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Név:

Cím:

Tel.:

A szelvényeket  kell 
eljuttatni az Udvarhelyi Híradó 
titkárságára (Szentimre u. 17. sz.).

A nyerteseket telefonon értesítjük, 
valamint megjelennek 
az Udvarhelyi Híradóban.

A megadott adatokat partnereink felhasználhatják marketingcélokra.

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

Támogatók:

B2B ÉRTÉKESÍTŐKÉNT, ha:
• szeretnél egy professzionális értékesítői csapat tagja lenni,
• van tapasztalatod eladásban  és szereted a szakmai kihívásokat,
• hiszel abban, hogy a B2B ügyfeleknek nemcsak termékre, hanem megoldásokra 
  és szakmai partnerre van szüksége.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VEZETŐKÉNT, ha:
• jó kommunikációs képességgel rendelkezel, 
• van tapasztalatod az ügyfélszolgálat terén,
• jól beszélsz románul,
• van marketing szaktudásod és tapasztalatod. 

Mi nem(csak) terméket adunk el, hanem hatékony megoldásokat nyújtunk 
partnereink számára a higiénia területén. Légy ebben Te is partnerünk!

A jelentkezők szakmai önéletrajzát, egy rövid, motivációs levél kíséretében 
a  contact@harghita-holding.ro  e-mailcímre várjuk  május 7-ig. 

Tapasztalat a professzionális takarítás területén előnyt jelent, de nem kizáró jellegű. 

A HARGITA HOLDING KFT. 
BŐVÍTI CSAPATÁT.  
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

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 COATS Romania KFT. RAKTÁROST alkalmaz 
a három váltásban működő raktárába.

Olyan megbízható szerelők  és segédek jelentkezését várjuk, akik 
szeretik a kihívásokat, fejlődni szeretnének, pontosan és 
hatékonyan dolgoznak.

Amit ajánlunk:
• Szakmai felkészültségtől függően:
   nettó 1200–2000 euró/hónap
• Biztos munka
• Havi egyszeri hazautazás költségének 
   megtérítése
• Civilizált szállás biztosítása                                                                                       
• 24 órás beteg- és balesetbiztosítás
• Gyerekenként havi 180–200 euró gyerekpénz
• Magyarul beszélő csoportvezetők

A német nyelv ismerete pluszpénzt jelent!

Érdeklődni a 0266-212932-es telefonszámon lehet.
Jelentkezni személyesen Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca 73. szám 
alatt, naponta 7–16 óra között, vagy az office@termolang.ro e-mail-címen.

A Termolang SRL németországi 
munkapontra víz-gázszerelésben 
jártas munkatársakat alkalmaz, 
azonnali vagy későbbi kezdéssel.

Cím: Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13. sz., 
tel.: 0266-210046, 0751-103915.

című könyvet nyerte.című könyvet nyerte.

(Székelyudvarhely, Mező u. 27. szám)

A nyeremény átvehető üzletünkben.

Szerető édesanyák –
Helen Exley ajándékkönyv

Ülkei Róza

Az UH 66–70-es lapszámban
megjelent rejtvénypályázat nyertese,

Minőségi lambéria, hajópadló, 
deszkapadló, kerítéselemek

hajopadlo@lamberia.ro

Székelyszentkirály 6. szám

 0766 – 521 138 www.lamberia.ro

     

Előfizetésért hívja a 0266-218361-es telefonszámot

Betekintés az események mögé




