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A HUNGUEST HOTEL FENYŐ 
 SZÁLLODAI RECEPCIÓS
munkatársat alkalmaz.

Feladatok:

• vendégek érkeztetése, utaztatása
• vendégek részére információnyújtás
• recepció, egyéb adminisztrációs munkáinak elvégzése
• egyéb területekkel való szakmai kapcsolattartás.
Elvárások:

• román és angol nyelv ismerete
• vendégközpontú szemlélet
• jó problémamegoldó és stressztűrő képesség
• rugalmas hozzáállás
• jó kapcsolatteremtő képesség
• informatikai ismeretek.
Amit kínálunk: 

• kellemes környezetben történő munkavégzés
• stabil, megbízható munkahely és bérezés
• munkatársi kedvezmények a Hunguest szállodákban
• fejlődési lehetőség.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán 
lehet naponta 8 és 16 óra között vagy 

a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.

Csíkszeredai székhelyű

cég német nyelvtudással 

rendelkező munkatársat 

keres irodai munkakörbe.

Érdeklődni naponta
a 0744-541106-os 

telefonszámon lehet.

Emberekkel kell dolgoznod, promoválnod kell 
vállalatunk szolgáltatásait és termékeit, valamint 
személyre szabott  ajánlatokat kell készíts minden régi 
és új ügyfelünk számára.
Nálunk találsz egy nagyon jó csapatot, nagyon jó 
kereseti lehetőséget a munkavégzésed függvényében, 
valamint folyamatos szakmai képzést.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésed küld el 
a szakmai önéletrajzod a ag.brasov@nnasigurari.ro

e-mail-címre, és mi kapcsolatba lépünk veled.
www.nn.ro

Szükségem van rád Harghita megye csapatában!

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

szakembereket alkalmaz a következő szakmákban: 
karbantartó lakatos, CNC-esztergályos, CNC-marós, hagyományos 

esztergályos, marós, öntő-formázó, lakatos, minőségi ellenőr, 
segédmunkás, fémipari szakmát megtanulni óhajtó fiatal

(CNC-esztergályos és -marós), akinek van ilyen irányú érdeklődése, 
kiképzési lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8-12 óra között 
Székelyudvarhelyen, a cég, Fások utca, 14/40. szám alatti székhelyén, vagy 

érdeklődni a 0266–217653-as telefonszámon lehet.

Építőmérnök
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai székhelyű SICULUS BAU 
építkezési kivitelező cég építőmérnö-
köt alkalmaz irodai és megyén kívüli 
munkálatokra. Szakirányú végzettség 
és munkapont vezetésben szerzett 
tapasztalatok előnyt jelentenek. B ka-
tegóriájú jogosítvány szükséges. Ösz-
szetett tevékenység ellenében kiemel-
kedő bérezést kínálunk. Önéletrajzos 
jelentkezésüket várjuk e-mailen vagy 
személyesen: a siculus.bau@gmail.
com e-mail címre, illetve a cég szék-
helyén, a Vörösmarty Mihály 16 szám 
allatt. Érdeklődni a 0751-081518-as te-
lefonszámon lehet. E-mail: tankomo-
nika28@gmail.com

#284543

Elárusító
• CSÍKSZEREDA

Elárusítót alkalmazunk Csíkszeredában a pia-
ci ruhás üzletbe. Érdeklődni telefonon: 0744-
587649.

#284533

Oktató vagy oktatójelölt
• CSÍKSZEREDA

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

#284307

Elárusító
• CSÍKCSICSÓ

Elárusítót alkalmazok Csíkcsicsói vegyes üz-
letbe. Tel.: 0741-244173.

#283964

Kádfürdős előkészítő
• ZSÖGÖDFÜRDŐ

A zsögödfürdői kezelőbázishoz tisztaságért 
felelős, kádfürdős előkészítő munkatársat al-
kalmazunk. Érdeklődni hétfőtől-péntekig 10-
12 óra között. Tel.: 0266-371350.

#284191

Betanított munka
• BÖGÖZ

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

#284193

Homlokzati szigetelő
• BUDAPEST

Homlokzati szigetelőket, akár brigádokat ke-
resünk Budapestre, hosszú távú munkára, 
szállás biztosítva, bejelentett munkaviszony, 
azonnali kezdéssel, magas kereseti lehetőség-
gel. Tel.: +36306298344

#284409

Kazánfűtő
• FELSŐBOLDOGFALVA

Felsőboldogfalvi asztalosműhelybe kazánfű-
tő munkatársat keresünk éjszakai váltásba. 
Váltás beosztás: 2 éjszaka munkaprogram, 2 
éjszaka pihenő. Jelentkezni lehet munkana-
pokon 8-16 óra között telefonon: 0744-783161.

#284528

Árukihordó, raktáros, számlázó, 
eladási ügynök
• CSÍKSZEREDA

Víz-gáz-fűtés szerelvény cég alkalmaz tapasz-
talattal rendelkező árukihordót, raktárost, 
számlázót és eladási ügynököt, akár nők je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal e-mailen vagy a cég székhelyén, 
Csíkszereda Lázár utca 1 szám alatt. Tel.: 0747-
036042, 0743-118110 E-mail: vata.ilie@gmail.
com

#284553




