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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.

 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.

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 (Bolyai utca, 29.) várunk.

A Csíki Fürdők Kft. 
úszómestert alkalmaz

a Csíki Csobbanó uszodába.
Szakirányú végzettség előnyt 

jelent. Az önéletrajzokat az uszoda 

recepcióján lehet leadni

2018. szeptember 10-ig.

Pincért alkalmazunk 
Karcfalván 

a Farkas Panzióba.

Tel.: 0745–357416.

Fűtés- és légtechnikával 
foglalkozó Hargita megyei 

cég kereskedelemben 
jártas műszaki szakembert 

keres. 

Jelentkezéseket 

a metcom2018@gmail.com 

e-mail-címre várjuk. 

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.

Elvárások:
• román nyelvtudás, hajtási 
jogosítvány, szakmai tapasztalat 
(minimum 3 év), rugalmasság, 
becsületesség, pontos 
munkavégzés, felelősségérzet, 
szervezettség és komolyság.
Amit biztosítunk: 
• cégautó, okostelefon, laptop és 
nyomtató, GPS, CB rádió
Amit ajánlunk:
• fix fizetés + jutalék, jó kereseti 
lehetőség

Fényképes önéletrajzokat várunk
a legaltime2011@gmail.com 

e-mail-címre.

Eladási ügynököt
alkalmazunk.

Munkás, segédmunkás
• NÉMETORSZÁG, ANGLIA, FRANCIAORSZÁG

Németországba és Angliába férfi ak, nők és 
párok jelentkezését várjuk zöldség, gyü-
mölcs, valamint különböző élelmiszerrak-
tárakba. Nyelvtudás előnyt jelent, de nem 
kötelező, valamint Franciaországba segéd-
munkásokat, raklapjavítókat, asztalosokat, 
illetve építkezésben jártas szakembereket al-
kalmazunk. Hosszú távú munka, jó kereseti 
lehetőség, a helyek korlátozottak. Tel.: 0748-
551130, 0758-936557, 0742-466853.

#274409

Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

Németországba betanított munkára keresünk 
jelentkezőket, közvetítési díj nélkül. Német 
nyelvtudás nem szükséges, szállást, munká-
ba járást biztosítunk, versenyképes jövede-
lem. Tel.: 0758-165414, 0036-34785465.

#274442

Asszisztens
• MAROSVÁSÁRHELY

Marosvásárhelyi fogászati rendelőbe asz-
szisztensnőt keresünk. Érdeklődni a 0741-
645773-as telefonszámon. 

#274454

Asztalosok és segédmunkások
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Best design & exhibition 
Kft . alkalmaz asztalosokat és segédmunká-
sokat – székelyudvarhelyi vagy akár külföldi 
munkavégzésre is. Érdeklődni lehet telefonon 
vagy személyesen a Sas utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8-10 óráig. Tel.: 0745-317685.

#274459

Raktáros
• CSÍKSZEREDA

Élelmiszer-lerakat munkatársakat keres rak-
tári munka betöltésére. Elvárások: Csíksze-
reda és környéki lakhely, román és magyar 
nyelv ismerete, pontosság. Önéletrajzokat a 
cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek út 41. 
szám alatt várunk. Tel.: 0744-635666.

#274489

Bolti eladó
• MAROSVÁSÁRHELY

Női és férfi  eladókat keresünk marosvásárhe-
lyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat 
nem szükséges, mindenki betanításban ré-
szesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád 
a vevőinket, informálnád a termékeinkről, 
segítenél a csapatnak az áru rendezésében 
Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro

#274519

Pénztáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Demaco Autocentrum 
a bontó részlegére női vagy férfi  munkatár-
sat keres pénztáros állás betöltésére. Előnyt 
jelent: számítógépes ismeretek. Jelentkezni 
személyesen a cég székhelyén, Székelyud-
varhely, Fások utca 14/A szám alatt.

#274538

Szervizmester, autószerelő, gép-
kocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans Kft . kamionszervizbe ke-
res szervizmestert és autószerelőt. Előnyt 
jelent a szakmai tapasztalat és B-kategó-
riás jogosítvány, valamint C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gépkocsiveze-
tőt. Jelentkezni 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. Jelent-
kezni a cég székhelyén, Csíkszentkirály 1/A 
szám alatt lehet. Tel.: 0744-626688.

#274564

Klímaszerelési munka
• NÉMETORSZÁG

Németországi (Bremen – Essen környéke) 
klímaszerelési munkára budapesti szék-
helyű cég dolgozókat keres. Munkavégzés 
kezdete 2018. november. Szakképesítés és 
német nyelvtudás nem szükséges, moti-
váló bérezés (1500-2000 euró, teljesítmény 
alapján) – hosszú távú munkaszerződés. 
Meghallgatás Székelyudvarhelyen előzetes 
egyeztetéssel. Tel.: 0745-322369.

#274609

Virágkötő-eladó
• CSÍKSZEREDA

Munkatársat keresünk Csíkszeredában! Ha 
szeretnél virágüzletben dolgozni, magyar 
és román nyelvtudásodhoz még egy kis al-
kotókészség is társul, tudasd velünk, hogy 
érdekel. Tel.: 0744-695551.

#274611

Számlázó és egyéb  munkakörök
• SZÉKELYSZENTLÉLEK

A székelyszentléleki Gordon-Prod Kft. al-
kalmaz: számlázót (3 váltás). Elvárások: 
MS Office programok használata, jó kom-
munikációs, problémamegoldó és szer-
vezőképesség. Raktárost (3 váltás),  gép-
kezelőket, csomagolókat, autómérnököt, 
tapasztalattal rendelkező autószerelőt, 
állatgondozót-fejőt. Jelentkezni lehet 
telefonon, e-mailen vagy személyesen, 
Székelyszentlélek 2/A. szám alatt. Tel.: 
0266-248448. E-mail: resurseumane@
gordonprod.ro

#274619

Varroda, asztalosműhely
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Cetate Production Kft. bő-
vítés céljából munkatársakat alkalmaz a 
következő részlegein: varroda: varrónő (2 
személy), kisegítő személy (1 férfi), aszta-
losműhely: asztalos, kézi csiszoló. Elvárá-
sok: pontos munkavégzés, rugalmasság. 
Előnyt jelent: zetelaki vagy zeteváraljai 
lakhely (nem kizáró ok). Érdeklődni lehet 
telefonon, munkanapokon 8-15 óra kö-
zött, illetve önéletrajz küldhető e-mailen, 
vagy személyesen leadható a cég székhe-
lyén. Tel.: 0752-243584. E-mail: csa@ceta-
teproduction.ro

#274630

Varrónő, csomagoló
• FENYÉD

A fenyédi Mr. Big fehérneműgyártó cég 
varrónőket alkalmaz termelési részlegére, 
valamint áruelőkészítésre csomagolókat. 
Amit ajánlunk: eredményorientált bérezés, 
hosszú távú munkalehetőség, szállítás biz-
tosítása, ételjegy. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámokon: 0266-245044, 0723 692234.

#274648

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft . sürgősen alkalmazásra ke-
res fi atalos, rugalmas, székelyudvarhelyi 
lakhellyel rendelkező férfi  munkaerőt ÉPÜ-
LETTAKARÍTÓI munkakörbe. Jelentkezni 
személyesen, a cég székhelyén, Tompa 
László utca 34. szám alatt, munkanapokon 
8-16 óra között. Tel.: 0266-218009.

#274688

Munkás
• CSÍKSZEREDA

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

#274706

Idősgondozás, betegápolás
• NÉMETORSZÁG

Német ügynökség alapfokú német nyelvtu-
dással, idősgondozásban, betegápolásban 
tapasztalattal rendelkező hölgyek jelentke-
zését várja. Amit nyújtunk: magas fi zetés, 
plusz juttatások, ingyenes szállás, ingyenes 
étkezés. Tel.: 0742-875872.

#274718

Női munkaerő
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi zöldség-gyümölcs fel-
dolgozóba női munkaerőt alkalmazunk. 
Jelentkezni: Székelyudvarhely, Budvár utca 
58. szám alatt, naponta 9-15 óra között vagy 
telefonon: 0743-957289.

#274742

Munkás
• CSÍKSZEREDA

Földmérő cég férfi  munkaerőt alkalmaz 
terep- és irodai munkára. Elvárások: alap-
fokú számítógépes ismeretek, csíkszeredai 
lakhely. Érdeklődni 8-15 óra között. Tel.: 
0266-315750, 0745-373532.

#274748

Kasszás
• SZÉKELYUDVARHELY

Az Eurocoop Hitelszövetkezet, székelyud-
varhelyi munkapontjára, kasszást alkal-

maz. Feltételek: líceumi végzettség és 
minimum 3 év szakirányú tapasztalat. Ön-
életrajzot és szándéknyilatkozatot a coopc-
redsfh g@planet ro e-mail-címre várunk. 
Tel.: 0267-312269.

#274749

Eladó, személyzet
• CSÍKSZEREDA

Alkalmazunk eladót és személyzetet pe-
rec, pizza, lángos, kürtőskalács sütésé-
re Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 
32. szám alatt. Korhatár, nemzetiség 
nem számít. Amit ajánlunk: kellemes 
munka, magas bérezés, plusz bónusz, 
személyre szabott program. Érdeklődni 
személyesen a fenti címen lehet vagy az 
alábbi telefonszámon: 0764-337915.

#274752

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai székhelyű cég C+E-kate-
góriás jogosítvánnyal rendelkező gép-
kocsivezetőt alkalmaz Románia-Ma-
gyarország viszonylatra. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 0744-
512465.

#274756

Lapszabász, munkás
• CSÍKSZEREDA

A Szabó Bútor Kft. asztalosműhelybe 
lapszabászatra és egyszerű gépi mun-
kára alkalmaz személyeket. Amit aján-
lunk: motiváló bérezés, hosszú távú 
munkalehetőség. Csak komoly érdek-
lődők hívását várjuk. Érdeklődni a cég 
székhelyén vagy a következő telefonszá-
mon: 0749-161295.

#274783

Pincér
• CSÍKSZEREDA

Azonnali munkakezdéssel pincér kollégát 
keresünk a Renegade kávézóba. Érdeklődni 
személyesen a Piac utca 1. szám alatt. Tel.: 
0754-200354.

#274786

Asztalosok
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi asztalosműhelybe asz-
talosokat és kazánfűtőt alkalmazunk. Tel.:  
0740-682396.

#274796

Munkatárs üvegező részlegre
• SZÉKELYUDVARHELY

A Wappal Kft . munkatársat keres az üve-
gezőrészlegre. Jelentkezésüket várjuk kéz-
zel írott önéletrajzzal a cég székhelyén: 
Székely udvarhely, Nicolae Bălcescu utca 
2. szám alatt vagy e-mailen: hr@wappal.ro

#274797

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

C-kategóriás jogosítvánnyal és gépjármű-
vezetői képesítési igazolvánnyal (atestat) 
rendelkező gépkocsivezetőt alkalmazunk 12 
tonnás teherautóra, román-magyar viszony-
latra. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fizetés 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-379034.

#274799Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám

Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám

Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám




