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Munkás, segédmunkás
• NÉMETORSZÁG, ANGLIA, FRANCIAORSZÁG

Németországba és Angliába férfi ak, nők és párok jelentkezését várjuk, zöldség, gyümölcs, valamint
különböző élelmiszerraktárakba.
Nyelvtudás előnyt jelent, de nem
kötelező, valamint Franciaországba segédmunkásokat, raklapjavítókat, asztalosokat, illetve építkezésben jártas szakembereket
alkalmazunk. 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, munkába
járást biztosítunk, versenyképes
jövedelem. Tel.: 0758-165414, 003634785465.
#274442

Raktáros
• CSÍKSZEREDA

Élelmiszer-lerakat
munkatársakat
keres raktári munka betöltésére. Elvárások: Csíkszereda és környéki lakhely, román és magyar nyelv ismerete,
pontosság. Önéletrajzokat a cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek út 41.
szám alatt várunk. Tel.: 0744-635666.
#274489
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várjuk. Tel.: 0749-161295 vagy a
cég székhelyen.
#274783

Női és férfi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfeldolgozó Kft . termelési részlegére női és
férfi munkatársakat alkalmaz, hoszszú távra. Jelentkezni lehet kézzel
írott önéletrajzzal a cég székhelyén, a
Bethlenfalvi út 31. szám alatt, érdeklődni telefonon: 0751-263459.
#274806

• SZÉKELYUDVARHELY

Az Eurocoop Hitelszövetkezet
székelyudvarhelyi munkapontjára kasszást alkalmaz. Feltételek:
líceumi végzettség és minimum
3 év szakirányú tapasztalat. Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot
a coopcredsfhg@planet.ro e-mailcímre várunk. Tel.: 0267-312269.
#274749

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai székhelyű cég C+E-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
gépkocsivezetőt alkalmaz, Románia-Magyarország viszonylatra. Tel.:
0744-512465.
#274756

Lapszabász, munkás
• CSÍKSZEREDA

A Szabó Bútor Kft. asztalosműhelybe, lapszabászatra és egyszerű gépi
munkára alkalmaz személyeket.
Amit ajánlunk: motiváló bérezés,
hosszú távú munkalehetőség.
Csak komoly érdeklődők hívását

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.

S.C. IRIS SERVICE CIUC S.A.
székhelye: Miercurea Ciuc, str. Vânătorilor nr. 4, jud. Harghita
Elérhetőség: tel.: 0266 317 700,
fax: 0266 324 336
e-mail: personal@irislemn.ro
ELŐNYÖS MUNKAFELTÉTELEKKEL ALKALMAZ:
– szakképzett és szakképzetlen munkásokat
fafeldolgozás területén;
– szakképzett és szakképzetlen munkásokat építkezésben
– villanyszerelőket és karbantartó lakatosokat
– biztonsági őröket; kazánfűtőket; targoncavezetőket
– fogyatékos vagy III. csoportos rokkant személyeket

Pincér
Sofőr

• CSÍKSZEREDA

Pincéri állás betöltésére keresünk
megbízható kollégát hosszú távra.
Versenyképes fi zetés és egyéb juttatások. Érdeklődni személyesen Csíkszeredában, a Petőfi utca 25. szám
alatt, a Bandidos étteremben. Tel.:
0743-548829.
#274832

Asztalosok és segédmunkások
• SZÉKELYUDVARHELY

• SZÉKELYUDVARHELY

Élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás sofőr munkatársat
keres. Elvárások: román nyelvtudás,
precíz, pontos, önálló munkavégzés,
székelyudvarhelyi lakcím, min. 5 év
tapasztalat. Magyar/román nyelvű
önéletrajzokat e-mailen várunk. Tel.:
0744-553865. E-mail: office@turism-corex.ro

Az FK Csíkszereda által működtetett Márton Áron
Tehetséggondozó Központ munkatársakat keres
nevelőtanári, karbantartói
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.

#274903

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

Asztalos
• BRASSÓ

Asztalosokat alkalmazunk Brassóban. Vonzó bérezést, szállítást
és szállást ajánlunk. Tel.: 0724800976, 0787-829271.
#274909

#274839

Konyhai kisegítő és pincér

Raktári, gyári munka

• SZÉKELYUDVARHELY

• NÉMETORSZÁG

Kasszás

Az ECO CSÍK KFT.
munkatársakat keres
utcahálózat takarítására
és kéziporszívó kezelésére.

NÉMETORSZÁGI gyári és raktári
munkák. Órabér 10.40 euró. Azonnali indulások. Ugyanitt sofőri és
építkezési munkák AUSZTRIÁBAN.
Tel.: 0740-881 428, 0753-837 335
#274859

Munkás
• CSÍKSZEREDA

A Decean Kft. munkásokat keres
a termelési részlegre. Ajánlatunk:
pontos, kiemelt bérezés, bejelentett munkahely, étkezési jegy. Elvárás: megbízhatóság. Érdeklődni
Csíkszeredában, a Zöld Péter utca
4. szám alatt. Tel.: 0744-590216.
#274895

Segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi SZILANK STILE
Kft . munkaerőt alkalmaz segédraktárosi munkakörbe. Jelentkezőket
fényképes önéletrajzzal a cég székhelyén, a Kornis Ferenc utca 35. szám
alatt, munkanapokon 11-17 óra között
várunk vagy a szilankstile@gmail.
com e-mail-címen.
#274896

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának fejlesztésére keres:
– PASZTŐRÖZŐ MUNKÁST
– CSOMAGOLÓ MUNKÁSOKAT
– VÁLTÁSVEZETŐT
a sajtgyártásba
– KARBANTARTÓ LAKATOST
– SOFŐRT tejbegyűjtő kamionra.

A Retro Steak House Étterem konyhai kisegítőt, bárost és pincért alkalmaz Székelyudvarhelyre. Amit
kínálunk: kellemes környezet, jó
munkaközösség, hosszú távú munkaviszony. Jó kereseti lehetőség!
Önéletrajzokat várunk az étteremben, a Petőfi Sándor utca 15. szám
alatt. Tel.: 0743-350833.
#274910

Lapkézbesítő

Őrző-védő cég
biztonsági őrt alkalmaz.
Elvárások:
– vagyonvédelmi bizonyítvány
(atestat)
– román nyelvtudás
– jó ﬁzikai felépítés
Érdeklődni a 0744-696603-as
telefonszámon lehet.

céljából női munkaerőt alkalmaz.
Érdeklődni lehet a Budvár utca 58.
szám alatt. Tel.: 0743-957289.
#274926

Szakács, segédszakács, mosogató, báros-recepciós
• MAROSVASARHELY

• SZÉKELYUDVARHELY

A Príma Press Kft . helyettesítő lapkézbesítőt keres (munkavégzés helye: Székelyudvarhely). Feladatai:
napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előfizetőknek, szórólapok, katalógusok szórása. Elvárások: megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság, jó kommunikációs- és
meggyőzőkészség, székelyudvarhelyi lakhellyel rendelkezik, kerékpárral való jártasság. Amennyiben az
álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát a megadott
e-mail-címre küldje el: hr@szh.ro,
vagy személyesen leteheti a cég titkárságára a Bethlen Gábor utca 55.
szám alá. Beküldési határidő: 2018.
szeptember 20. Csak a kiválasztott
jelentkezőket értesítjük.
#274911

Női munkaerő
• SZÉKELYUDVARHELY

A Baby Business Kft . zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó csapatbővítés

Alkalmazunk szakácsot, segédszakácsot, mosogatót, báros-recepcióst Marosvásárhelyre. Amit ajánlunk: szállás, étkezés, hazautazás.
Érdeklődni 8 és 17 óra között lehet,
telefon: 0731- 824217.
#274947

Munkás
• NÉMETORSZÁG

Németországba, dohányszedésre
keresünk férfi munkaerőt, azonnali
kezdéssel. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0748-054710.
#274950

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans áruszállító cég kamionra C+E-kategóriás jogosítványnyal rendelkező gépkocsivezetőt
alkalmaz. Érdeklődni lehet a cég
székhelyén, Csíkszereda, Akác utca
3/A szám. Tel.: 0724-116688.
#274959

A Szabó bútor Kft.
asztalosműhelybe
lapszabászatra és egyszerű
gépimunkára alkalmaz
személyeket.
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés,
– hosszú távú munkalehetőség.
Csak komoly érdeklődők hívását
várjuk.
Érdeklődni a következő
telefonszámon: 0749-161295
vagy a cég székhelyén.

Gyógypedagógus
• SZÉKELYUDVARHELY

A SZENT FERENC EGYESÜLET A
SÉRÜLT GYEREKEKÉRT gyógypedagógust alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet:
0740-022407.
#274960

Gépkocsivezetők
• CSÍKSZEREDA

C+E-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket alkalmazunk nyergesvontatóra, bel- és
külföldi szállítmányozásra. Tisztelettel várjuk! Tel.: 0742-827773.
#274970

Villanyszerelő
• CSÍKSZEREDA

Irodai csarnokokban dolgozni
akaró munkaerőt alkalmazunk.
Főbb feladatai: kábelcsatorna kiépítése, kábelezés, lámpatestek,
dobozok felszerelése, motorelkötés, fúrás, fl exelés. Magasban dolgozni tudó, nem iszákos személyek jelentkezését várom. Telefon:
0742-268539.

Amit ajánlunk:
– vonzó bérezés
– ebédjegyek
– jó munkakörülmények
– szakmai fejlődési lehetőség
Az érdekeltek küldjék el szakmai önéletrajzukat (feltüntetve
a megpályázott állást)
a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre,
a 0266-371818-as faxszámra vagy a gyár székhelyére
(Csíkszereda,
Szentlélek utca 49. szám).

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

