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Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

Németországba betanított munká-
ra keresünk jelentkezőket, közve-
títési díj nélkül. Német nyelvtudás 
nem szükséges, szállást, munká-
ba járást biztosítunk, versenyké-
pes 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.

#274839

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Élelmiszer-kereskedelemmel fog-
lalkozó vállalkozás sofőr mun-
katársat keres. Elvárások: román 
nyelvtudás, precíz, pontos, ön-
álló munkavégzés, székelyud-
varhelyi lakcím, min. 5 év ta-
pasztalat. Magyar/román nyelvű 
önéletrajzokat emailen várunk, 
érdeklődni telefonon is lehet: 
0744-553865. E-mail: office@tur-
ism-corex.ro

#274903

Állásajánlat
• MAROSVÁSÁRHELY

Alkalmazunk szakácsot, segéd-
szakácsot, mosogatót, báros-re-
cepcióst Marosvásárhelyre. Amit 
ajánlunk: szállás, étkezés, haza-
utazás. Érdeklődni 8 és 17 óra kö-
zött lehet, az alábbi telefonszámon: 
0731- 824 217

#274947

Villanyszerelő
• CSÍKSZEREDA

Irodai csarnokokban dolgozni 
akaró munkaerőt alkalmazunk. 
Főbb feladatai: kábelcsatorna ki-
építése, kábelezés, lámpatestek, 
dobozok felszerelése, motorel-
kötés, fúrás, flexelés. Magaslat-
ban dolgozni tudó, nem iszákos 
személyek jelentkezését várom. 
Tel.: 0742-268539.

#274995

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft . alkalmazásra keres 
fi atalos, rugalmas, székelyudvar-
helyi lakhellyel rendelkező női és 
férfi  munkaerőt ÉPÜLETTAKARÍ-
TÓI munkakörbe. Előny férfi aknál 
a B-kategóriás jogosítvány! Jelent-
kezni személyesen a cég székhe-
lyén, Tompa László utca 34. szám 
alatt, munkanapokon 8-16 óra kö-
zött. Tel.: 0266-218009.

#275058

Elárusító
• SZÉKELYUDVARHELY

Egy kisebb élelmiszerüzletbe al-
kalmazunk tapasztalattal rendel-
kező árukészlet-kezelőt, aki egy-
ben elárusító is. 4 órás munkaidő, 
8 tól 12-ig. Nyugdíjasok előnyben. 
Érdeklődni a 0266-213622-es tele-
fonszámon, jelentkezni személye-
sen, önéletrajzzal a cég Vár utca 
5. szám alatti székhelyén lehet 
naponta 9-15 óra között.

#275074

Mosónő
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING KFT. alkalmazásra keres 
fi atalos, rugalmas női munkaerőt 
mosónő munkakörbe. Jelentkezni 
lehet a cég székhelyén Székelyud-
varhelyen, a Tompa László utca 34. 
szám alatt, munkanapokon 8-16 
óra között. Érdeklődni telefonon is 
lehet: 0266-218009.

#275094

Pincér, pincérsegéd, szakácsse-
géd
• CSÍKSZEREDA

A Bagolykő Menedékház munka-
társakat keres pincér, pincérse-
géd, szakácssegéd munkakörbe, 
akár szezonmunkára is. Érdek-
lődni Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utca 72. szám alatt. 
Tel.: 0747-299721.

#275105

Pizzafutár
• CSÍKSZEREDA

A RENEGADE munkaközössége 
pizzafutárt alkalmaz. Érdeklődni 
a Petőfi  Sándor utca 3. szám alatt. 
Tel.: 0747-288388.

#275138

Főgáteres, kazánfűtő, lakatos, 
szerelő, kisegítő
• MÁRÉFALVA

A Rapid Forest Kft . termelésbőví-
tése céljából munkatársakat keres 
gáterhez, főgáteres, kazánfűtő, 
lakatos, szerelő és kisegítői mun-
kakörbe. Biztositva 1500-2000 
lej. Ingázás estén bérletet biztosí-
tunk. Érdeklődni telefonon lehet: 
0722-654066.

#275157

Fuvarszervező
• CSÍKSZEREDA

Szakképesítéssel rendelkező fuvar-
szervezőt alkalmazunk Csíkszere-
dában. A román és magyar nyelv-
tudás kötelező. Tel.: 0741-244161.

#275161

Telephelygondozás, karbantar-
tás, autómosó működtetése
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Multipland 
Kft . munkatársat keres az alábbi 
állás betöltésére:  telephelygon-
dozás, karbantartás; autómosó 
működtetése. Jelentkezésüket 
várjuk kézzel írott önéletrajzzal a 

Multi pland Kft  . székhelyén, amely 
a Budvár utca 35. szám alatt talál-
ható. Tel.: 0266-218011.

#275162

Sofőrök C+E-hajtásival
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó 
cég C+E-kategóriás hajtási enge-
déllyel rendelkező sofőröket alkal-
maz. Érdeklődni lehet telefonon: 
0740-659520.

#275167

Elárusító
• CSÍKKOZMÁS

Csíkkozmási virágüzletünk-
be elárusítót alkalmazunk. Tel.: 
0726-347996.

#275171

Fémiparban jártas szakemberek
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgá-
csolással foglalkozó Selwerk Kft. 
fémiparban jártas szakembereket 
alkalmaz a következő szakmák-
ban: karbantartó lakatos, CNC 
esztergályos, CNC marós, ön-
tő-formázó, esztergályos, marós, 
lakatos, segédmunkás, fémipari 
szakmát megtanulni óhajtó fia-
talt, akinek van ilyen irányú ér-
deklődése kiképzési lehetőséggel. 
Jelentkezni személyesen kézzel 
írott önéletrajzzal, naponta 8-10 
óra között Székelyudvarhelyen, 
a Fások utca 14/40. szám alatt, 
vagy érdeklődni telefonon lehet: 
0266-217653.

#275173

Autóbádogos, mechanikus
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi autószerviz al-
kalmaz autóbádogost és mechani-
kust. Jelentkezni a Bethlenfalvi út 
263. szám alatt lehet, fényképes ön-
életrajzzal. Tel.: 0749-628488.

#275181

Segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi SZILANK 
STILE Kft. munkaerőt alkalmaz 
segédraktárosi munkakörbe. 
Előnyt jelent a B-kategóriás jogo-
sítvány. 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.

#275199

Raktáros
• CSÍKSZEREDA

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

#275222

Szakképzett asztalos és szakkép-
zetlen munkás
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Famos Rt. 
alkalmaz: szakképzett asztalo-
sokat vagy asztalos szakmában 
jártas munkásokat; szakképzet-
len munkásokat, munkahelyi 
betanítással; Ajánlatunk: telje-
sítményarányos bérezés; hosz-
szú távú munkalehetőség; jó 
munkakörülmények; ételjegyek 
bíztosítása. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a cég székhelyén 7 –15 
óra között Székelyudvarhelyen, 
a Vásártér utca 6. szám alatt. 
Tel.: 0266-218101.

#275252

Mechatronikai mérnök, gépész-
mérnök
• MAROSVÁSÁRHELY

Marosvásárhelyi magáncég 
mechatronikai mérnököt, gé-
pészmérnököt alkalmaz di-
namikus munkaközösségbe. 
Elvárások: számvezérlésű gép 
programozása és irányítása, jó 
kommunikációs készség, angol 
nyelv alapfokú ismerete, B-ka-
tegóriás jogosítvány, a szakmai 
tapasztalat előnyt jelent. Ver-
senyképes bérezést ajánlunk. Je-
lentkezés önéletrajzzal az alábbi 
e-mail-címen, valamint az alábbi 
telefonon: 0748-114 403. E-mail: 
contact@contiplay.ro

#275256

Szerkesztő-műsorvezető
• SZÉKELYKERESZTÚR

A székelykeresztúri Vox Rádió 
szerkesztő-műsorvezetőt alkal-
maz. Jelentkezni lehet fényképes, 
kézzel írott önéletrajzzal a rádió 
székhelyén, vagy elküldhetik az 
office@hrline.ro e-mail-címre. 
Érdeklődni a 0742-015979-es te-
lefonszámon lehet. Jelentkezési 
határidő október 15.

#275267

Autómosó
• CSÍKSZENTKIRÁLY

A Balint-Trans Kft . alkalmaz 2 sze-
mélyt autómosó műhelybe (női 
személyek jelentkezését is várjuk). 
Jelentkezni személyesen a cég szék-
helyén, Csíkszentkirály 1/A szám 
alatt, naponta 9-20 óra között. Tel.: 
0744-626688.

#275293

Női és férfi munkatárs
• FENYÉD

Sikeres vállalkozás női és férfi  mun-
katársat keres. Ha nincs szakirányú 
végzettséged, nem jelent akadályt, 
próbaidőre is beugorhatsz. Elvárá-
sok: szorgalmas, jó kézügyességgel 
megáldott, motivált, megbízható 
személyt keresünk, hosszú távú 
együttműködésre. Amit mi aján-
lunk: versenyképes fi zetés, stabil 
munkahely, jó munkaközösség, 
hosszú távú munkalehetőség. 
Munkapontunk: Székelyudvarhely 

mellett, Fenyéden van. Részletekért 
hívj bizalommal. Tel.: 0756-077665.

#275298

Kasszások, húspulthoz eladók, 
kereskedelmi dolgozók
• SZÉKELYUDVARHELY

Országos élelmiszerlánc az újonnan 
nyíló székelyudvarhelyi üzletébe 
alkalmaz: kasszásokat, húspult 
hoz eladókat, kereskedelmi dolgo-
zókat. Érdeklődni és önéletrajzokat 
az alábbi elérhetőségekre várunk: 
tel.: 0799-513164. E-mail: ambrus.
hunor@profi .ro

#275322

Gépkocsivezető B-hajtásival
• SZÉKELYUDVARHELY

A Szilánk Kft. B-kategóriás haj-
tási jogosítvánnyal rendelkező 
sofőrt alkalmaz Székelyudvar-
helyre. Jelentkezni önéletrajzzal 
lehet a cég székhelyén, a Sas utca 
2/B. szám alatt.

#275350

Elárusítónő
• SZÉKELYUDVARHELY

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

#275353

Pincér, szakács
• CSÍKSZEREDA

Oktatással egybekötve alkalma-
zunk a Gambrinus csárdába olyan 
fi atalokat, akiknek a pincér vagy 
szakácsszakma ígér itthon meg-
élhetést. Tapasztalt szakácsok és 
pincérek mellett tanulhatnak szak-
mát, kedvező javadalmazással. 
Tel.: 0726-107503.

#275365

Faipari munkás
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Petrowood Kft. 
faiparban jártas munkaerőt al-
kalmaz. Jelentkezni lehet te-
lefonon vagy a helyszínen. 
Tel.: 0744-517448.

#275372

Kiszolgáló nappali bárba
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi nappali bár-
ba kiszolgálólányt alkalmazunk, 
akár betanítással is. Munkaprog-
ram: hosszú hét, rövid hét. Érdek-
lődni lehet telefonon vagy szemé-
lyesen a Lejtő utca 2. szám alatt. 
Tel.: 0752-639978.

#275373

Munkaerő
• CSÍKSZENTKIRÁLY

Csíkszentkirályi fatelepre férfi  
munkaerőt alkalmazunk. Bérezés 
megegyezés alapján+ételjegy. Tel.: 
0740-865839.

#275377




