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Fémiparban jártas szakemberek
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és fémforgácsolással foglalkozó Selwerk Kft . fémiparban jártas szakembereket
alkalmaz a következő szakmákban: karbantartó lakatos, CNC esztergályos, CNC marós,
öntő-formázó, esztergályos, marós, lakatos,
segédmunkás, fémipari szakmát megtanulni
óhajtó fi atalt, akinek van ilyen irányú érdeklődése 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

Mosónő

• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING KFT. alkalmazásra keres fi atalos,
rugalmas női munkaerőt mosónő munkakörbe. Jelentkezni lehet a cég székhelyén Székelyudvarhelyen, a Tompa László utca 34. szám
alatt, munkanapokon 8-16 óra között. Érdeklődni telefonon is lehet: 0266-218009.
#275407

Elárusító

• SZÉKELYUDVARHELY

Egy kisebb élelmiszerüzletbe alkalmazunk
tapasztalattal rendelkező árukészlet-kezelőt,
aki egyben elárusító is. 4 órás munkaidő, 8
tól 12-ig. Nyugdíjasok előnyben. Érdeklődni a
0266-213622-es telefonszámon, jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a cég Vár utca 5. szám
alatti székhelyén lehet naponta 9-15 óra között.
#275414

Víz-, gáz-, fűtésszerelésre: csoportvezető, segédmunkás
• SZÉKELYUDVARHELY

A Terra-Com Kft. alkalmazásra keres víz-, gáz-,
és fűtésszerelői munkakörben csoportvezetőt
és segédmunkást a székelyudvarhelyi és környéki munkapontokra. Ajánlatunk: fiatalos
munkáscsapat, vonzó bérezés, 24 órás baleset-biztosítás, munkakönyves alkalmazás.
Jelentkezni lehet a székhelyen: Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 39. szám alatt vagy a
0744-557964-es telefonszámon.
#275419

Szakképzett/szakképzetlen munkavállalók
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dokumentáció benyújtásának határideje és helye: 2018.10.15., 15.00 óra, HKTF iroda Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. b) írásbeli vizsga 2018.10.17., 10.00 óra, DÁN Hőerőmű, Temető
utca, 10. c) Az interjú és gyakorlat: 2018.10.18.,
10.00 óra - DÁN Hőerőmű, KAPCSOLATTARTÓ
SZEMÉLY A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKHOZ
Erős János, telefonszám: 0725 659 187 vagy a
HKTF irodájában, Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. Vízszerelésben jártasság előnyt jelent és / vagy ISCIR felhatalmazással rendelkezők rakodó berendezésekhez előnyt élveznek.
#275444

Pénztáros

• SZÉKELYUDVARHELY

szalagra gyakorlattal rendelkező munkatársakat. Német munkaszerződés, illetve
szociális biztosítás. A szállást és a munkaruhát, valamint munkaeszközöket a cégünk biztosítja. Garantált minimum órabér:
bruttó 10 euró. Bővebb információkért az
alábbi telefonszámon érdeklődhetnek:
00-49-15-753961759.
#275622

Elárusítónő

• CSÍKSZEREDA

Elárusítónőt alkalmazunk csíkszeredai élelmiszerüzletbe, a Hargita utca 50. szám alatti
Piros ABC-be. Tel.: 0752-952922.
#275629

Az Eurocoop Szövetkezeti Bank székelyudvarhelyi munkapontja banki pénztárost alkalmaz. Fényképes önéletrajzot a coopcredsfh g@
planet.ro e-mail-címre várunk. Tel.: 0267312269, 0744-348072.
#275473

Irodai és fuvarszervező munkakör
• CSÍKSZEREDA

Áruszállító cég munkatársat keres irodai és
fuvarszervező munkakörbe. Előnyt jelent: számítógépes alapismeretek, idegennyelv ismerete
(angol, francia, német), könyvelési alapismeretek. Jelentkezni lehet a cég munkapontján,
Csíkszereda, Akác utca 3/A szám alatt. Tel.:
0724-116688.

#275486

Üzletvezető – elárusító
• FELSŐSÓFALVA

A Timea Impex felsősófalvi önkiszolgáló-vegyesüzlet üzletvezető – elárusító munkakörbe
ambíciós személyzetet alkalmaz, versenyképes fi zetést és kiemelkedő munkakörülményeket biztosítva. Jelentkezőket az üzlet
székhelyén (Főút 146.) vagy telefonon várunk:
0740-910863, 0747-524096.
#275599

Szerkesztő-műsorvezető

Raktáros

• SZÉKELYUDVARHELY

Az AD Auto Total székelyudvarhelyi munkapontján raktárosi munkakörbe munkatársat alkalmaz. Elvárások: román nyelvtudás
alapszinten, pontosság, megbízhatóság.
Fényképes önéletrajzokat e-mailen vagy a cégünk székhelyén várunk: Bethlenfalvi út 164.
szám (régi Wappal épülete hátsó bejáratánál).
E-mail: resurseumane2010@gmail.com
#275632

Mechatronikai mérnök, gépészmérnök

A székelykeresztúri Vox Rádió szerkesztő-műsorvezetőt alkalmaz. Jelentkezni lehet fényképes, kézzel írott önéletrajzzal a rádió székhelyén
vagy elküldhetik az office@hrline.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0742-015979-es telefonszámon
lehet. Jelentkezési határidő október 15.
#275600

• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Húsüzemi munkatárs

HELYI KÖZTÁVFŰTÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓS - szakképzett/szakképzetlen munkavállalók – 3 hely teljes munkaidő a) A beiratkozási

Németországi húsüzembe keresünk MARHA- és SERTÉSCSONTOZÓ, illetve KIVÁGÓ

• NÉMETORSZÁG

Magyarországi tanyára kecskék etetésére és fejésére,
valamint néhány háziállat ellátására 25-55 év közötti
házaspárt (gyerek nélkül vagy max 1 gyerekkel)
keresünk.
A kecskék fejése modern gépesített technológiával zajlik.
Elvárások:
tiszta, igényes, rendezett, állatot ismerő- és szerető házaspár.
A 2,5 hektáros körbekerített tanya Fejér megyében található, Tabajd
község központjától 300 méterre, Budapesttől 35 km-re. A településen
óvodai és általános iskolai ellátás biztosított. Szállás a tanyán belül egy
új építésű, 45 m2-es kis házikóban, teljesen összközműves, fürdőszobás,
1 hálószobás, nappali-konyhás bútorozott ingatlanban, ahol saját
magukra főzhetnek, és ehhez a tanyán megtermelt javakat biztosítjuk
(tej, tojás, zöldség, mindenféle húsok).
Fizetés: 1000 euró/hónap/család.
Heti egy szabadnapot biztosítunk + 3 havonta 10 nap szabadság.
Érdeklődni délután 15 órától este 20 óráig a következő telefonszámokon:
+3630 2302267 és a +3620 9107526.

Marosvásárhelyi magáncég mechatronikai
mérnököt, gépészmérnököt alkalmaz dinamikus munkaközösségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása,
jó kommunikációs készség, angol nyelv
alapfokú ismerete, B-kategóriás jogosítvány,
a szakmai tapasztalat előnyt jelent. Versenyképes bérezést ajánlunk. Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen, valamint az
alábbi telefonon: 0748-114403. E-mail: contact@contiplay.ro
#275641

• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi fogorvosi rendelőbe aszszisztensnőt keresünk. Érdeklődni lehet telefonon: 0745-808520.
#275647

Vízgázszerelők
Vízgázszerelőket keresünk Németországba,
Münchenbe, kezdő fi zetés 1900 euró kézbe
(nettó), szállás biztosítva. Tel. 0747-986398.
#275615

Betegápoló

Betegápolót keresünk idős néni mellé Gyergyószentmiklóson. Telefon: 00436766981120.
#275649

Vízgázszerelő

• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi FAMOS RT. vízgázszerelőt alkalmaz. Jelentkezni lehet a 0266218101-es telefonszámon vagy személyesen a
cég székhelyén, a Vásártér utca 6. szám alatt,
munkanapokon 7 és 15 óra között.

#275655

Pék és péksegéd

• SZÉKELYUDVARHELY

A Rip-Rop pékség PÉKET és PÉKSEGÉDET alkalmaz, akár betanítással is. Önéletrajzokat
az office@riprop.ro e-mail-címre várunk vagy
személyesen a cég székhelyén, Székelyudvarhelyen, a Sósfürdő utca 3/b. szám alatt,
hétköznapokon 10-15 óra között. Érdeklődni a
0266-212361-es telefonszámon lehet.
#275656

Munkatárs

• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredába munkatársat keresünk autókereskedésbe és autóátíró irodába. Rugalmas
munkaprogram, tapasztalat nem szükséges.
Frissen végzettek előnyben. Telefon: 0745283083.

• AGYAGFALVA

A november 7-én reggel 9 órától megrendezésre kerülő versenyvizsgára
október 31-ig lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez a következő iratokat tartalmazó dosszié szükséges:
kérés, önéletrajz- általános európai modell, személyazonossági
igazolvány (eredeti és másolat), végzettséget igazoló dokumentumok
(eredeti és másolat), munkakönyv (eredeti és másolat), igazolás
a 2011-es év után ledolgozottévekről, családorvosi igazolás,
erkölcsi bizonyítvány, amelyet személyesen kell leadni az intézmény
székhelyén. További tájékoztatást az intézmény székhelyén,
valamint a 0266-371362-es telefonszámon lehet kérni.

Jelentkezni 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.

állásra keresünk munkatársat!

Jelentkezési feltétel:
szakmai képesítés, okirat
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Önéletrajzokat
a zoancea@electromatic.ro
e-mail-címen vagy a 0266–315348-as
faxszámon várjuk.

Pékségbe férfi és női
munkaerőt
alkalmazunk.
A szállítás biztosítva.
Elérhetőség: 0744–595318.

Nálunk a szezon nem jár le!
Jelentkezz, és keress többet,
mint máskor!
4-5 csillagos németországi szállodák
takarítása –
4-5 csillagos körülmények!
Nők, férﬁak és párok is jelentkezhetnek.
Ingyenes kiutazás, ingyenes szállás,
magyar csapat, stabil munkahely,
fejlődési lehetőség.
További információk: 0740-223377

Eladó

Tapasztalattal és
B-kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező
könyvelőt alkalmazunk
Csíkszeredában.
Önéletrajzokat az alábbi
e-mail-címre várunk:
novajobs4you@yahoo.com

A székelyudvarhelyi Minimax Shoes üzletbe
munkatársat keresünk a novemberi és decemberi hónapokra. Elvárás az alapszintű
román nyelvtudás, jó kommunikációs készség. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a helyszínen, naponta 9-20 óra között, a Kisköved
utca 18/2. szám alatt.

A SZÉKELYUDVARHELYI
PETŐFI PANZIÓ
ÉS ÉTTEREM alkalmaz
azonnali kezdéssel:
Recepcióst

#275709

• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Sofőr

Részvételi feltételek:
• középfokú végzettség
• táncismeret

• C+E-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező autóvezető
• B-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező autóvezető

Csíkszeredában
LAKATOS, VILLANYSZERELŐ és
VILLAMOSMÉRNÖK

• SZÉKELYUDVARHELY

• NÉMETORSZÁG

#275662

A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
munkatársat keres hivatásos táncos munkakörbe.

Az ECO CSÍK KFT.
munkatársat alkalmaz
a következő munkakörökbe:

• MAROSVÁSÁRHELY

Fogorvosi asszisztensnő

• SZÉKELYKERESZTÚR

GYERE HOZZÁNK!

A Fornetti Románia agyagfalvi munkapontja
sofőrt alkalmaz. Feltételek: B-, C-kategóriás
jogosítvány, román nyelvtudás. Jelentkezni
személyesen lehet kézzel írott, román nyelvű önéletrajzzal Agyagfalva 161. szám alatt.
Érdeklődni telefonon vagy e-mailben is lehet. Tel.: 0720-555584. E-mail: transportlu@
fornetti.ro
#275682

Faipari munkatárs
• ZETEVÁRALJA

A zeteváraljai Petrowood Kft. faiparban jártas
munkatársat alkalmaz. Jelentkezni lehet telefonon vagy a zeteváraljai munkaponton. Tel.:
0744-517448.
#275727

Raktáros, autóalkatrész-azonosító

Elvárások:
• magyar- és
románnyelv-tudás
• számítógépes ismeretek
Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat
• idegennyelv-tudás
(angol vagy német)

• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi
autóalkatrész-nagykereskedés munkatársakat keres a következő munkakörökbe: raktáros, autóalkatrész-azonosító. A betanítást a cég vállalja.
Követelmények: B-kategóriás jogosítvány,
román nyelvtudás alapfokon. Önéletrajzokat e-mailen várunk. E-mail: office@norma.
com.ro
#275728

Raktáros

• CSÍKSZEREDA

A Poiana Commerce Kft . csíkszeredai munkapontján raktárosi munkakörbe munkatársat
alkalmaz. Jelentkezi a 0726-766407-es telefonszámon lehet. E-mail: poianacommerce@
gmail.com
#275735

Asszisztens

• CSÍKSZEREDA

A Poiana Commerce Kft. csíkszeredai
munkapontján asszisztensi munkakörbe
munkatársat alkalmaz. Elvárások: román
nyelvtudás, pontosság, megbízhatóság.
Fényképes önéletrajzokat e-mailen a poianacommerce@gmail.com címre várjuk,
vagy érdeklődni lehet a 0726-766407-es
telefonszámon.
#275736

Szakácsot
Szakácskisegítőt
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• modern munkakörülmények
• kiemelt bérezés
• a szakácsnak szükség esetén
lakás
Jelentkezni önéletrajzzal
Székelyudvarhelyen a Petőﬁ
Sándor utca 2. szám alatt,
a panzió recepcióján
vagy beküldeni
a marketing@confexjakab.ro
e-mail-címre, érdeklődni
hétfőtől péntekig 8–15 óra
között a 0744-682655-ös
és 0266-213622-es
telefonszámon lehet.

Varrónő
• SZÉKELYUDVARHELY

Tapasztalattal rendelkező varrónőt alkalmazunk 6 órás munkaprogrammal, Székelyudvarhelyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742067347.
#275744

Logisztikai irányító

Villanyszerelő, segédmunkás

• CSÍKSZEREDA

Az Édenkert kertészet alkalmaz kertészeti
segédmunkást Székelyudvarhelyre. Férfiak
jelentkezését várjuk. Érdeklődni telefonon lehet: 0745-515025, 0745-507318.

A Poiana Commerce Kft. csíkszeredai munkapontján logisztikai irányítói (licencel
rendelkező) munkakörbe munkatársat alkalmaz. Fényképes önéletrajzokat e-mailen
a poianacommerce@gmail.com címre várjuk, vagy érdeklődni lehet a 0726-766407-es
telefonszámon.

Az Electric-Inst Kft . villanyszerelőket alkalmaz Csíkszeredában. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet, naponta 8-16 óra között.
Tel.: 0744-261581. E-mail: offi ce@electric-inst.
ro

Mosónő

Sofőr

Gépkocsivezető

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

A Poiana Commerce Kft . B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt keres, áruszállításra. Jelentkezni e-mailben a poianacommerce@
gmail.com címen, illetve a 0726-766407-es telefonszámon. Tel.: 0726-766407. E-mail: poianacommerce@gmail.com

C-kategóriás jogosítvánnyal és gépjárművezetői képesítési igazolvánnyal (atestat) rendelkező gépkocsivezetőt alkalmazunk 12 tonnás
teherautóra, román-magyar útvonalon. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 0744-379034.

Kertészet

• SZÉKELYUDVARHELY

#275690

#275705

#275760

#275737

• CSÍKSZEREDA

• CSÍKSZEREDA

• SZÉKELYUDVARHELY

• CSÍKSZEREDA

#275738

#275770

