
Társaságunk, a Haemmerling Group Logistic Kft. csíkszerdai székhelyű, magyar-német többségi tulajdonú cég, a nemzetközi 

fuvarozásban, fuvarszervezésben, logisztikában  több mint 10 éve tevékenykedő és dinamikusan fejlődő vállalat.

PROJEKT-KONTROLLER/MENEDZSERASSZISZTENS MUNKATÁRSAT KERESÜNK.

Feladatai:

• kamionparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok

• menetlevelek elemzése, fogyasztás számolás, napi díjak számolása stb.

• kapcsolattartás a gépjárművezető kollégákkal az adminisztrációval kapcsolatban

• kimutatások készítése Excelben, adatbázisok kezelése, elemzése

• kalkulációk, fedezeti  számítások, egyéb kontrolling feladatok végzése

• előkönyvelési feladatok végzése

• managerasszisztensi feladatok végzése

• kamionparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok, és az erre vonatkozó ügyek intézése a gépjárművezető kollégákkal

• adminisztráció, előkönyvelés, ügyintézés

• kapcsolattartás az ügyfelekkel, a partnerekkel.

Ideális jelöltünk:

• hasonló vagy gazdasági területen végzett 3 éves munkatapasztalat

• kiváló Excel ismeret

• szakirány: pénzügy, gazdálkodás, management, könyvelés előny

• könyvelési, ügyviteli gyakorlat: előny

• analitikus gondolkodás, elemzőképesség

• pontos, precíz munkavégzés

• román nyelv kiváló ismerete

• angol nyelv ismerete (német nyelv ismerete előnyt jelent)

• nyitott, rugalmas, tanulni vágyó személyiség

• B-kategóriás jogosítvány.

Elvárások: felsőfokú végzettség, hasonló vagy gazdasági területen végzett 3 éves munkatapasztalat, kiváló Excel ismeret,

analitikus gondolkodás, jó elemző képesség, precíz munkavégzés, a román nyelv kiváló ismerete, angolnyelv-tudás

(min. középszint), nyitott, rugalmas, tanulni vágyó személyiség, B-kategóriás jogosítvány.

Előny: gazdasági, pénzügyi, menedzsment, könyvelési szakirányú végzettség, könyvelési, ügyviteli gyakorlat, a német nyelv 

ismerete.

Amit biztosítunk: versenyképes jövedelem, fejlődési lehetőség egy kiváló csapatban.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 

a fenti elvárásoknak eleget tesz és szívesen 

csatlakozik csapatunkhoz, szíveskedjen 

fényképes önéletrajzát és motivációs levelét  

2019. november 6-ig az office@hg-logistic.com 

e-mail-címre elküldeni, vagy a cégünk 

székhelyére eljuttatni (Csíkszereda, Hargita u. 

122. sz., I. em., a Ford képviseleten belül).
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A székelyudvarhelyi

Cabsat Kft. alkalmaz:

• elárusítót villamos 

üzletbe

Érdeklődni naponta a cég székhelyén 

lehet: Székelyudvarhely,

N. Bălcescu út 3. szám.

Telefon: 0266–218202, 

0744–694746.

Alkalmazok napi,
rövid programmal

10-15-ig házvezető 
bejárónőt

Csíkszerdába. 

Tel.: 0745–268184.

A Csíkszentmiklósi Közbirtokosság 

vezetősége tisztelettel meghívja tagságát 

2019. november 9-én de. 10 órától őszi 

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:

1. beszámoló

2. 2020-as költségvetés-tervezet ismeretetése és 

megvitatása

3. különfélék.

A nem döntőképes jelenlét esetén, egy hét múlva, 

2019. november 16-án de. 10 órától megismétlődik.

Sofőrök, termelési munkás
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfeldolgozó Kft . 
munkatársat keres eladási ügynök/árukiszál-
lító sofőr munkakörbe. Érdeklődni a 0745-
699086-os telefonszámon lehet. Ugyanitt 
tejbeszállító sofőrt is alkalmazunk, erre az 
állásra a 0745-230911-es telefonszámon jelent-
kezhet. Valamint munkást keresünk a terme-
lésbe, jelentkezhetnek a 0756-108469-es tele-
fonszámon. Önéletrajzokat e-mailen várunk, 
vagy személyesen a Bethlenfalvi út 31. szám 
alatt. E-mail: offi  ce@lactis.ro

#283952

Pincér, pincérsegéd, szakács, sza-
kácssegéd
• CSÍKSZEREDA

Munkatársakat keresünk pincér, pincérse-
géd, szakács, szakácssegéd munkakörbe 
Hargitafürdőn. Érdeklődni Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu utca 72. szám alatt. 
Tel.: 0747-299721.

#284001

Elárusítónő
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi ruhásüzletbe elárusító-
nőt alkalmazunk. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk! Önéletrajzát leadhatja a Vár 
utca 5. szám alatti, sarki bemutató üzle-
tünkben, 10-16 óra között.

#284032

Lapkézbesítő
• CSÍKSZENTDOMOKOS

Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné 
saját magának beosztani az idejét, legyen 
Ön a lapkézbesítő kollégánk! Mindennapi 
feladatok közé tartozik: napilapok, hetila-
pok, havilapok kézbesítése az előfi zetők-
nek, előfi zetések felújítása, illetve új előfi ze-
tések megkötése, szórólapok, katalógusok 
szórása, elszámolás. Amit szeretnénk az 
új munkatárstól: megbízhatóság, pontos-
ság, rugalmasság, jó kommunikációs és 
meggyőző készség. Cserébe biztosítunk: 
motiváló bérezést, szabad időbeosztást, 
munkavégzéshez szükséges eszközöket. 
Munkavégzés helyszíne: Csíkszentdomo-
kos. Önéletrajzát elküldheti a hr@szekely-
hon.ro e-mail-címre, vagy érdeklődjön a kö-
vetkező telefonszámon: 0726-720275. Csak a 
kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

#284038

Szakképzett/szakképzetlen mun-
kavállalók, kazánfűtő
• GYERGYÓSZENTMIKLÓS

HELYI KÖZTÁVFŰTÉS GYERGYÓSZENT-
MIKLÓS – szakképzett/szakképzetlen mun-
kavállalók – 3 hely, – Kazánfűtő – 5 hely. 
a) A beiratkozási dokumentáció benyújtá-
sának határideje és helye: 2019.11.18, 15.00 
óra, HKTF iroda Gyergyószentmiklós, Sza-
badság tér, 14. b) írásbeli vizsga 2019.11.19, 
10.00 óra, DÁN Hőerőmű, Temető utca, 10. 
sz. c) Az interjú és gyakorlat: 2019.11.19., 
12.00 óra - DÁN Hőerőmű, Kapcsolattartó 
személy a kiegészítő információkhoz Erős 
János, telefonszám: 0725 659 187 vagy a 
HKTF irodájában, Gyergyószentmiklós, 
Szabadság tér, 14. Könyvészet a: http://
www.gyergyoszentmiklos.ro/hu/helyi-hi-
rek/allashirdetesek-3.html Vízszerelésben 
jártasság előnyt jelent, akik rakodó beren-
dezésekhez és / vagy fűtő ISCIR felhatalma-
zással. Tel.: 0725 659 187.

#284048

Ortopéd műszerész (technikus)
• SZÉKELYUDVARHELY

Az OrtoProfi l gyógyászati segédeszközöket 
gyártó Kft . ortopéd műszerészt (technikus) 
keres, Székelyudvarhelyen. Feladatok: 
gipszminta készítés, átadás, javítás, termé-
keink és szolgáltatásaink képviselete, érté-
kesítése. Elvárások: román nyelvismeret, 
B-kategóriás jogosítvány, hasonló munka-
körben szerzett gyakorlat előny. A cég biz-
tosítja a betanítást. Önéletrajzokat e-mailre 
várunk november 18-áig, érdeklődni telefo-
non: 0722-455097. E-mail: resurseumane@
ortoprofi l.ro

#284054

Takarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Eötvös József Szak-
középiskola takarítói állást hirdet. Felté-
telek: középfokú végzettség, minimum 3 
év munkarégiség. Jelentkezni az iskola 
titkárságán, a Tompa László utca 12. szám 
alatt lehet, november 4-8. között, naponta 
12-14 óra között, a következő iratcsomóval: 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (cazier ju-
diciar), orvosi igazolás, munkakönyv máso-
lat, tanulmányt igazoló oklevél.

#284069

Kiadó 3 szobás lakás
a Fortuna Parkban!

Tel.: 0757–047122. 




