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A csíkszeredai 
Caritas Logisztika 
elárusítót keres 
csíkszentgyörgyi 

turkálóba. 

Önéletrajzokat 
a zsolt.borbath@caritas-ab.ro 

e-mail-címre várunk. 
Tel.: 0735-735113. (271549)

Németországi munkára 
asztalost keresünk. 

Ugyanaz a német vállalkozás 
szemétválogatásra és 
konténermozgatásra 

segédmunkást keres, hajtási 
jogosítvány előnyt jelent. 

Ez esetben azonnali 
munkakezdés. 

Tel.: +49 151 244 84871, 
+40744-227 955 (271648)

Elárusítót alkalmazunk 
csíkszeredai 

üzemanyag-töltő 
állomáson. 

Tel.: 0371-000023, 
0730-690815. (271628)

A Domino Trade Kft. 
számlázót alkalmaz. 

A Hmarfa program ismerete 
és román nyelvtudás előnyt 
jelent. Munkaprogram: 11-19 
óra között. Jelentkezni lehet 
személyesen, Csíkszereda, 
Hargita utca 97. szám alatt 

vagy az alábbi e-mail-címen: 
office@dominotrade.ro (271661)

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

Egy ügyes bébiszittert/ 
házvezetőnőt keresünk 
július 1-jétől Angliába, 

London környékére. 
Teljes ellátás, külön szoba, havi £500 

juttatás és évente egy oda-vissza 
repülőút biztosított, heti 33 óra, hétvége 

szabad. Elvárások: alapszintű 
angolnyelv-tudás, kedvesség, 

rugalmasság. Bővebb információ 
a katicaboglarka@hotmail.com 

e-mail-címen vagy a 0756–081281-es 
telefonszámon.

Elárusitói munkakörbe  
munkatársat keresünk 

csíkszeredai üzletünkbe. 

Önéletrajzukat küldjék 
az incomeuro@yahoo.com 

e-mail-címre. 
Érdeklődni a 0748–113574-es  

telefonszámon lehet.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
munkatársakat keres a Beruházási osztályra.

A leendő kollégánk munkaköréhez tartozó feladatok: a meghatározott 
beruházási és felújítási folyamatok előkészítése, lebonyolítása, kivitelezések követése, 
elszámolások ellenőrzése, illetve az előbbiekhez tartozó részfeladatok elvégzése
Olyan munkatársat keresünk, aki:
• pontosan, felelősségteljesen végzi a munkáját, a határidőket betartja
• alkalmas összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára
• felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik 
  (Word, Excel, levelező program)
Előnynek számít, ha az új munkatársunk: szakmai tapasztalattal rendelkezik 
kivitelezés-követés, elszámolások ellenőrzése, tervek átvétele terén
Az állások betöltéséhez felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség szükséges
Az iratcsomó benyújtásának határideje: 2018. május 25. 

Bővebb felvilágosítás Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Humánerőforrás 
irodájában (139-es iroda) vagy a 0266–315120 / 114-es telefonszámon igényelhető. 

A csíkcsicsói 
Patakloka-Szeges Kft. 
alkalmaz építkezésben 

jártas személyeket. 

Érdeklődni személyesen 
a polgármesteri hivatal 

székhelyén vagy az alábbi 
telefonszámokon. 

Önéletrajzokat 
a pataklokaszeges@gmail.
com e-mail-címre várunk. 

Tel.: 0266-379258, 
0756-483485.  (271436)

A Moxico-Trade Kft. 
előkönyvelői állás 
betöltésére keres 

meghatározott 
időre tapasztalattal 
rendelkező személyt 

Csíkszeredában. 

Kézzel írott önéletrajzokat 
az office@soffty.ro 

e-mail-címre várunk. 
Tel.: 0742-482405, 

0724-265084. (271496)

Adatfeldolgozó eladót 
alkalmazunk 

csíkszeredai bútoripari 
kellékeket 

forgalmazó céghez. 

Feladatok: ügyfelekkel való 
kapcsolattartás. 

Elvárások: 
számítógép-kezelői ismeretek,

jó kommunikációs készség. 
Alkalmazunk továbbá 

gépkezelő asztalost. 
Tel.: 0731-035689. 

E-mail: office@ludas.ro (271505)

Az Electro BBSZ Kft. 
munkatársakat keres 

az alábbi szakmákban: 
villanyszerelő, bizton-
ságtechnikai szerelő, 

segédszerelő. 

Várjuk tapasztalattal 
rendelkező személyek 
jelentkezését és olyan 

fiatalokét is, akik 
szakmát szeretnének 
tanulni. Lehetőséget 
biztosítunk külföldi 

munkavégzésre is. Jelentkezni 
Csíkszereda, Hargita út 9/A/2 
szám alatt, 10-15 óra között 
lehet, rövid önéletrajzzal. 

Tel.: 0266-314042, 
0744-587627. (271508)

Üzletberendezésre 
keresünk kőműves, 

asztalos, 
ács szakmákban és 

egyéb szerelésekben 
jártas embereket 

országon belüli és kívüli 
munkálatokra. 

Versenyképes bérezés. 
Szállás, étkezés és az utazás 

biztosítva. 
Előny: román, angol nyelv 

ismerete, B-kategóriás 
jogosítvány. 
Érdeklődni 

a sc.maxim.srl@gmail.com 
e-mail-címen, illetve az alábbi 

telefonszámon lehet: 
0720-933732. (271548)

A Viking Kft. sürgősen al-
kalmazásra keres kizárólag 

4 építő/kőműves 
munkatársat és 

2 víz-, fűtésszerelő 
szakembert. 

Ajánlatunk: vonzó bérezés, 
nettó órabér: 

9-14 lej között, 
ingyenes szállítás 
a munkahelyre, 

24 órás balesetbiztosítás, 
kulturált munkakörülmények 

és még sok egyéb juttatás. 
Gyere be még ma 
önéletrajzoddal 

a székelyudvarhelyi 
Viking Kft. székhelyére, 

a Tompa László utca 34. szám 
alá, vagy hívj 

a 0266-218009-es 
telefonszámon, és élj ezzel 

a kiváló lehetőséggel. (271612)

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. 




