyáit megvásárolná vagy 
feltöltené, azt is megteheti. Ugyanakkor a paysafe kártyáját is 
feltöltheti nálunk.

Vegye igénybe szolgáltatásainkat. 




