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Betanított munka, targoncás

Játékterem-menedzser

• NÉMETORSZÁG

• SZÉKELYUDVARHELY

Németországba betanított munkára keresünk női és férfi munkavállalókat, valamint
targoncást, közvetítési díj nélkül. Német
nyelvtudás nem szükséges, szállást, mun-

varhelyi játékterem vezetésére, szeretnél
egy jó csapat tagja lenni, akkor nálunk a
helyed. Elvárások: menedzservégzettség,

delem. Tel.: 0758-165414, 0036-34-785465.

kiváló román nyelvtudás, szakmai tapasz-

#276293

játékterem-menedzselés, - adminisztrációs

• SZÉKELYUDVARHELY

feladatok, - kapcsolattartás az ügyfelek-

Szállítmányozó cég alkalmaz tapasztalat-

kel, - beszámolás a vezetőknek. Fényképes

tal rendelkező autószerelő és autóvezető

önéletrajzokat e-mailre várunk. Tel.: 0740-

munkatársat C+E hajtásival. Önéletrajzot a

760219. E-mail: melindaschuszter@gmail.

Székelyudvarhely, Rét utca 105. szám alat-

com

ti székhelyre (a terelőúton), 9-16 óra között
vagy e-mailre várunk. Érdeklődni telefonon is lehet: 0720-040173. E-mail: magda.
barabas@ingservice.ro

#276392

Felszolgáló
Gyere, dolgozz velünk Székelyudvarhelyen,
a Zsebben! Ha szeretsz ízletes szendvicseket, friss, egészséges salátákat készíteni s

#276615

Forgalomirányító-szervező, gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

betöltésére keres munkatársakat: - Forgalomirányító és szervező. Követelmény:
középfokú végzettség; - Gépkocsivezető Kö-

ezt szívesen fel is szolgálod éppen, Téged

vetelmények: érvényes D kategóriás jogosít-

keresünk! Nekünk fontos, hogy számít-

vány, személyszállításra érvényes szakmai

hassunk rád, hogy fi gyelj a vendégeinkre.

bizonylat. Jelentkezni lehet naponta 8-14

Amit ajánlunk: olyan csapat, ami mindig
egyenrangú félként kezel. Csak nappal kell
dolgoznod, emellett versenyképes bérezésre is számíthatsz. Jelentkezni e-mailen vagy

óra között kéréssel, önéletrajzzal, és személyi igazolvány másolattal a cég székhelyén,
a Csíkszereda, Brassói út 3. szám alatti

a kávézóban (az alsó Merkúr áruház eme-

titkárságon vagy az offi ce@csiki-trans.ro

letén), érdeklődni telefonon: 0742-262753.

e-mail-címen. Érdeklődni az alábbi telefon-

E-mail: kavezo@zseb.ro

számon lehet: 0740-088003.

#276516

Autóalkatrész-azonosító

Kövesse

A zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft. piacvezető a sörgarnitúrák és
a rendezvénysátrak gyártása terén.

térségünk

Varrodarészlegének bővítése céljából munkatársakat
alkalmaz a következő részlegein:
- Varrodarészleg: varrónő, illetve
- Asztalosműhely: asztalos, kézi csiszoló munkakörben.

híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

#276633

Férfi munkaerő

• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Az AD AUTO TOTAL, gyergyószentmiklósi
autóalkatrész-azonosító

• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Elan Fruit Kft . férfi

munkakörben munkatársat alkalmaz. El-

munkaerőt alkalmaz zöldség-gyümölcs le-

várások: alapfokú román nyelvtudás, pon-

rakatába, hosszú távra. Érdeklődni telefo-

tosság, megbízhatóság. Betanítást vállalunk. Fényképes önéletrajzokat a következő
e-mail-címre várjuk: resurseumane2010@
gmail.com

Fényképes önéletrajz küldhető
a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre, vagy érdeklődni
a következő telefonszámon lehet,
0752–243 584, munkanapokon
8-15 óra között.

A CSÍKI TRANS KFT. a következő állás

• SZÉKELYUDVARHELY

munkapontján,

Elvárások:
• pontos munkavégzés,
rugalmasság
• munkabírás
Szállítás, szállástérítés
ellenében megoldva.
Előny: saját autó, német
nyelvismeret

talat előny. Fizetés: 3000 lej. Feladatok: -

Autószerelő, autóvezető C+E

non lehet: 0735-198534.
#276649

Igazság több van,
valóság egy!

#276525

• CSÍKSZEREDA

Raktárosokat és árukihordókat alkalmazunk Csíkszeredában. Az érdekeltek 10-16
óra között jelentkezhetnek a következő tele#276567

Pénztáros
és üzletvezető-helyettes
• SZÉKELYUDVARHELY

A REWE ROMANIA alkalmaz a székelyudvarhelyi PENNY MARKETBE pénztárost és üzletvezető helyettest. Az önéletrajzokat az üzletben kérjük leadni, a Vásártér 6. szám alatt.

#276586

Csapatvezető
• SZÉKELYUDVARHELY

Ha egy energikus, kötelességtudó személy,
a kihívásokat, az irányítást és a fejlődést új
lehetőségnek éli meg, egészen biztos, hogy
közénk tartozik! Küldje el önéletrajzát a
trkoffice@yahoo.com e-mail-címre, 2018.
november 19.-ig, hogy csapatunk vezetője
lehessen! Elérhetőség: 0731995828.

#276601

Konyhai kisegítő
• CSÍKSZEREDA

Konyhai kisegítőt keresünk csíkszeredai étterembe. Érdeklődni és jelentkezni a Petőfi
Sándor utca 15. szám alatt lehet. Tel.: 0743896184.

#276639

Elvárások:
• pontos munkavégzés, rugalmasság, tanulásra való hajlandóság
Amit kínálunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• modern munkakörülmények, fiatalos csapat
• stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség, jövőkép
• ingyenes szállítás Székelyudvarhely-Zeteváralja útvonalon
• betegbiztosítás
• karácsonyi csomag és prémium
Előnyt jelent:
• varrodában vagy faiparban szerzett tapasztalat
• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely (de nem kizáró ok)
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752–243584-es
telefonszámon, illetve önéletrajz küldhető a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre, vagy személyesen leadható a cég székhelyén,
a Zeteváralja 201/A szám alatt.

Irodai munkalehetőség!
Magyarországi székhelyű cég csíkszeredai információs
irodájába 1 fő, középkorú munkatársat keres.

Árukiszállító, raktáros

fonszámon: 0756-112114.

11

Olaszországba
(Dél-Tirolba) hosszú távra
gyári munkára keresünk
munkásokat (férfi v. nő):

Ha úgy érzed, képes vagy egy székelyud-

kába járást biztosítunk, versenyképes jöve-

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Harplast Kft. csíkszeredai termelő és kereskedelmi
tevékenységű vállalat munkatársat alkalmaz
RAKTÁRVEZETŐ HELYETTES munkakörbe.
Feladatok:
A Harplast Kft. végtermékraktárában végzendő raktárosi feladatok
ellátása
• 8-10 fős csapat közvetett irányítása
• minőségi és mennyiségi áruátvétel és árukiadás
• kézi termékmozgatás, rakodások megszervezése
• árumozgások nyomon követése automatizált informatikai rendszerben
• raktárkimutatások naprakész vezetése automatizált informatikai
rendszerben
• raktári készletek figyelése
• selejtezési feladatok
• raktári folyamatok optimalizálása
• raktárak rendben tartása
• éves leltározások közvetlen levezetése
Feltételek:
• középiskolai végzettség
• szövegszerkesztő- és táblázatkezelő programok ismerete
(MS Office vagy egyenrangú programok)
• önálló, gyors, precíz munkavégzés
• tanulási hajlandóság, nyitottság
• csapatban való együttműködés
• villástargonca-kezelői engedély birtoklása előnyt jelent
Jelentkezés: amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el a önéletrajzát a harplast@harplast.ro e-mail-címre
Érdeklődni személyesen a cég székhelyén, Csíkszereda,
Hargita utca 69. sz. vagy a 0266–371468-as telefonszámon.

Feladatok:
• toborzással kapcsolatos feladatok végrehajtása, új toborzási
lehetőségek keresése
• álláshirdetések megírása, állásportálokon és különböző
médiafelületeken való megjelentetése
• potenciáIis jelöltek felkutatása a különböző adatbázisokban és
a közösségi médián keresztül
• telefonos előszűrések végzése
• interjúk szervezése, lebonyolítása
• a kiválasztási folyamat teljes körű adminisztrációja
• kapcsolattartás a központi irodával
Elvárások:
• középfokú iskolal végzettség
• adminisztratív vagy toborzói munkakörben szerzett tapasztalat
• felhasználószintű számítógépes ismeretek
• magyar és román nyelv ismerete
• talpraesett, proaktív személyiség
• nyitottság, jó kapcsolatteremtő képesség
• kiváló kommunikációs készség
• megbízható, precíz munkavégzés
• önálló munkavégzés
• nagyfokú stressztűrőképesség
• problémafelismerő képesség
Előnyt jelent saját gépkocsi, jogosítvány.
Amit kínánlunk:
• fejlődő vállalat, folyamatos beruházások
• rendszeres havi jövedelem, ösztönző- és jutalékos rendszer
• biztos, stabil munkahelyi háttér
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy fényképes, magyar
nyelvű önéletrajzát a következő e-mail-címre küldje el:
workhumanservicekft@freemail.hu
Telefonos elérhetőségünk: +36 (vagy 0036) 34785465
Kapcsolattartó: Kravecz Beáta

