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A Style Kft. kábeltévés 
munkatársakat 

keres Alcsík, Felcsík 
környékére. 

Bővebb információért hívja 
a 0745-348183-as 

telefonszámot. 
B-kategóriás jogosítvány és 
alapfokú román nyelvtudás 
szükséges. Önéletrajzokat 

e-mailen várunk május 31-éig. 
E-mail: office@stylekft.ro (271629)

A csíkszeredai 
Lemeco Rt. 

villanyszerelőt és 
építkezésben jártas 

munkásokat alkalmaz 
a csíkrákosi 

munkapontra. 

Helybéliek, környékbeliek 
előnyben. Tel.: 0266-312370, 

0744-621796. (271675)

C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal és 
gépjárművezetői 

képesítési igazolvánnyal 
(atestat) rendelkező 

gépkocsivezetőt 
alkalmazunk, 

belföldi szállításra. 

Tel.: 0741-244161. (271678)

A csíkszeredai 
Prince Hotel takarítónőt, 

illetve szakácsnőt 
alkalmaz. 

Tel.: 0748-330854, 
0749-952429. (271702)

Németországi, 
hollandiai gyári, 

raktári és 
mezőgazdasági munkák. 

Azonnali indulás.
Órabér: 10,4 euró, szállás 

biztosítva. Érdeklődni 9-től 
16 óráig az első, 16 óra után 

a második telefonszámon 
lehet: 0740-881 428, 

0753-837 335 (271696)

Pincér- és szakácsinast 
alkalmaz a Gyulafehérvári 

Caritas a csíkszeredai 
Jakab Antal Ház 

éttermébe. 

Jelentkezési határidő május 31. 
További információk 

munkanapokon 9 és 12 óra között 
személyesen, 

a 0726–000606-os telefonszámon, 
illetve a jobs@caritas-ab.ro 

e-mail-címen kérhetők.

Elárusítói munkakörbe  
munkatársat keresünk 

csíkszeredai üzletünkbe. 

Önéletrajzukat küldjék 
az incomeuro@yahoo.com 

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

telefonszámon lehet.

  Csíkszentsimon Község Önkormányzata versenyvizsgát 
szervez a hivatal területrendészeti szakiroda osztályán 

az alábbi köztisztviselői üres állás betöltésére 
meghatározatlan időre: 

1 előadó - III. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
• középfokú végzettség érettségi záróvizsgával, épitészeti vagy elméleti liceum
• köztisztviselők jogállásáról szóló 1999/188-as sz. újraközölt törvény 54-es cikkelyének 
előírásai, valamint a 2008/611-es sz. Kormányhatározat 49-es cikkely előírásai
• legkevesebb 6 hónap szakmai tapasztalat
Sajátos feltételek:
• középfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel, Windows programok)
Számítógépes ismeretek tesztelése (kizáró jellegű) 2018. június 18., 9 óra.
A beíratkozási dossziénak tartalmaznia kell a 2008/611-es sz. Kormányhatározat 49-es 
szakaszának előírásait.
Versenyvizsga időpontja: 2018. június 18., 10 óra – írásbeli
2018. június 20., 10 óra – szóbeli
Helyszín: Csíkszentsimon 219. szám, polgármesteri hivatal – díszterem

A beíratkozási dossziét Csíkszentsimon Község Önkormányzatának székhelyén kell 
letenni a hirdetés megjelenésétől számított 20 munkanapon belül vagy 2018. június 13, 

15 óráig. Könyvészeti anyagot, beíratkozási nyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást a hivatal jegyzőjétől kaphatnak az érdeklődők munkanapokon.

Hivatali telefonszám: 0266–334603, mobil: 0757–017650 

Adatfeldolgozó eladót alkalmazunk  csíkszeredai 
bútoripari kellékeket forgalmazó céghez. 

Feladatok: ügyfelekkel való kapcsolattartás. 
Elvárások:  számítógépkezelői ismeretek, jó kommunikációs készség. 

Alkalmazunk továbbá  gépkezelő asztalost. 
Tel.: 0731-035689. E-mail: office@ludas.ro (271505)

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)

Szeretné, hogy szórólapja, 
katalógusa

vásárlóihoz?

Cégünk saját terjesztési hálózatával
vállalja szórólapok és egyéb
reklámkiadványok terjesztését.

A Csíki Hírlap mindent visz!

           0785–222860 

           reklam@csiki-hirlap.ro

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

Ausztriai, Steiermark tartományi 

vendéglőbe azonnali belépéssel 

keresünk, nem feltétlenül szakképzett, 

önmagára és munkájára igényes, 

megbízható pincér munkatársat, 

legalább alapfokú németnyelv-

ismerettel, valamint szakácsot, 

konyhai kisegítőt és takarítót 

(németnyelv-tudás nem kötelező). 

Fényképes önéletrajzot a bérigény 

megjelölésével az yvettekun@gmx.at 

e-mail-címre várunk.




