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Az ECO CSÍK KFT.
 munkatársakat keres 

utcahálózat takarítására 
és kéziporszívó kezelésére.

Jelenkezni lehet naponta 8 -16 óra 
között kéréssel, önéletrajzzal és 
személyiigazolvány-másolattal  

a cég munkapontján:
Csíkszereda, Akác utca 1-es szám 

alatti titkárságon 
vagy az office@ecocsik.ro 

e-mail-címen. 

Érdeklődni a 0737-026869-es 
telefonszámon lehet.

Csíkszereda Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet 
2018. október 8-án, 10 órától a következő köztisztviselői 

állás betöltésére (meghatározatlan időre):
– kezdő fokozatú tanácsadói állás – a Gazdasági 

igazgatóság – Könyvelés és pénzügyi ellenőrző osztályára. 
Részvételi feltételek:
• hosszú távú közgazdasági felsőfokú végzettség záróvizsgával 

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• típuskérés a 2008/611-es sz. törvény 3-as számú melléklete alapján
• önéletrajz (általános európai modell)
• személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat)
• végzettséget igazoló dokumentumok (eredeti és másolat)
• munkakönyv (eredeti és másolat)
• igazolás a 2011-es év után ledolgozott évekről
• családorvosi igazolás
• erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet

Az iratcsomó benyújtásának határideje: a meghirdetéstől számított 20 napon belül.
Bővebb felvilágosítást Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, Humánerőforrás 

(139-es) irodájában  vagy a 0266–315120 / 114-es telefonszámon igényelhetnek.  

 Az RDE HURON Kft.
sofőr, rakodómunkás 

és autószerelő 
munkatársakat keres. 

Érdeklődni a 0266–372718-as 
telefonszámon vagy 

a cég székhelyén
Csíkszeredában, a Bolyai utca 

31. szám alatt lehet.

Házi betegápolásban, 
gondozásban jártas 
személyt keresünk 

idős szülő mellé 
Csíkszentmihályra.

A munkaprogram havi 
két hét, 

24 órás felügyelettel, 
szállás, étkezés bíztosítva.

Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámokon:

0740–395494, 0740–500820.

Bolti eladó
• MAROSVÁSÁRHELY

Női és férfi eladókat keresünk ma-
rosvásárhelyi hentesboltjainkba. 
Szakmai tapasztalat nem szük-
séges, mindenki betanításban 
részesül. Miből állna a munkád?, 
kiszolgálnád a vevőinket, infor-
málnád a termékeinkről, segíte-
nél a csapatnak az áru rendezésé-
ben. Jelentkezz önéletrajzoddal: 
cv@petry.ro

#274519

Szakképzett asztalos és szakkép-
zetlen munkás
• SZÉKELYUDVARHELY ÉS SZÉKELYKERESZTÚR

A Famos Rt. székelyudvarhelyi, 
valamint székelykeresztúri rész-
legére alkalmaz: szakképzett 
asztalosokat vagy asztalos szak-
mában jártas munkásokat; szak-
képzetlen munkásokat, munka-
helyi betanítással; Ajánlatunk: 
teljesítményarányos bérezés; 
hosszú távú munkalehetőség; jó 
munkakörülmények; ételjegyek 
biztosítása. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a cég székhelyein 7 és 
15 óra között Székelyudvarhelyen, 
Vásártér utca 6. szám, tel. 0266-
218101, Székelykeresztúron, Ti-
mafalvi utca 115. szám, tel.: 0266-
242754. E-mail: office@famos.ro

#274554

Kábeltévés munkatárs

• SZÉKELYUDVARHELY

A Style Kft . kábeltévés munkatár-
sakat keres Székelyudvarhely, Csík-
szereda és környékére. Bővebb in-
formációért hívja a 0745-348183-as 
telefonszámot. B-kategóriás jogosít-
vány és alapfokú román nyelvtudás 
szükséges. Önéletrajzokat emailen 
várunk: offi  ce@stylekft .ro

#274624

Varroda, asztalosműhely
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Cetate Production Kft . 
bővítés céljából munkatársakat al-
kalmaz a következő részlegein: var-
roda: varrónő (2 személy), kisegítő 
személy (1 férfi ), asztalosműhely: 
asztalos, kézi csiszoló. Elvárások: 
pontos munkavégzés, rugalmasság. 
Előnyt jelent: zetelaki vagy zetevár-
aljai 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 áruelőkészítésre 
csomagolókat. Amit ajánlunk: ered-
ményorientált bérezés, hosszú távú 

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

munkalehetőség, szállítás biztosí-
tása, ételjegy. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0266-245044, 0723 692234. 

#274648

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft . sürgősen alkalma-
zásra keres fi atalos, rugalmas, 
székelyudvarhelyi lakhellyel 
rendelkező férfi  munkaerőt ÉPÜ-
LETTAKARÍTÓI munkakörbe. Je-
lentkezni személyesen, a cég szék-
helyén, Tompa László utca 34. szám 
alatt, munkanapokon 8-16 óra kö-
zött. Tel.: 0266-218009.

#274688

Munkás
• CSÍKSZEREDA

A Decean Kft . munkásokat keres 
a termelési részlegre. Ajánlatunk: 
pontos, kiemelt bérezés, bejelentett 
munkahely, étkezési jegy. Elvárás: 
megbízhatóság. Érdeklődni Csík-
szeredában, 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 vár-
ja. Amit nyújtunk: magas fi zetés, 
plusz juttatások, ingyenes szállás, 

ingyenes étkezés. Érdeklődni lehet 
telefonon: 0742-875872.

#274718

Munkás

• CSÍKSZEREDA

A csíkszeredai Príma Pékség mun-
kásokat alkalmaz csomagoló-sze-
letelő munkakörbe, betanítási 
lehetőséggel, hosszú távra. Tel.: 
0744-348647.

#274726




