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Szeretnél egy lendületes, fiatal csapat részese lenni, ahol 
jó hangulatban telik a munka?

Csatlakozz a DIEGO székelyudvarhelyi csapatához, ahol 
ÉRTÉKESÍTŐ pozícióra keresünk munkatársat!

Elvárások:

• pontosság
• megbízhatóság
• román nyelvtudás
• számítógépes ismeretek
• B-kategóriás jogosítvány
• eladásban szerzett tapasztalat előnyt jelent

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal személyesen a boltunkban, 
a Bethlenfalvi út 222. szám alatt vagy 

az odorheiusecuiesc@diego.ro e-mail-címen lehet. 
Bővebb információ a 0741–563609-es telefonszámon kérhető 

naponta 9-18 óra között.

A GORDON-PROD KFT. a következő munkakörök betöltésére alkalmaz:

• raktárost (3 váltás)

• női- és férfi munkaerőt (gépkezelőket, csomagolókat)

Jelentkezés:

• telefonon: 0266-248448
• e-mail: resurseumane@gordonprod.ro
• személyesen: Székelyszentlélek 2/A

Szeretnél versenyképes fizetésért dolgozni 
egy fiatalos csapatban? 

Ha igen, akkor az ImportDirect.ro csapatában a helyed!
Jelentkezz áruelőkészítői állásra még ma!

Önéletrajzodat küldd be az info@importdirect.ro e-mail-címre, vagy hozd 
el személyesen Gyergyószentmiklóson az Állomás utca 4./D szám alá.

A SEROUSSI termékeket forgalmazó NORADA RT. 

ELADÓ-KISZOLGÁLÓ

munkatársat alkalmaz a bemutató üzletbe.

FELADATOK:

• a vevők kiszolgálása, tanácsadás
• a termékek polcon való elhelyezése, elrendezése
• áruátvételezés
• kasszagép használata
ELVÁRÁSOK:

• minimum középfokú végzettség
• román nyelv ismerete
• jó kommunikációs- és problémamegoldó készség

Jelentkezni a dru@norada.ro e-mail-címen vagy a cég székhelyén, 
a Bethlenfalvi út 225. szám alatt lehet. 
Jelentkezési határidő: 2019. május 20.

A Kulissza kávézó
jókedélyű, dinamikus 
munkatársakat keres. 

Bárosokat és kisegítő személyzetet 
alkalmazunk. 

Jelentkezni személyesen 
a kávézóban, 

a Csíki Játékszín épületében, illetve 
a 0743–874429-es telefonszámon .

Az 1999/188-as köztisztviselőkre vonatkozó törvény, 
valamint a 2008/611-es kormányhatározat értelmében, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát 
hirdet a következő köztisztviselői állás betöltésére, 
meghatározott időre:

1 tanácsadó – I. osztály, asszisztens szakmai fokozat – 
Anyakönyvi iroda, Helyi személyi nyilvántartó közszolgálat

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával
– legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat

A versenyvizsgát Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalában, a Városháza tér 5. szám alatt tartjuk, 
2019. május 29-én: 10 órától írásbeli, 5 munkanapon belül 
szóbeli vizsga. A jelentkezőknek az 1999/188-as 
köztisztviselőkre vonatkozó törvény módosított változata 
54. paragrafus előírásainak kell megfelelniük.
A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés Hivatalos Közlönyben 
történő megjelenését követő 8 napon belül, azaz 
2019. május 23-ig kell benyújtani a Városháza tér 5. szám 
alatt, a polgármesteri hivatal személyzeti irodájába 
(első emelet, 126-os iroda, tel: 0266-218382, 1804-es 
mellék, Biró Ágnes, tanácsadó, 
e-mail: biro.agnes@udvarhely.ro) .
A jelentkezési iratcsomót az erre vonatkozó törvény 
(2008/1173-as kormányhatározat által módosított, 
2008/611-es kormányhatározat, 49. szakasz)
előírása szerint kell összeállítani.
A versenyvizsga részletei, valamint a könyvészet 
megtekinthető a hivatalos honlapon: www.udvarhely.ro, 
valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

A máramarosszigeti SIGSTRAT, román tulajdonú, 
rétegeltlemez, valamint idompréselt elemek, kis bútorok 

és egyéb fatermékek gyártásával és forgalmazásával 
foglalkozó részvénytársaság, műszaki/faipari mérnököket 

alkalmaz munkaszerződéssel. 

Pályázati feltételek:

• felsőfokú mérnöki végzettség
• felhasználói szintű MS office ismeret (Word, Excel, Autocad stb.)
• műszakirajz-ismeret
• idegen nyelvtudás előnyt jelent (magyar, angol)
• kommunikációs képesség, csapatszellem, diplomácia és szakértelem
Ajánlat:

• vonzó munkabér, teljesítménytől függően
• étkezési jegyek
• utazási bérlet megtérítése
• jó munkakörülmények
• igény szerint két teljesen felszerelt/bútorozott apartman áll 
   az alkalmazottak rendelkezésére
• lehetőség a pályázó férjének/feleségének alkalmazására
• szakmai előrelépés, eredményektől függően

Az érdekelt személyeket kérjük, hogy küldjék el önéletrajzukat 
a sigstrat@sigstrat.ro e-mail-címre. 

Egyéb információkkal a 0262–311117-es telefonszámon (134 mellék) 
állunk rendelkezésükre. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiválasszuk 
a követelményeknek megfelelő pályázókat.

Pincér
• HOMORÓDFÜRDŐ
A homoródfürdői Hotel Homoród pincért al-
kalmaz, teljes munkaidőre. Érdeklődni telefo-
non lehet: 0744-977207.

#280589

Gépkocsivezetők 24 tonnás autókra
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Nordica Kft . gépkocsi-
vezetőket alkalmaz 24 tonnás autókra kül- és 
belföldi fuvarozásra. Elvárás: C-, E-kategó-
riájú jogosítvány, „atestat”, megbízhatóság, 
pontosság. Amit kínálunk: biztos munkahely, 
versenyképes bérezés, jó munkakörülmények, 
pontos fi zetés. Jelentkezni személyesen a cég 
székhelyén (Székelyudvarhely, Fások utca 14. 
szám) vagy telefonon: 0744-530693.

#280590

Fagyizó, élelmiszerüzlet
• SZÉKELYUDVARHELY
A Brooklyn Kft . munkatársakat alkalmaz Szé-
kelyudvarhelyen, a Pepita Abc-be, kiemelt bé-
rezéssel. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz-
zal a helyszínen: Városháza tér 20. szám alatt. 
Érdeklődni telefonon: 0744-594807.

#280638

Autószerelő
• CSÍKSZEREDA
A csíkszeredai Autoworkshop autószerviz, 
tapasztalattal és szaktudással rendelkező au-
tószerelő munkatársat keres. Amit nyújtani 
tudunk: előnyös, 3000-4000 lej közötti fi zetés, 
hosszú távú, biztos munkaviszony, barátsá-
gos környezet. Szakmai önéletrajzokat az au-
toworkshopservice@gmail.com e-mail-címre 
vagy a cég székhelyén, Hargita út 65. szám 
alatt várunk. Tel.: 0740-144393.

#280652

Gépkocsivezető
• MAGYARORSZÁG
Szalai Dózer Kft ., Magyarországra, nyerges 
billencsre keres tapasztalt gépkocsivezetőket, 
autópálya-munkára. Tel.: 0745-752764.

#280704

Fuvarszervező, gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai szállítási cég alkalmaz fuvar-
szervezőt, gépkocsivezetőt, illetve bérbe ad 
raktárhelyiséget. Tel.: 0751-227660.

#280714

Sportkávézó munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY
A Premier sportkávézó – ArminBet munka-
társat keres, egy önmagára és munkájára 
igényes hölgy vagy úr személyében – Szé-
kelyudvarhelyen! Ha igényes és hangulatos 
környezetben szeretnél dolgozni, barátságos 
munkaközösségre, rugalmas munkaprog-
ramra és biztos jövedelemre vágysz, akkor 
kérünk, küldj egy fényképes önéletrajzot a 
kingroyal08@gmail.com e-mail-címre! Je-
lentkezési határidő: 2019. május 31.

#280720

Kábeltévé, hálózati szerelő
• SZÉKELYUDVARHELY, SZENTEGYHÁZA 
KÖRNYÉKE
A Style Kft . kábeltévés és más hálózatokat 
szerelő munkatársakat keres Székelyudvar-
hely környékéről, valamint Szentegyháza 
környékéről. Bővebb információért hívja a 
0745-348183-as telefonszámot. B-kategóriás jo-
gosítvány szükséges. Önéletrajzokat e-mailen 
várunk: offi  ce@stylekft .ro

#280722

Elárusító
• SZÉKELYUDVARHELY
A Balázs Impex Kft . elárusítónőt alkalmaz 
Székelyudvarhelyen, az ÉVA ABC-be, a Beth-
lenfalvi út 151. szám alatt. Érdeklődni lehet 
telefonon vagy az üzletben, munkanapokon 
12-16 óra között. Tel.: 0742-079957.

#280728

Munkás
• CSÍKK ARCFALVA
Csíkkarcfalvi bútorgyár munkásokat alkal-
maz. Ingázóknak biztosítjuk a szállítást. Ér-
deklődni: Karcfalva, Gyár utca.100 szám. Tel.: 
0745-507313.

#280741

Biztonsági őr
• KÉZDIVÁSÁRHELY
Őrző-védő cég biztonsági őrt alkalmaz Be-
reck községi munkapontra. Követelmények: 
biztonsági tanusítvány (atestat), hajtási jo-
gosítvány, 18-50 korhatár. Érdeklődni hétfő-
től-péntekig 9-17 óra között a 0733-008773-as 
telefonszámon.

#280742

Fuvarszervező
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Tangram – Co. Kft . tapasz-
talattal rendelkező munkatársat keres fuvar-
szervezői munkakörbe. Amit ajánlunk: modern, 
kellemes munkakörülmények, motiváló bére-
zés, tanulási- és fejlődési lehetőség, egyéb bónu-
szok. Amit elvárunk: felsőfokú magyar és román 
nyelvtudás, társalgási szintű angol és/vagy né-
met nyelvtudás, jó kommunikációs és probléma-
megoldó képesség. A kézzel írott önéletrajzokat 
a cég székhelyén, az Orbán Balázs utca 86. szám 
alatt lehet leadni naponta 9-17 óra között.

#280600


