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A csíkszeredai székhelyű Tutto Mobili Kft. 
IRODAI MUNKATÁRSAT keres, 

akinek feladatai között szerepel:
-ügyfélszolgálati feladatok román és magyar nyelven

-beszállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartás

-megrendelések kezelése

-raktározási folyamatokra jellemző adminisztratív munka 

-raktárkészlet menedzselése és az áru értékesítésre való előkészítése

Elvárás: a belsőépítészetben és asztalosiparban használt anyagok és 

műszaki megoldások ismerete.

Önéletrajzot a tutto_mobili@yahoo.com e-mail-címre vagy a cég 

székhelyére (Bólyai utca, 29.) várunk.

Pincért alkalmazunk 
Karcfalván 

a Farkas Panzióba.

Tel.: 0745–357416.

Házi betegápolásban, gondozásban jártas személyt 
keresünk idős szülő mellé Csíkszentmihályra.

A munkaprogram havi két hét, 24 órás felügyelettel, 
szállás, étkezés biztosítva.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon:
0740–395494, 0740–500820.

Adminisztrátor
• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Gyergyószentmiklós Megyei 
Jogú Város versenyvizsgát hirdet 
a Vitalissima Kft . adminisztráto-
ri állásának betöltésére, megha-
tározott időre (4 év).   Részvételi 
feltételek: hosszú távú felsőfo-
kú végzettség záróvizsgával,     
közintézményben vagy kereske-
delmi társaságnál szerzett leg-
alább 5 év vezetői tapasztalat. 
Versenynaptár:   2018. szeptem-
ber 28., 10:00 óra, írásbeli vizsga 
2018. szeptember 30., 10:00 óra, 
szóbeli vizsga. Az iratcsomó be-
nyújtásának határideje: 2018. 
szeptember 24. Bővebb felvilá-
gosítást a Polgármesteri Hiva-
tal Humánerőforrás irodájában 
(Szabadság tér 27. sz., 27-es iro-
da) vagy a 0366–139906-os tele-
fonszámon igényelhetnek.

#274714

Építőmérnök
• SZÉKELYUDVARHELY

A Multipland Kft . építőmérnököt 
alkalmaz a műszaki osztályra. El-
várások: felsőfokú szakirányú vég-
zettség, felhasználói szintű szá-
mítástechnikai ismeret, hatékony, 
precíz munkavégzés, ajánlatkészítési 
tapasztalat előnyt jelent. Amit kíná-
lunk: versenyképes fi zetés, színvona-
las munkakörülmények. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk szakmai 
önéletrajzzal, az offi  ce@multipland.
ro e-mail-címen vagy személyesen a 
cég székhelyén (Székelyudvarhely, 
Budvár utca 35. szám), munkanapo-
kon 8-16 óra között.

#274372

Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

Németországba betanított munkára 
keresünk jelentkezőket, közvetítési díj 
nélkül. Német nyelvtudás nem szük-
séges, szállást, munkába járást bizto-
sítunk, versenyképes jövedelem. Tel.: 
0758-165414, 0036-34785465.

#274442

Asszisztens
• MAROSVÁSÁRHELY

Marosvásárhelyi fogászati rendelőbe 
asszisztensnőt keresünk. Érdeklődni 
a 0741645773-as telefonszámon. 

#274454

Szakképzett asztalos és szakkép-
zetlen munkás
• SZÉKELYUDVARHELY ÉS SZÉKELY-
KERESZTÚR

A Famos Rt. székelyudvarhelyi, va-
lamint székelykeresztúri részlegére 
alkalmaz: szakképzett asztaloso-
kat vagy asztalos szakmában jártas 

munkásokat; szakképzetlen mun-
kásokat, munkahelyi betanítással; 
Ajánlatunk: teljesítményarányos bé-
rezés; hosszú távú munkalehetőség; 
jó munkakörülmények; ételjegyek 
bíztosítása. Jelentkezni lehet szemé-
lyesen a cég székhelyein 7 és 15 óra 
között Székelyudvarhelyen, Vásártér 
utca 6. szám, tel. 0266-218101, Szé-
kelykeresztúron, Timafalvi utca 115. 
szám, tel. 0266-242754, e-mail: offi  -
ce@famos.ro

#274554

Szervizmester, autószerelő, gép-
kocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans Kft . kamionszerviz-
be keres szervizmestert és autósze-
relőt. Előnyt jelent a szakmai tapasz-
talat és B-kategóriás jogosítvány, 
valamint C+E-kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező gépkocsivezetőt. Je-
lentkezni lehet a cég munkapontján, 
Csíkszereda, Akác utca 3/A szám 
alatt. Tel.: 0724-116688, 0740-194773.

#274563

Pizzasütő, konyhai kisegítő, 
autómosó
• CSÍKSZENTKIRÁLY

A csíkszentkirályi Királyi Étterem 
alkalmaz 2 pizzasütőt, 2 konyhai 
kisegítőt, valamint 2 személyt az 
autómosó műhelybe. Jelentkezni a 
cég székhelyén, Csíkszentkirály 1/A 
szám alatt lehet. Tel.: 0744-626688.

#274564

Vízgázszerelő szakemberek
• NÉMETORSZÁG

Németországba keresünk vízgázsze-
relő szakembereket. Szállás biztosít-
va, érdeklődni telefonon lehet: +49-
17-68-1117610.

#274580

Gépkocsivezető, segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

A Csik Car-Kegyelet temetkezési vál-
lalat segédmunkást alkalmaz Csík-
szeredában. Tel.: 0747-216795.

#274602

Virágkötő-eladó
• CSÍKSZEREDA

Munkatársat keresünk Csíkszeredá-
ban! Ha szeretnél virágüzletben dol-
gozni, magyar és román nyelvtudá-
sodhoz még egy kis alkotókészség is 
társul, tudasd velünk, hogy érdekel. 
Tel.: 0744-695551.

#274611

Számlázó és egyéb  munkakörök
• SZÉKELYSZENTLÉLEK

A székelyszentléleki Gordon-Prod 
Kft . alkalmaz: számlázót (3 váltás) 
Elvárások: MS Offi  ce programok 
használata, jó kommunikációs, prob-

lémamegoldó és szervezőképesség, 
raktárost (3 váltás),  gépkezelőket, 
csomagolókat, autómérnököt, ta-
pasztalattal rendelkező autószerelőt, 
állatgondozót-fejőt. Jelentkezni lehet 
telefonon, e-mailon vagy személye-
sen, Székelyszentlélek 2/A. szám 
alatt. Tel.: 0266-248448. E-mail: 
resurseumane@gordonprod.ro

#274619

Gyógyászat
• SZÉKELYUDVARHELY

Gyógyászati segédeszközöket gyártó 
cég székelyudvarhelyi műhelyébe 
tanulni vágyó munkatársat alkal-
maz teljes munkaidőre (hétfő-pén-
tek: 8-16). Elvárások: jó kézügyesség, 
megbízhatóság, rugalmasság, dina-
mizmus, jó kommunikációs készség. 
Feladatok: cipőgyártási folyama-
tokba való besegítés, beletanulás, 
illetve az ortézis/protézisgyártási 
műveletekben való részvétel. Amit 
kínálunk: hosszú távú megbízható 
munkahely, kihívást jelentő mun-
kakör, versenyképes, profi torientált 
fi zetés, cafeteria, dinamikus csapat, 
betanítás. A fényképes önéletrajzo-
kat a következő címre vagy faxszám-
ra várjuk: osteopharm@osteopharm.
ro; 0365-882353, illetve személyesen 
is be lehet nyújtani  hétfőtől-pénte-
kig 8-16 óra között a következő cím-
re: Székelyudvarhely, Kornis Ferenc 
utca 39. szám.

#274629

Varroda, asztalosműhely
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Cetate Production 
Kft . bővítés céljából munkatársakat 
alkalmaz a következő részlegein: 
varroda: varrónő (2 személy), kise-
gítőszemély (1 férfi ), asztalosműhely: 
asztalos, kézi csiszoló. Elvárások: 
pontos munkavégzés, rugalmasság. 
Előnyt jelent: zetelaki vagy zetevá-
raljai lakhely (nem kizáró ok). Érdek-
lődni lehet telefonon, munkanapo-
kon 8-15 óra között, illetve önéletrajz 
küldhető e-mailen vagy személyesen 
leadható a cég székhelyén. Tel.: 0752-
243584. E-mail: csa@cetateproducti-
on.ro

#274630

Varrónő, csomagoló
• FENYÉD

A fenyédi Mr. Big fehérneműgyártó 
cég varrónőket alkalmaz termelési 
részlegére, valamint áruelőkészí-
tésre csomagolókat. Amit ajánlunk: 
eredményorientált bérezés, hosz-
szú távú munkalehetőség, szállítás 
biztosítása, ételjegy. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0266-245044, 0723 
692234. 

#274648

Raktári, gyári munka
• NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁGI gyár és raktári 
munkák. Órabér 10.40 euró. Azon-
nali indulások. Ugyanakkor sofőri és 
építkezési munkák AUSZTRIÁBAN. 
Tel.: 0740-881 428, 0753-837 335

#274678

Sofőr 3,5 t
• CSÍKSZEREDA - SZÉKELYUDVARHELY

B-kategóriával rendelkező sofőrt ke-
resek 3,5 tonnás autóra. Csíkszeredai 
és székelyudvarhelyi jelentkezőket 
várok. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 0751-219009.

#274686

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft . sürgősen alkalmazás-
ra keres fi atalos, rugalmas, székely-
udvarhelyi lakhellyel rendelkező 
férfi  munkaerőt ÉPÜLETTAKARÍTÓI 
munkakörbe. Jelentkezni személye-
sen a cég székhelyén, Tompa László 
utca 34. szám alatt, munkanapokon 
8-16 óra között. Tel.: 0266-218009.

#274688

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van, valóság egy!

Munkás
• CSÍKSZEREDA

A Decean Kft . munkásokat keres 
a termelési részlegre. Ajánlatunk: 
pontos, kiemelt bérezés, bejelentett 
munkahely, étkezési jegy. Elvárás: 
megbízhatóság. Érdeklődni Csíksze-
redában, a Zöld Péter utca 4. szám 
alatt. Tel.: 0744-590216.

#274706

Idősgondozás, betegápolás
• NÉMETORSZÁG

Német ügynökség alapfokú német 
nyelvtudással, idősgondozásban, 
betegápolásban tapasztalattal ren-
delkező hölgyek jelentkezését várja. 
Amit nyújtunk: magas fi zetés, plusz 
juttatások, ingyenes szállás, ingye-
nes étkezés. Tel.: 0742-875872.

#274718

Kereskedő, őrző-védő
• CSÍKSZEREDA

Munkát keresek kereskedelmi vagy őr-
ző-védő szakmában. Tel.: 0751-391361.

#274381

Az FK Csíkszereda által működtetett 
Márton Áron Tehetséggondozó 
Központ munkatársakat keres 

nevelőtanári, karbantartói, takarítói 
feladatok ellátására.

A nevelőtanár estében elvárás: 
pedagógiai végzettség, nevelői 

tapasztalat.

Érdeklődni a nevelőtanári állásra: 
naponta 10-14 óra között a 
0740-058745-ös telefonon.

Érdeklődni a karbantartói állásra: 
naponta 10-14 óra között a 
0721-290045-ös telefonon.




