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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.

Az RDE Huron Kft.
B-, C-, E-kategóriás hajtási

engedéllyel rendelkező 
sofőrt alkalmaz. 

Érdeklődni cégünk székhelyén, 
a Csíkszereda, Bolyai utca 31. szám 

alatt vagy a 266–372718-as 
telefonszámon lehet.

A ZETAM munkatársat 
alkalmaz kazánfűtő és őr 

munkakörökbe.
Érdeklődni személyesen a cég székhelyén, 

Székelyudvarhelyen, a BETHLEN GÁBOR 

utca 87. szám alatt (a Kaufland mellett) 

vagy a 0744–691926-os telefonszámon 

lehet, munkanapokon 10–14 óra között.

Minimális részvételi feltételek: 
a)Az állást betöltő személynek Romániai vagy más Európai Uniós tagállami 
állampolgársággal és Romániai lakcímmel kell rendelkeznie
b)Ismernie kell a román nyelvet, szóban és írásban
c)A munkavégzéshez szükséges egészségügyi állapottal kell rendelkeznie
d)Az elmúlt 7 év során nem lehetett elbocsátva köztisztviselői állásból vagy 
munkaszerződése nem lehetett felbontva fegyelmi okok miatt
e)Nem sorolható a 161/2003-as törvény, közfeladat ellátása, köztisztviselői állás 
betöltése és az üzleti környezetben történő munkavégzés során, 
az átláthatóságat biztosító, valamint a korrupciós ügyeket és 
az összeférhetetlenséget megelőző és büntető törvény, 88. cikkelye által 
megjelölt esetek egyikébe sem. 
f)Nem lehetnek adminisztrátorok azon személyek, akik a törvény értelmében 
alkalmatlanok vagy el voltak ítélve vagyon ellenes bűncselekményekért, 
bizalommal való visszaélésért, hűtlen kezelésért, közokirat-hamisításért, a 
129/2019-es törvényben meghatározott bűncselekményekért, ami a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és büntetésére vonatkozik. 
g)Nem tölthet be három vagy több vezetőtanácsi és/vagy ellenőrző bizottsági 
tisztséget
h)Nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
i)Nem szerepelhet a bűnügyi nyilvántartásan
Továbbá teljesítenie kell a következő előírásokat:  
a)Rendelkeznie kell közgazdasági, jogi vagy mérnöki egyetemi végzettség 
záróvizsgával
b)Közgazdasági, jogi vagy mérnöki mesteri végzettséggel kell rendelkeznie
c)Legkevesebb 5 év, a végzettségnek megfelelő, szakmai tapasztalattal kell 
rendelkeznie
d)Legkevesebb 5 év tapasztalat tapasztalattal kell rendelkeznie vezetői/irányítói 
állás betöltésében, cégeknél vagy közigazgatási intézményeknél. 
e)Ismernie kell a részvénytársaság tevékenységi ágazatait
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
a)Jelentkezési ív
b)Europass típusú önéletrajz
c)Személyi igazolvány másolat
d)Tanulmányokat igazoló dokumentumok
e)Régiséget igazoló dokumentumok
f)Erkölcsi bizonyítvány 
g)Adóigazolás
h)Orvosi igazolás
i)Dokumentumok, melyek alátámasztják a jelentkező által vezetett vállalat 
teljesítményének javulását támasztják alá (például: forgalomnövekedést 
alátámasztó dokumentum, alkalmazottak számának növekedése, nyereség 
növekedése stb.)
j)Dokumentumok, melyek alátámasztják, hogy a jelentkező teljesíti
a vezetőtanács és a vezetőtanácsi tagok profiljára vonatkozó követelményeket 
(például: ajánlólevél, oklevél, díj, szaktanulmány, publikáció, cikk)
11. Nyilatkozat, hogy nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal
12. Nyilatkozat, a jelentkező által betöltött vezetőtanácsi tisztségekről,
a 109/2011-es sürgősségi kormányrendelet, 7-es cikkelyének előírásai alapján
13. Nyilatkozat, hogy az elmúlt 7 év során, nem volt menesztve köztisztviselői 
állásból vagy nem volt a munkaszerződése felbontva fegyelmi okok következtében
14. Nyilatkozat, hogy bele egyezik a személyes adatainak felhasználásába

A jelentkezési iratcsomagot, mely tartalmazza a jelentkezéshez szükséges 
dokumentumokat a Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal székhelyén, 

a Városháza tér 5. szám alatt lehet benyújtani, a 133-as irodában, a hirdetés 
megjelenését követő 30 napon belül, azaz 2019. december ….-ig. 

További információkért érdeklődni a 0266-218383-as telefonszámon, 1905 
mellék, a kiválasztó bizottság titkári feladatait ellátó személynél, Veimberger – 

Pálfi Noéminél, illetve a kozuzemekvt@udvarhely.ro e-mail-címen lehet.

Az URBANA Rt. Vezetőtanácsában öt vezetőtanácsi tisztség 
betöltésére.
A 109/2011-es számú Sürgősségi Kormányrendelet, 
valamint a 722/2016-os számú Kormánydöntés előírásainak 
értelmében, Székelyudvarhely Város Önkormányzata 
versenyvizsgát hirdet, a városi távhőszolgáltatást biztosító 
Urbana Rt. 5 vezetőtanácsi tisztségének betöltésére.

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

KÖNYVELŐI munkakörbe.

Az érdekeltek fényképes önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek 
székhelyünkön (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 314. szám); ill. elküldhetik 

az instal@melinda.ro e-mail-címre, 2019. november 30-ig.

A  Melinda Instal székelyudvarhelyi
központjába alkalmaz:

Amit biztosítunk:

• 3 hónapos felkészítés és oktatás
• kulturált munkakörülmények
• ösztönző javadalmazási rendszer
• országos és nemzetközi szinten elismert vállalatnál dolgozni, fejlődni.
Elvárások:

• tárgyalóképes román és angol nyelvtudás
• fejlett kommunikációs készség
• nagyon jó Microsoft Office ismeretek
• épületgépészeti ismeretek, szakmai tapasztalat előnyt jelent.

Ha szeretne beszerzői csapatunk tagja lenni, küldje el önéletrajzát
és szándéknyilatkozatát székhelyünkre (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 314. szám)

vagy az instal@melinda.ro e-mail-címre 2019. november 30-áig.

Tevékenységünk javítása érdekében 
székelyudvarhelyi munkavégzéssel 
a beszerzési osztályra
TERMÉKMENEDZSER ASSZISZTENS
munkatársat alkalmazunk.

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK
takarítása, tisztítása

Csíkszeredában és környékén
     SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR

SZTIKI PREZSMER SRL.
Telefonszám: 0745-540250

Ács
• BUDAPEST

Ács brigádot keresek Budapestre alkal-
mi munkára novemberre. Fizetés meg-
egyezés szerint Tel.: 0036302510168 
E-mail: setakert@gmail.com

#284158

Pincér, pincérsegéd, szakács, 
szakácssegéd
• HARGITAFÜRDŐ
Munkatársakat keresünk pincér, pincérse-
géd,szakács, szakácssegéd munkakörbe Har-
gitafürdőn. Érdeklődni Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 72 szám alatt. Tel.: 0747-
299721

#284001

Lapkézbesítő
• CSÍKSZENTDOMOKOS
Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné sa-
ját magának beosztani az idejét, legyen Ön a 
lapkézbesítő kollégánk! Mindennapi feladatok 
közé tartozik: napilapok, hetilapok, havila-
pok kézbesítése az előfi zetőknek, előfi zetések 
felújítása, illetve új előfi zetések megkötése, 
szórólapok, katalógusok szórása, elszámolás. 
Amit szeretnénk az új munkatárstól: megbíz-
hatóság, pontosság, rugalmasság, jó kommu-
nikációs és meggyőző készség. Cserébe bizto-
sítunk: motiváló bérezési rendszert, szabad 
időbeosztást, munkavégzéshez szükséges 
eszközöket. Munkavégzés helyszíne: Csík-
szentdomokos. Önéletrajzát elküldheti a hr@
szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
a következő telefonszámon: 0726-720275. Csak 
a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

#284038

Szakképzett, szakképzetlen 
munkások
• GYERGYÓSZENTMIKLÓS
HELYI KÖZTÁVFŰTÉS GYERGYÓSZENTMIK-
LÓS - szakképzett / szakképzetlen munka-
vállalók – 3 hely, - Kazánfűtő – 5 hely. a) A 
beiratkozási dokumentáció benyújtásának 
határideje és helye: 2019.11.18, 15.00 óra, 
HKTF iroda Gyergyószentmiklós, Szabadság 
tér, 14. b) írásbeli vizsga 2019.11.19, 10.00 óra, 
DÁN Hőerőmű, Temető utca, 10 sz. c) Az inter-
jú és gyakorlat: 2019.11.19., 12.00 óra - DÁN 
Hőerőmű, kapcsolattartó személy a kiegészí-
tő információkhoz: Erős János, telefonszám: 
0725 659 187 vagy a HKTF irodájában, Gyer-
gyószentmiklós, Szabadság tér, 14. Könyvé-
szet a: http://www.gyergyoszentmiklos.ro/
hu/helyi-hirek/allashirdetesek-3.html Vízsze-
relésben jártasság előnyt jelent, akik rakodó 
berendezésekhez és / vagy fűtő ISCIR felhatal-
mazással rendelkeznek. Tel.: 0725 659 187

#284048

Ortopéd műszerész (technikus)
• SZÉKELYUDVARHELY
Az OrtoProfi l gyógyászati segédeszközöket 
gyártó Kft . ortopéd műszerészt (technikus) 
keres, Székelyudvarhelyen. Feladatok: gipsz-
mintakészítés, átadás, javítás, termékeink 
és szolgáltatásaink képviselete, értékesítése. 
Elvárások: román nyelvismeret, B. kategóriás 
jogosítvány, hasonló munkakörben szerzett 
gyakorlat előny. A cég biztosítja a betanítást. 
Önéletrajzokat e-mailre várunk november 18-
áig, érdeklődni telefonon. Tel.: 0722-455097. 
E-mail: resurseumane@ortoprofi l.ro

#284054

NŐI és FÉRFI MUNKAERŐ
• SZÉKELYUDVARHELY
A HACKENBERG TEXTILE GROUP német 
cégcsoport varroda részlegére NŐI és FÉRFI 
MUNKAERŐT alkalmaz. Cégünk nagyon jó 
munkakörülményeket és versenyképes, szak-
mai végzettségnek/tapasztalatnak megfelelő 
fi zetést biztosít. A munkavégzés egy váltásban 
történik. Önéletrajzokat a t.czapp@hacken-
berg-group.ro e-mail címre vagy a Nicolae 
Balcescu 69/C/3, Székelyudvarhely címre vá-
runk. Érdeklődni a 0266-211538-as telefonszá-
mon lehet.

#284093

Műszaki rajzoló
• CSÍKSZEREDA
A munkakörhöz kapcsolódóan az ideális je-
lölt: képes az önálló, precíz, hatékony munka-
végzésre, rendelkezik CAD programok ismere-
tével, valamint román nyelven kommunikál. 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: tervezői 
tapasztalat ivóvíz rendszerek tervezésében, B 
kategóriás jogosítvány. Amit kínálunk: fi atal, 
dinamikus csapat, hosszútávú munkalehető-
ség, versenyképes fi zetés és kiegészítő jutta-
tások. Munkáját itthoni és külföldi tréningek 
segítik, fő feladata műszaki rajzok, dokumen-
tációk, anyagszükséglet készítése lesz. A mun-
kavégzés helye Csíkszereda. Tel.: 0740932635 
E-mail: manager@irigatie.ro

#284126

Eladói és adminisztrációs 
munkakör
• CSÍKSZEREDA
Sárkány kazán csíkszeredai üzletébe eladói és 
adminisztrációs munkakörbe komoly, megbíz-
ható munkatársat keres. Elvárások: magyar-ro-
mán nyelvtudás, angol nyelvtudás előny, szá-
mítógépes ismeretek, rugalmasság, pontosság, 
megbízhatóság, pályakezdők jelentkezését is 
várjuk, hölgyek előnyben. Amit kínálunk: ver-
senyképes bérezés, napi 8 órás munkaprogram 
szabad hétvégével, azonnali kezdés, kellemes 
munkalégkör, betanítás. Jelentkezni fényképes 
szakmai önéletrajzzal az offi  ce@sarkanyka-
zan.ro e-mail címen. Tel: 0752 606620.

#284134

Fafeldolgozó
• CSÍKSZEREDA
Az IRIS SERVICE CIUC Hargita megye, Csíksze-
reda, Vadászok utca, 4-es szám alatti részvény-
társaság fafeldolgozó munkásokat alkalmaz. 
További információért hívja a következő telefon-
számon a 103-as belső számot. Tel.: 0266-317700

#284094

Oktató vagy oktatójelölt
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai soföriskola B kategóriás oktatót 
vagy oktatójelöltet alkalmaz. Érdeklődni a 
0723-036890-es telefonszámon lehet.

#284153




