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Építkezési cég alkalmaz MUNKÁSOKAT, GÉPKEZELŐKET 

(markoló, takaró) víz- és szennyvízvezetési munkálatokra.

Alkalmazunk PINCÉREKET és

KONYHÁBAN JÁRTAS KISEGÍTŐKET étterembe.

Érdeklődni a 0745–357416-os telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és 
fémforgácsolással foglalkozó SELWERK KFT. fémiparban 

jártas szakembereket alkalmaz a következő szakmákban: 
gépészmérnök, CNC esztergályos, marós, hagyományos 

esztergályos, marós, lakatos, öntő-formázó, kapus, 
fémipari szakmát megtanulni óhajtó fiatalt, akinek van 

ilyen irányú érdeklődése, kiképzési lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8–10 óra 
között Székelyudvarhelyen, a cég Fások utca, 14/40. szám alatti 

székhelyén, vagy érdeklődni a 0266–217653-as telefonszámon lehet.

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának fejlesztésére keres:

• PASZTŐRÖZŐ SZEMÉLYT
• GÉPSZERELŐT a termelésbe

• TEJTERMÉKET GYÁRTÓ SZEMÉLYEKET
• CSOMAGOLÓ MUNKÁST

• VÁLTÁSVEZETŐT a sajtgyártásba
• KARBANTARTÓ LAKATOST

               
Amit ajánlunk: biztos munkahely, 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).

Az ECO CSÍK KFT. rakodómunkást és 

utcahálózat takarítására munkaerőt alkalmaz.

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.

Amit a cég nyújt:

• ebédjegyet
• kitűnő munka- és szociális feltételeket
• szakképzetlen munkaerő helyi kiképzését
• teljesítményarányos  bérezést

Kéréseket, önéletrajzokat elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között 
a cég székhelyén, Vásártér utca 6. szám alatt, valamint küldhetik 

az office@famos.ro e-mail-címre.

A székelyudvarhelyi FAMOS RT. bútorgyár 
alkalmaz szakképzett, illetve szakképzetlen 
munkásokat a termelési részlegeire, valamint 
az asztalos szakma iránt komolyan érdeklődő 
fiatalt a Prototípus műhelybe.
Továbbá alkalmazunk (grupa II, ISCIR 
engedéllyel rendelkező) kazánfűtőt.

Gyakorlattal 
rendelkező 
kolléganőt 
keresünk 

csíkszeredai 
férfifodrászatba. 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 

0744–998109

A Zöld Fenyő bútorgyártó SRL. munkatársat alkalmaz 
lapszabászműhelyébe, valamint kárpitosműhelyébe 

segédmunkás munkakörbe.

Amit a cég nyújt:

• teljesítményarányos bérezést, ebédjegyet
• kellemes munkakörnyezet, hosszú távú munkalehetőséget
Elvárások:

• pontosság, komolyság
• lelkiismeretes, minőségi munkavégzés

Érdeklődni hétköznap 8-17 óra között a 0743–050099-es vagy 
a 0744–598200-as telefonszámokon.  

Autófestő, -előkészítő
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai cég alkalmaz tapasztalattal rendel-
kező autófestőt,-előkészítőt. Tel.: 0724-532129.

#277803

Lapkézbesítő
• CSÍKSZENTGYÖRGY
A Székelyhon napilap lapkézbesítőt keres csík-
szentgyörgyi munkavégzéssel, részmunkaidős 
munkaszerződéssel. Feladatai: a Székelyhon 
napilap és egyéb sajtótermékek kézbesítése az 
előfi zetőknek, illetve előfi zetések felújítása. Ak-
tív nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Bővebb 
információért hívja lapterjesztőnket a követke-
ző telefonszámok egyikén: 0726-720277, 0266-
371100. Önéletrajzát elküldheti a hr@szh.ro 
e-mail-címre.

#277830

Lapkézbesítő
• CSÍKSZEREDA
A Príma Press Kft. lapkézbesítőt keres Csík-
szeredában. Feladatai: a Székelyhon és egyéb 
sajtótermékek kézbesítése az előfizetőknek, 
illetve előfizetések felújítása. Bővebb informá-
cióért, illetve jelentkezésért hívja ügyfélszol-
gálatunkat a következő telefonszámon: 0266-
371100. Jelentkezőket személyesen is fogadunk 
a Márton Áron utca 18. szám alatti szerkesztő-
ségünkben. Önéletrajzát elküldheti a hr@szh.
ro e-mail-címre is. Jelentkezési határidő: 2018. 
január 27.

#277914

Raktáros
• SZÉKELYUDVARHELY
A MEMO REX Kft . munkatársat alkalmaz székely-
udvarhelyi raktárába. Jelentkezni önéletrajzzal a 
cég székhelyén, a Sport utca 3. szám alatt, mun-
kanapokon 8-16 óra között lehet, vagy elküld-
heti a memorex.srl@gmail.com e-mail-címre. 
Tel.: 0731-021585.

#277949

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY
A VIKING Kft. alkalmazásra keres fiatalos, 
rugalmas, székelyudvarhelyi lakhellyel ren-
delkező női és férfi munkaerőt ÉPÜLETTAKA-
RÍTÓI és mosodai részlegére. Előny férfiaknál 
a B-kategóriás jogosítvány! Jelentkezni szemé-
lyesen a cég székhelyén, a Tompa László utca 
34. szám alatt, munkanapokon 8-16 óra között. 
Tel.: 0266-218009.

#277959

Műanyag-feldolgozó munkakör
• CSÍKSZEREDA
A Harplast Kft . alkalmaz férfi  és női munká-
sokat műanyag-feldolgozó munkakörbe. Kér-
jük, önéletrajzát hozza be a cég székhelyére, 
Csíkszereda, Hargita út 69. szám alá, vagy 
küldje a harplast@harplast.ro e-mail-címre. 
Tel.: 0266-371468.

#277983

Szakács, pincér
• CSÍKSZEREDA
A csíkszeredai Várdomb Panzió munkatársakat 
keres a következő munkakörök betöltésére: sza-
kács vagy segédszakács, és pincér vagy segéd-
pincér. Érdeklődni lehet naponta 8-16 óra között a 
következő telefonszámon: 0742-141280.

#277986

Konyhai kisegítő, csontoló
• CSÍKSZEREDA
A Decean Kft . alkalmaz konyhai kisegítőt és cson-
toló munkást. Tapasztalat nem szükséges, beta-
nítást vállalunk. Érdeklődni Csíkszeredában, a 
Zöld Péter utca 4. szám alatt. Tel.: 0744-590216.

#277987

Munkások
• CSÍKKARCFALVA
Karcfalvi bútorgyár alkalmaz munkásokat. In-
gázóknak biztosítjuk a szállítást. Érdeklődni: 
Karcfalva, Gyár utca, 100. szám alatt. Tel.: 0745-
507313.

#278010

Üzletvezető
• CSÍKSZEREDA
Női munkaerőt alkalmazunk üzletvezetői állás 
betöltésére. Elvárások: kommunikációs szintű 
román nyelvtudás, B-kategóriás jogosítvány. Tel.: 
0743-451913.

#278027

Irodai munka
• LÖVÉTE
A Lövétei Pékség irodai munkára munkatársat 
keres (számlázás, különböző nyilvántartások 
vezetése, kapcsolattartás stb.) – akár részmun-
kaidőben is. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
393603.

#278045

Elárusító
• CSÍKSZEREDA
Elárusítót alkalmazunk csíkszeredai ruhás üzlet-
be. Tel.: 0757-834694.

#278026

Könyvelő, kisegítőszemélyzet 
szövödébe, varrónő
• SZÉKELYUDVARHELY
Német textilipari cég új munkatársakat alkal-
maz a következö állások betöltésére: 1. Könyvelő. 
Elvárások: felsőfokú végzettség, számítógépes 
ismeretek ( Excel, Word), megbízhatóság, német 
vagy angol nyelv ismerete. 2. Kisegítő személy-
zet a szövödébe. 3. Varrónő. Cégünk nagyon jó 
munkakörülményeket és ételjegyeket biztosít. 
Önéletrajzokat a következő címre várunk: Nico-
lae Bălcescu 69/C/3 - Székelyudvarhely.Tel.: 0266-
211538. E-mail: t.czapp@hackenberg-group.ro.

#278034

Játékterem-menedzser
• SZÉKELYUDVARHELY
Ha úgy érzed, képes vagy egy székelyudvarhelyi 
játékterem vezetésére, szeretnél egy jó csapat 
tagja lenni, akkor nálunk a helyed. Elvárások: 
menedzservégzettség, kiváló román nyelvtu-
dás, szakmai tapasztalat előny. Fizetés: 3000 lej. 
Ugyanitt alkalmazunk titkárnőt is. Fényképes 
önéletrajzokat e-mailre várunk: melindaschusz-
ter@gmail.com vagy 19stefy74@gmail.com Tel.: 
0740-760219, 0729-936508.

#278037

Kémikus-gyógyszerész
• SZÉKELYUDVARHELY
Kémikus vagy? Netán gyógyszerész? Akkor a csa-
patunkban van a helyed! A Diemer cég nyitott, 
komoly, lojális és tanulni hajlandó kémikust/
gyógyszerészt keres a székelyudvarhelyi kozme-
tikai manufaktúrájába. Dinamikus csapat va-
gyunk, szeretjük a kihívásokat, és megbecsüljük 
a kollégáinkat. Ha jelentkezel, organikus kozme-
tikumok gyártását fogjuk rád bízni becsületes fi  -
zetésért. Várjuk fényképes önéletrajzodat január 
25-éig e-mailre. E-mail: director@112233.ro

#278048

Gépészmérnök
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Periplast Production, né-
met tulajdonú cég, gépészmérnököt alkalmaz 
műanyag-fröccsöntési területre. Feladatkörök: 
műanyag-fröccsöntő gépek üzemeltetése-beállítása, 
gépek, eszközök megelőző karbantartása. Elvárá-
sok: felsőfokú végzettség releváns területen, önálló 
munkára való képesség, idegennyelv-tudás előny. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Érdeklődni sze-
mélyesen a Vizigótok 9. szám alatt vagy telefonon. 
Tel.: 0266-215069. E-mail: jobs@periplast.de

#278050

Kádfürdős előkészítő
• ZSÖGÖDFÜRDŐ
A zsögödfürdői kezelőbázishoz, kádfürdős elő-
készítő, tisztaságért felelős munkatársat alkal-
mazunk. Érdeklődni munkanapokon 10-12 óra 
között. Tel.: 0266-371350.

#278051

Munkatárs
• ZETEVÁRALJA
Munkatársat keresünk a zeteváraljai Zeta Impex 
raklapkészítő üzemhez. Önéletrajzot e-mailen 
várunk, érdeklődni telefonon lehet: 0745-643451. 
E-mail: lukacsimre72@freemail.hu

#278058

Iskolatitkár és adminisztrátor
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai 
Líceum versenyvizsgát hirdet a következő 2 állás 
betöltésére: - 1 iskolatitkár - meghatározatlan idő-
re, - 0,5 adminisztrátor - 0,5 titkár - meghatározat-
lan időre. Jelentkezni lehet 2019. február 17-éig. 
Érdeklődni az iskola titkárságán, hétköznapokon 
8-14 óra között lehet.

#278069

Pincér
• CSÍKSZEREDA
Újonnan nyíló csíkszeredai kávézónkba pincért 
keresünk. Amit kínálunk: biztos, bejelentett 
munkahely, barátságos csapat, színvonalas mun-
kakörülmények. Ha úgy gondolod, hogy te vagy 
a mi emberünk, hívd az alábbi telefonszámot: 
0740-633114.

#278090

Elárusító
• CSÍKSZEREDA
Elektromos cigaretták árusítására keresünk meg-
bízható, jó kommunikációs képességgel és román 
nyelvtudással rendelkező munkatársat Csíksze-
redában, betanítási lehetőséggel. Önéletrajzokat 
a digitalsmokeone@yahoo.com e-mail-címre vá-
runk. Tel.: 0740-554623.

#278096




