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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:
a Csíkszereda, Akác utca 1-es szám 

alatti titkárságon 
vagy az office@ecocsik.ro 

e-mail-címen. 

Érdeklődni a 0737-026869-es 
telefonszámon lehet.

Jogtanácsos munkatársat 
keres a Harvíz Rt. 

Folyamatos munkát, korrekt 
bérezést és ételjegyet 

biztosítunk biztonságos, 
stresszmentes 

munkakörülményekben 
fejlődési lehetőséggel.

Elvárások: 
- megbízhatóság, önállóság, 
pontos, precíz munkavégzés, 
jó csapatszellem.

Érdeklődni a 0266-313636-os 
telefonszámon lehet, 

önéletrajzokat e-mailen 
fogadunk 

a secretariat@harviz.ro címen 
szeptember 15-ig, 

vagy személyesen leadhatja 
a vállalat székhelyén 

Csíkszereda, Akác utca 1. szám.

Fűtés- és légtechnikával 
foglalkozó Hargita megyei 

cég kereskedelemben 
jártas műszaki szakembert 

keres. 

Jelentkezéseket 

a metcom2018@gmail.com 

e-mail-címre várjuk. 

 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.

Pincért alkalmazunk 
Karcfalván 

a Farkas Panzióba.

Tel.: 0745–357416.

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.

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

Bolti eladó
• MAROSVÁSÁRHELY

Női és férfi  eladókat keresünk ma-
rosvásárhelyi hentesboltjainkba. 
Szakmai tapasztalat nem szükséges, 
mindenki betanításban részesül. Mi-
ből állna a munkád? Kiszolgálnád a 
vevőinket, informálnád a terméke-
inkről, segítenél a csapatnak az áru 
rendezésében. Jelentkezz önéletraj-
zoddal: cv@petry.ro

#274519

Pénztáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Demaco Auto-
centrum a bontó részlegére női vagy 
férfi  munkatársat keres pénztáros 
állás betöltésére. Előnyt jelent: számí-
tógépes ismeretek. Jelentkezni szemé-
lyesen a cég székhelyén, Székelyud-
varhely, Fások utca 14/A szám alatt.

#274538

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

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

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft. sürgősen alkalma-
zásra keres fiatalos, 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 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 vár-
ja. Amit nyújtunk: magas fizetés, 
plusz juttatások, ingyenes szállás, 
ingyenes étkezés. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0742-
875872.

#274718

Lapszabász, munkás
• CSÍKSZEREDA

A Szabó Bútor Kft . asztalosműhely-
be lapszabászatra és egyszerű gépi 
munkára alkalmaz személyeket. Amit 
ajánlunk: motiváló bérezés, hosszú 
távú munkalehetőség. Csak komoly ér-
deklődők hívását várjuk. Érdeklődni a 
következő telefonszámon: 0749-161295 
vagy a cég székhelyen. 

#274783

Kürtőskalácssütésre
• BUKAREST

Sürgősen alkalmazunk egy női sze-
mélyt, kürtőskalácssütésre, Buka-
restbe. Versenyképes fi zetés, szállás 
és egyéb juttatások. Tel.: 0757-751422.

#274804

Női és férfi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfel-
dolgozó Kft. termelési részlegére 
női és férfi munkatársakat alkal-
maz, hosszú távra. Jelentkezni le-
het kézzel írott önéletrajzzal, a cég 
székhelyén, a Bethlenfalvi út 31. 
szám alatt, érdeklődni telefonon: 
0751-263459.

#274806

Elárusító
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredába, a Szék utca 1. szám 
alatti bútorüzletbe elárusítónőt 

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

alkalmazunk. Elvárások: román, 
magyar nyelvtudás, középfokú vég-
zettség. Előnyt jelent B-kategóriás 
jogosítvány és csíkszeredai lakhely. 
Tel.: 0744-979040.

#274807

Villanyszerelő, segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

Az Electric-Inst Kft . villanyszerelőket, 
kőműveseket és segédmunkásokat 
alkalmaz Csíkszeredában. Érdeklőd-
ni a következő telefonszámon lehet, 
naponta 8-16 óra között. Tel.: 0366-
103442. E-mail: offi  ce@electric-inst.ro

#274810

Gépjárművezetőket
• SZÉKELYKERESZTÚR

Nemzetközi gépjárművezetőt, illetve 
nemzetközi VÁLTÓ gépjárműveze-
tőt keresünk 7.5 tonnás autóra. Nem 
uniózás. Elvárások: C-jogosítvány,  
gépjárművezetői kártya. Amit kí-
nálunk: azonnali munkakezdés, ta-
pasztalt sofőrjeink általi betanítás,  
stabil háttér. Kereseti lehetőség 1100-
1400 euró/hónap. Jelentkezni lehet 
a cég székhelyén: Székelykeresztúr, 
Berde Mózes utca 88. szám. Tel.: 
0744-586930. E-mail: transport@
szinker.ro

#274813

Elárusítónő
• SZÉKELYUDVARHELY

Elárusítónőt alkalmazunk székely-
udvarhelyi élelmiszerüzletbe. Ér-
deklődni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, a Kriszta üzletben (az 
alsó Merkúr áruház mellett). Tel.: 
0731-008410.

#274815

Irodatakarítás
• CSÍKSZEREDA

Takarítócég csíkszeredai munka-
pontjára személyzetet alkalmaz, 

délutáni munkaprogrammal, iroda-
takarításra. A Hargita utcában és Csi-
bában lakók előnyben részesülnek. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet : 0724-230645.

#274820

Segédszakács, konyhai kisegítő
• CSÍKSZEREDA

Pincért és konyhai kisegítőt alkalma-
zunk a csíkszeredai Royal vendéglő-
be. Tel.: 0749-020261.

#274824

Árukiszállító, raktáros
• CSÍKSZEREDA

Országos autóalkatrész-nagykeres-
kedés munkatársat keres árukiszál-
lítói és raktáros munkakörbe, Csík-
szeredában. Elvárások: magyar, 
román nyelvtudás, számítógépes 
ismeretek. Önéletrajzokat az aláb-
bi e-mail-címre várunk:  depozit.
ciuc@autototal.ro

#274828

Pincér
• CSÍKSZEREDA

Pincéri állás betöltésére keresünk 
megbízható kollégát hosszú távra. 
Versenyképes fi zetés és egyéb jutta-
tások. Érdeklődni személyesen Csík-
szeredában, a Petőfi  utca 25. szám 
alatt, a Bandidos étteremben. Tel.: 
0743-548829.

#274832




