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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 

munkakörülmények között, 
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 személy-

esen leadhatja a vállalat 
székhelyén: Csíkszereda, 
Akác utca 1. szám alatt.

A Szabó bútor Kft.
asztalos műhelybe 

lapszabászatra és egyszerű 
gépimunkára alkalmaz 

személyeket.

Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés,
– hosszútávú munkalehetőség.
Csak komoly érdeklődök hívását 
várjuk. 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon: 0749-161295 

vagy a cég székhelyén.

Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

Németországba betanított munká-
ra keresünk jelentkezőket, közve-
títési díj nélkül. Német nyelvtudás 
nem szükséges, szállást, munkába 
járást biztosítunk, versenyképes 
jövedelem. Tel.: 0758-165414, 0036-
34785465.

#274442

Asztalosok és segédmunkások
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Best design 
& exhibition Kft. alkalmaz asz-
talosokat és segédmunkásokat 
– székelyudvarhelyi vagy akár 
külföldi munkavégzésre is. Ér-
deklődni lehet telefonon vagy 
személyesen a Sas utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8-10 óráig. 
Tel.: 0745-317685.

#274459

Raktáros
• CSÍKSZEREDA

Élelmiszer-lerakat munkatársakat 
keres raktári munka betöltésére. 
Elvárások: Csíkszereda és környé-
ki lakhely, román és magyar nyelv 
ismerete, pontosság. Önéletrajzo-
kat a cég székhelyén, Csíkszereda, 
Szentlélek út 41. szám alatt várunk. 
Tel.: 0744-635666.

#274489

Virágkötő-eladó
• CSÍKSZEREDA

Munkatársat keresünk Csíkszere-
dában! Ha szeretnél virágüzlet-
ben dolgozni, magyar és román 
nyelvtudásodhoz még egy kis 
alkotókészség is társul, tudasd 
velünk, hogy érdekel. Tel.: 0744-
695551.

#274611

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 érdeklődők hívását várjuk. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon: 0749-161295 vagy a cég szék-
helyen lehet. 

#274783

Női és férfi munkaerő
• 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

Villanyszerelő, segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

Az Electric-Inst Kft . villanyszerelő-
ket, kőműveseket és segédmunká-
sokat alkalmaz Csíkszeredában. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet, naponta 8-16 óra között. 
Tel.: 0366-103442. E-mail: offi  ce@
electric-inst.ro

#274810

Pincér
• CSÍKSZEREDA

Pincéri állás betöltésére keresünk 
megbízható kollégát hosszú távra. 

Versenyképes fizetés és egyéb jut-
tatások. Érdeklődni személyesen 
Csíkszeredában, a Petőfi utca 25. 
szám alatt, a Bandidos étterem-
ben. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0743-548829.

#274832

Házvezető, nevelő és gyógypeda-
gógus
• SZÉKELYUDVARHELY

Az Orbán Alapítvány keres: házve-
zetőt, nevelőt, gyógypedagógust. 
Elvárások: empátia, jó kommuni-
kációs képesség, önálló munkavég-
zés. Érdeklődni lehet személyesen 
Székelyudvarhelyen a Malom utca 
8. szám alatt, kézzel írott önélet-
rajzzal vagy a 0744-248589-es tele-
fonszámon.

#274880

Építkezési szakember, segédmunkás
• MAGYARORSZÁG

Alkalmazunk Magyarországra 
építkezésben jártas személyeket, 
szakembereket és segédmunkáso-
kat. Érdeklődni naponta 9-20 óra 
között lehet a következő telefonszá-
mon: 0744-802847.

#274884

Kövesse térségünk híreit
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 Csík-
szeredában, a Zöld Péter utca 4. 
szám alatt. Tel.: 0744-590216.

#274895

Segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi SZILANK STILE 
Kft . munkaerőt alkalmaz segédrak-
tárosi munkakörbe. Jelentkező-

ket fényképes önéletrajzzal a cég 
székhelyén, a Kornis Ferenc utca 
35. szám alatt, munkanapokon 
11-17 óra között várunk vagy a 
szilankstile@gmail.com e-ma-
il-címen.

#274896

Gépjárművezető
• CSÍKSZEREDA

C-kategóriás jogosítvánnyal és 
gépjárművezetői képesítési igazol-
vánnyal (atestat) rendelkező gép-
kocsivezetőt alkalmazunk 8 tonnás 
teherautóra. Pályakezdők is jelent-
kezhetnek. Fizetés megegyezés 
szerint. Azonnali kezdéssel várjuk 

a jelentkezést. Tel.: 0722-552007. 
E-mail: arpa@iang.ro

#274871

Asztalos
• BRASSÓ

Asztalosokat alkalmazunk Brassó-
ban. Vonzó bérezést, szállítást és 
szállást ajánlunk. Tel.: 0724-800976, 
0787-829271. 




