
2018.  OKTÓBER 11. ,  CSÜTÖRTÖK6 Á L L Á S A J Á N L A T  

Előnyös 
munkafeltételekkel és 
kiemelkedő bérezéssel 

alkalmazunk építkezésben 
jártas szakképzett és 

szakképzetlen munkaerőt 
Csíkszeredában.

Telefon: 0744–472220, 

0745–312992.

Az ECO CSÍK KFT. 
munkatársat alkalmaz

a következő munkakörökbe:

• C+E-kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóvezető

• B-kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóvezető

Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra 
között kéréssel, önéletrajzzal és 
személyigazolvány-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.

Németországi cég, csíkszeredai munkapontjára,
fuvarszervezőt-fuvarozási irányítót keres.

Elvárások:
- német és román nyelv kommunikációs szintű ismerete
- angol nyelv ismerete és fuvarorozás terén szerzett tapasztalat előnyt 
jelent, de nem kizáró jellegű
- jó kommunikációs készség
- jó szervezőkészség
- komplex gondolkodásmód
- pontos, precíz munkavégzés

Főbb feladatok:
- fuvarozási munkák keresése és szervezése
- új partnerek felkutatása, jelenlegi partnerekkel való kapcsolattartás
- ajánlatok kiküldése
- fuvarfeladatok kiosztása járművekre
- a gépkocsivezetők irányítása és a munkák kiosztása

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem. Önéletrajzot a következő 
címre várunk: international@ktn-logistik.de

Pékségbe férfi és női 
munkaerőt

alkalmazunk.

A szállítás biztosítva. 

Elérhetőség: 0744–595318.

Munkás
• CSÍKKARCFALVA

Karcfalvi bútorgyár alkalmaz 
munkásokat. Ingázóknak biztosít-
juk a szállítást. Érdeklődni: Karc-
falva, Gyár utca 100. szám alatt. 
Tel.: 0745.507313.

#275145

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
• 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.

#275414

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans áruszállító cég ka-
mionra C+E-kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező gépkocsivezetőt 
alkalmaz. Érdeklődni lehet a cég 
székhelyén, Csíkszereda, Akác utca 
3/A szám. Tel.: 0724-116688.

#275483

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.

#275600

Vízgázszerelők
• NÉMETORSZÁG

Vízgázszerelőket keresünk Német-
országba, Münchenbe, kezdő fi ze-
tés 1900 euró kézbe (nettó), szállás 
biztosítva. Tel. 0747-986398

#275615

Faiparban jártas munkatárs
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Petrowood Kft . 
faiparban jártas munkatársat al-
kalmaz. Jelentkezni lehet telefonon 
vagy a zeteváraljai munkaponton. 
Tel.: 0744-517448. 

# 

Konyhai kisegítő
• CSÍKSZEREDA

Konyhai kisegítőt alkalmazunk 
Csíkszeredában, a Royal vendéglő-
be. Tel.: 0749-020261.

#275616

Húsüzemi munkatárs
• NÉMETORSZÁG

Németországi húsüzembe kere-
sünk MARHA- és SERTÉSCSON-
TOZÓ, illetve KIVÁGÓ szalagra 
gyakorlattal rendelkező munkatár-
sakat. Német munkaszerződés, il-
letve szociális biztosítás. A szállást 
és a munkaruhát, valamint mun-
kaeszközöket a cégünk biztosítja. 
Garantált minimum órabér: bruttó 
10 euró. Bővebb információkért az 
alábbi telefonszámon érdeklődhet-
nek: 00-49-15-753961759.

#275622

Raktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

Az AD Auto Total székelyudvarhe-
lyi munkapontján raktárosi mun-
kakörbe munkatársat alkalmaz. 
Elvárások: román nyelvtudás alap 
szinten, pontosság, megbízha-
tóság. Fényképes önéletrajzokat 
e-mailen vagy a cégünk székhe-
lyén várunk: Bethlenfalvi út 164. 
szám (régi Wappal épülete hátsó 
bejáratánál). E-mail: resurseu-
mane2010@gmail.com

#275632

Vízgázszerelő
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi FAMOS RT. víz-
gázszerelőt alkalmaz. Jelentkezni 
lehet a 0266-218101.-es telefonszá-
mon, vagy személyesen a cég szék-
helyén, a Vásártér utca 6 szám alatt, 
munkanapokon 7 és 15 óra között.

#275655

Pék és péksegéd
• SZÉKELYUDVARHELY

A Rip-Rop pékség PÉKET és PÉK-
SEGÉDET alkalmaz, akár betaní-
tással is. Önéletrajzokat az offi  ce@
riprop.ro e-mail-címre várunk vagy 
személyesen a cég székhelyén, Szé-
kelyudvarhelyen, a Sósfürdő utca 
3/b. szám alatt, hétköznapokon 
10-15 óra között. Érdeklődni a 0266-
212361-es telefonszámon lehet.

#275656

Betegápoló
• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Betegápolót keresünk idős néni 
mellé Gyergyószentmiklóson. Tele-
fon: 00436766981120.

#275649

Árukiszállító, raktáros
• CSÍKSZEREDA

Országos autóalkatrész-nagy-
kereskedés munkatársat keres 
árukiszállítói munkakörbe, Csík-
szeredában. Elvárások: magyar, 
román nyelvtudás, számítógé-
pes ismeretek. Önéletrajzokat 
az alábbi e-mail-címre várunk: 
depozit.ciuc@autototal.ro

#275671

Sofőr
• AGYAGFALVA

A Fornetti Románia agyagfalvi 
munkapontja sofőrt alkalmaz. 
Feltételek: B-, C-kategóriás jogo-
sítvány, román nyelvtudás. Jelent-
kezni személyesen lehet, kézzel 
írott, román nyelvű önéletrajzzal 
Agyagfalva 161. szám alatt. Érdek-
lődni telefonon vagy e-mailben is 
lehet. Tel.: 0720-555584. E-mail: 
transportlu@fornetti.ro

#275682

Kertészet
• SZÉKELYUDVARHELY

Az Édenkert kertészet alkalmaz 
kertészeti segédmunkást Székely-
udvarhelyre. Férfiak jelentkezé-
sét várjuk. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0745-515025, 0745-507318.

#275690

Számlázói munkatárs
• CSÍKSZEREDA

Szállítmányozó cég csíkszeredai 
fi óktelepéhez számlázói munkatár-
sat keres. Román és magyar nyelv 
ismerete szükséges. Amennyi-
ben szeretnél csatlakozni csapa-
tunkhoz, önéletrajzodat az alábbi 
e-mail-címre küldd: csaba.torok@
hermesforwards.com

#275693

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.

#275705

Eladó
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Minimax 
Shoes üzletbe munkatársat kere-
sünk a novemberi és decemberi 

hónapokra. Elvárás az alapszintű 
román nyelvtudás, jó kommuni-
kációs készség. Jelentkezni lehet 
önéletrajzzal a helyszínen, napon-
ta 9-20 óra között, a Kisköved utca 
18/2. szám alatt.

#275709

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!




