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Kézműves fagyizóba 
elárusítót alkalmazunk. 

Tapasztalat előnyt jelent. 
Fényképes önéletrajzokat 
a fagylalt2016@gmail.com 

e-mail-címre várunk.

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• RECEPCIÓST
• SZAKÁCSOT

• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Elvárások:
• a recepciósnak magyar és román   
  nyelvtudás
Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat
• a recepciósnak idegennyelv-tudás   
  (angol vagy német)
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• modern munkakörülmények
• kiemelt bérezés
• a szakácsnak szükség esetén lakást  
  biztosítunk

Érdeklődni a 0266–213622-es, 
0766–999496-os telefonszámon lehet. 

Önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre vagy személyesen
a Vár utca 5. szám alá várunk, 
hétköznapokon 8-16 óra között.

A Contrast
bútorkereskedés 

munkatársat alkalmaz 
bútorszerelő és -szállító 

munkakörbe.
Szakmai tapasztalat előnyt jelent. 

Jelentkezését személyesen 
csíkszeredai üzletünkben, 

a Brassói út 67. szám alatt várjuk 
hétköznap 9-18 óra között.

A Csíki Fürdők Kft. 
úszómestert alkalmaz

a Csíki Csobbanó 
uszodába, szeptember 

3-ai kezdéssel.
Szakirányú végzettség előnyt jelent. 

Az önéletrajzokat az uszoda 

recepcióján lehet leadni

2018. június 20-ig.
Az ECO CSÍK Kft. 
rakodómunkást 

alkalmaz:

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

igazolvány-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.

Autóbusz-vezetőket 
keresünk 

Nyugat-Magyarországra. 

Jelentkezni a 0036208–527873-as 
vagy a 0040745–111103-as 

telefonszámon lehet.

Az INTERFLON ROMANIA SRL csíkszeredai  székhelyére 
munkatársat keres az alábbi pozícióba:

OFFICE MANAGER

Önéletrajzot (CV-t) az info@interflon.ro e-mail-címre várunk!

Szakmai elvárások:
• közép- vagy felsőfokú végzettség
• minimum 3 év tapasztalat irodavezetői, pénzügyi asszisztensi területen
• precíz, önálló munkavégzés
• használatos számítógépprogramok ismerete
• tárgyalóképes román és angol nyelvtudás 
Az ideális jelölt:
• jókedvű, lelkes, pozitív
• proaktív, kreatív, megoldáskereső
• gyors és egyben igényes
• szilárd értékrenddel rendelkezik
Amit kínálunk:
• támogató háttér, folyamatos fejlődés
• modern technikai eszközök 
• rugalmas munkavégzés

Az INTERFLON ROMANIA 
Kft. csíkszeredai

székhelyére
munkatársat keres 
az alábbi pozícióba:
számlázó-raktáros

Elvárások:
• kereskedelmi tapasztalat
  (esetleg végzettség)
• számlázó- és számítógépes prog-
   ramok ismerete
• pontos, megbízható munkavégzés

Önéletrajzot az info@interflon.ro 
e-mail-címre várunk.

Németországi munkára, 
hosszú távra keresek 
építkezésben jártas 

(burkoló, gipszkartonos, 
glettelő) személyt,

akár azonnali kezdéssel.

Komolytalanok és részegesek 
kíméljenek!

Telefon: 0049 15163688228

A Sazy Trans Impex 
munkatársat keres 

árukezelő, elárusító 
munkakörbe 

a barkácsüzletbe, 
kétváltásos 

munkaprogrammal.
Érdeklődni személyesen

önéletrajzzal a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Taploca út 168. szám.

Tapasztalattal rendelkező 
vagy tapasztalat nélküli, 

de tanulni vágyó 
munkaerőt alkalmazunk 

csíkszeredai asztalos- 
műhelybe. 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon: 0749–161295

A csíkszeredai Invent Kft.
munkatársat 

alkalmaz 
fémmegmunkáló 

részlegére, 
akár betanítással is. 

Tel.: 0744-801007. (272145)

Az Electro BBSZ Kft. 
munkatársakat keres 

az alábbi szakmákban: 
villanyszerelő, 

biztonságtechnikai 
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. (272257)

IRODAI ÁLLÁS 
Csíkszeredában.

Feladatok: a különböző 
pénzügyi termékek 

értékesítése (személyi 
kölcsön, hitelkártya, 

biztosítás); vásárlók udvarias 
kiszolgálása, tájékoztatása, 

eligazítása; szerződések 
készítése; egyéb 

adminisztrációs feladatok 
(lefűzés, scan, nyomtatás...) 

További információk: 
0743-850360.
Önéletrajzokat 

a sandor.pap@grawe.ro 
e-mail-címre várunk. (272326)

Csíkszentkirályi zöldségfeldolgozó üzembe 
női munkatársakat keresünk. 

Érdeklődni 8-18 óra között az alábbi telefonszámon: 0730-580846.
 (272263)

Diákokat alkalmazunk 
szezonmunkára. 

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, 
jó munkakörülmények. 

Az érdekeltek jelentkezhetnek 
a következő telefonszámokon: 
0756-112114, 0743-326281. (272359)

Raktárosokat és 
kisegítőket alkalmazunk 

Csíkszeredába. 

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, 
jó munkakörülmények. 

Az érdekeltek jelentkezhetnek 
a következő telefonszámon: 

0756-112114. (272360)

Asztalosmunkában 
tapasztalattal 

rendelkező 
munkásokat alkalmazok 

Csíkszeredában. 

Tel.: 0755-807422. (272437)

Szakácsot alkalmazunk 
Csíkszeredába, 

a Royal vendéglőbe. 

Tel.: 0749-020261. (272450)

Németországba, 
dohányszedésre 

keresünk férfi és női 
munkaerőt, 

július 10-e utáni 
kezdéssel, 3 hónapra. 

Kereseti lehetőség: 1600 
euró/hó. Közvetítés nincs. 

Tel.: 0748-054710. (272367)

Az Agrocom Napsugár 
Kft. elárusítónőt 

alkalmaz 
Csíkszeredában, 

a piaccsarnok emeletén 
található ruhás üzletébe. 

Önéletrajzát az agrocom92@
yahoo.com e-mail-címre 

vagy a Testvériség sugárút 
14. szám alatti Napsugár 

Mini-Market üzletbe várjuk. 
Tel.: 0731-016592. (272368)

Adatfeldolgozó eladót 
alkalmazunk 

csíkszeredai bútoripari 
kellékeket forgalmazó 

céghez. 

Feladatok: ügyfelekkel való 
kapcsolattartás. 

Elvárások: számítógép-kezelői 
ismeretek, 

jó kommunikációs készség. 
Keresünk gépkezelő 

asztalost is. 
Tel.: 0731-707509. 

E-mail: office@ludas.ro (272373)

Ügyes, talpraesett 
elárusítónőt keresünk 

hosszú távra, 
a Trend Outlet 

üzletünkbe 
Csíkszeredába, 

a Petőfi Sándor utca 
29. szám alatt. 

Csak kereskedelemben jártas, 
románul jól beszélő hölgyek 

jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal lehet e-mailben. 
E-mail: office.trendroyal@

gmail.com (272377)




