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A fenyédi Mr. Big
fehérneműgyártó cég
VARRÓNŐKET, KISEGÍTŐT
alkalmaz termelési részlegére.
Amit ajánlunk: eredményorientált
bérezés, hosszú távú munkalehetőség,
szállítás biztosítása, ételjegy
Érdeklődni a következő telefonszámokon
lehet: 0266-245044, 0723-692234.

Betanított munka

A Mr. Big alsóneműgyártó cég
B-kategoriával rendelkező SOFŐRT alkalmaz.
Elvárások:
• román nyelvtudás társalgási szinten
• min. 1 év tapasztalat ebben a mukakörben
Önéletrajzzal jelentkezni lehet a cég székhelyén, hétköznap 8-16 óra között,
vagy elküldhetik az i.ferencz@mrbig.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0723–692234-es telefonszámon

Erdély legnagyobb médiavállalkozása

• NÉMETORSZÁG

MUNKA NÉMETORSZÁGBAN!! Betanított
munkára keresünk jelentkezőket. Feltétel: jó
fi zikai terhelhetőség, jó állóképesség, német
nyelvtudás nem feltétel. Szállást és a munkába járást biztosítjuk. Étkezés önköltséges.
Versenyképes kereseti lehetőség. Indulás
azonnal. Jelentkezzen, le ne maradjon! Telefon
napközben: 8-16 óra között. Tel.: 0751-608886,
0366-200977.
#282495

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkezőket hosszú távra, lépcsőgyártó üzemünkbe
– csapatbővítés céljából, teljesítményalapú
ösztönző bérezéssel. Székelyudvarhelyről,
Székelykeresztúrról a szállítás biztosítva. Önéletrajzaikat elküldhetik az offi ce@hausdorf.
ro címre, vagy személyesen leadhatják a cég
székhelyén, Bögöz 229. szám alatt munkanapokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-245974.
#282549

Asztalosok és segédmunkások
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Best design & exhibition
Kft . alkalmaz asztalosokat és segédmunkásokat – székelyudvarhelyi vagy akár külföldi
munkavégzésre is. Érdeklődni lehet telefonon
vagy személyesen a Sas utca 43. szám alatt,
munkanapokon 8-10 óráig. Tel.: 0745-317685.
#282556

Segédraktáros, gépkocsivezető,
műhelyi munkás
• SZÉKELYKERESZTÚR

A ComKim Invest Kft . a székelykeresztúri munkapontjára bővítés céljából munkatársakat
keres: segédraktáros, tapasztalt B-kategóriás
gépkocsivezető, 2 személy a lemezfeldolgozó műhelybe. Ajánlunk: kedvező munkakörülményeket, kedvező bérezést. Elvárások:
pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal e-mailben vagy
személyesen (Timafalvi utca 101. szám). Érdeklődni telefonon, naponta 7-16 óra között. Tel.:
0745-820167. E-mail: cristur@comkim.ro

HR-ES NINDZSÁT
keres.
Fekete öves vagy a bérszámfejtésben és a személyzeti adminisztrációban?
Empatikus vagy? Tudod mi a bruttó és a nettó fizetés közötti különbség?
A munkatörvénykönyv a kicsi ujjadban van?
Ha minden kérdésre igen a válaszod, akkor már a selejtezőn túl vagy,
jöhet a középdöntő és a döntő!

Akadályok, amivel meg kell küzdened:
• humán jellegű adminisztratív feladatok elvégzése
• személyzetügyi dokumentumok kiállítása és nyilvántartása
• alkalmazottak ki- és beléptetése
• bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása
• HR-vezető munkájának támogatása

Ki a fekete öves nindzsa?
• felsőfokú szakirányú végzettség (közgazdász, HR)
• HR-területen és bérszámfejtésben szerzett
tapasztalat előnyt jelent
• a munkatörvénykönyv alapos ismerete
• magyar- és román nyelv ismerete
• MS Office felhasználói színtű ismerete,
ERP-ben való jártasság előnyt jelent
• B-kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés,
empatikus magatartás, problémamegoldó készség
• székelyudvarhelyi munkavégzés
Az önéletrajzodat a motivációs leveleddel együtt a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre
várjuk. Szándéknyilatkozatodat ne a másolás és beillesztés gombok segítségével
varázsold elő, mert az nem nindzsához illő.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 2. Csak a kiválasztott személyeket értesítjük.

A PERFEKT üzletlánc zetelaki
munkapontjára PÉNZTÁROS
feladat ellátására
munkatársat alkalmazunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen a zetelaki központi
PERFEKT üzletben lehet
(Zetelaka 274. szám alatt)
vagy elküldheti e-mailen is,
a zetea@perfekt.ro címre.

#282591

Varrónők
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi varrodába varrónőket
alkamazunk 8 orás munkaidőre. Munkaprogram hétfőtől péntekig. Előnyös munkafeltételek, kellemes munkakörnyezet, órabéres
bérezés, ételjegy, településekről való szállítási
költségek részbeni megtérítése, hosszú távú
munkalehetőség, biztos munkahely. Jelentkezni lehet a cég székhelyén vagy a 0742039703-as telefonszámon. E-mail: offi ce@
sacosetextile.ro
#282642

Raktári munkakör
• SZÉKELYUDVARHELY

A Mil Trade Kft . raktári munkakör betöltésére
munkatársat keres székelyudvarhelyi munkavégzéssel. Feladatai: raktári munkálatok,
festékkavarás. Elvárások: pontosság. Munkaprogram: 8-16 óra között, a hétvége és állami
ünnepek szabadok. Önéletrajzokat a Bethlenfalvi út 222. szám alá kérjük vagy e-mailben.
Csak a kiválasztott személyeket értesítjük.
E-mail: odorhei@mlstrade.ro
#282703

Eladó
• CSÍKSZEREDA

Eladót keresünk csíkszeredai virágüzletbe.
Tel.: 0745-183200
#282711
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Munkatársakat keresünk:
- ASZTALOST (igényes, egyedi, szobaés konyhabútor gyártásához)
- BÚTORFESTŐT ÉS LAKKOZÓT
(vízalapú anyagokat használunk)
Érdeklődni lehet Székelyudvarhelyen,
a Bethlen Gábor utca 87. szám alatt,
vagy a 0744–691926-os telefonszámon.

A zeteváraljai CETATE
PRODUCTION KFT. FÉRFI
és NŐI MUNKAERŐT
alkalmaz a varroda
részlegére szabász,
varrónő és csomagoló
munkakörbe.
Érdeklődni hétköznapokon
8-15 óra között a cég
székhelyén vagy
a 0752–243584-es
telefonszámon lehet.
Illetve önéletrajz küldhető
a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre.
Pályakezdők jelentkezését
is várjuk!
A Melinda Instal székelyudvarhelyi
központjába alkalmaz:

KÖNYVELŐI munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:
• szakirányú végzettség
• jó Microsoft Office ismeretek
• társalgási szintű román nyelvtudás
• előnynek számít a könyvelői tapasztalat
AMIT AJÁNLUNK:
• versenyképes jövedelem
• országos és nemzetközi szinten elismert vállalatnál dolgozni, fejlődni
Az érdekeltek fényképes önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek
székhelyünkön (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 314. szám); ill. elküldhetik
az instal@melinda.ro e-mail-címre, 2019. szeptember 5-ig.

FOTÓRIPORTERT
keres
a Székelyhon napilap!
Ami a napi teendők részét képezi:
• a Székelyhon napilap kiadásához, valamint a Székelyhon.ro hírportálhoz
szükséges képanyag, fotó elkészítése és feldolgozása
• különböző rendezvényeken, sporteseményeken való részvétel
• cikkekhez, rovatokhoz kapcsolódó képanyagok, illusztrációk elkészítése
• fotók feldolgozása, rendszerezése, közlésre átadása, illetve archiválása
Szeretnénk, ha munkatársunk rendelkezne az alábbiakkal:
• hasonló szakterületen szerzett tapasztalat vagy szakirányú végzettség
• megfigyelőkészség, kapcsolatteremtő képesség
• Adobe csomag kiváló ismerete
• román, magyar nyelvtudás
• munkavégzéshez szükséges felszerelés
• B-kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye: Székelyudvarhely és környéke
Amennyiben magadra ismertél, küldd el önéletrajzodat szakmai
portfólióddal együtt a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre.
Beküldési határidő: 2019. augusztus 28.
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük!

A Fenyő Szálloda CUKRÁSZT alkalmaz.

A szakvégzettség vagy szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Bővebb információkért a 0745–615384-es telefonszámot kérjük hívni, vagy
jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között fényképes önéletrajzzal a Fenyő
Szálloda titkárságán vagy a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.

A Fenyő Szálloda PINCÉR munkatársat alkalmaz.

Bővebb információkért a 0745–615384-es telefonszámot kérjük hívni, vagy
jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között fényképes önéletrajzzal
a Fenyő Szálloda titkárságán vagy a director@hunguest-fenyo.ro
e-mail-címen.

A székelyudvarhelyi NORADA RT.
KÉSZRUHAGYÁR ALKALMAZ
1 személyt
gépjárművezetői munkakörbe.
Elvárások:
• B-kategoriájú hajtási engedély
• román nyelv ismerete
• büntetlen előélet
• tapasztalat gépjárművezetői munkakörben, valamint pontos, megbízható
munkavégzés

1 anyagkezelőt a készárúraktárba, tapasztalattal
rendelkező lakatost a karbantartói részlegre.
Továbba folyamatosan alkalmazunk szakképzett,
illetve szakképzetlen munkásokat – VARRÓKAT ÉS
VASALÓKAT a termelési részlegekre.
Amit a cég nyújt:
• ebédjegyet
• balesetbiztosítást a nap 24 órájában
• tiszta és modern gépekkel felszerelt, biztonságos munkahelyet
• teljesítményarányos bérezést
• a fizetési dátumok pontos betartását
• ingyenes orvosi vizsgálatokat
• szakképzetlen munkaerő helyi kiképzését
• az ingázóknak modern és kényelmes szállítást, valamint a bérlet árának teljes
megtérítését
Kéréseket, önéletrajzokat elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között a cég
székhelyén Bethlenfalvi út 225. szám alatt, valamint küldhetik
az office@norada.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0266–218203-as telefonszámon.

