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Elvárások: legalább 8 osztályos végzettség, pontosság, dinamizmus, előny a hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat.         

Amit ajánlunk: betanítás, fix bérezés, ingázási költségek megtérítése, 15 lej értékű 

ételjegy minden ledolgozott munkanapra, a próbaidő alatt is, jó és biztonságos 

munkakörülmények, 24 órás balesetbiztosítás, periodikus orvosi vizsgálatok, és heti két 

alkalommal üzemorvosi rendelés.

Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Romania,  N. Bălcescu u., 71. szám, 

Székelyudvarhely, tel.: 0266-207200, e-mail: coatsodorhei@coats.com

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

A Coats Romania Srl.

RAKTÁROSOKAT alkalmaz.

Elvárás:  legalább 8 osztályos végzettség .
Amit ajánlunk:  betanítás, fix bérezés, autóbuszos ingázási költségek megtérítése, 15 lej értékű ételjegy 
minden ledolgozott munkanapra a próbaidő alatt is, jó és biztonságos munkakörülmények, 24 órás 
balesetbiztosítás, periodikus orvosi vizsgálatok és heti rendszerességgel üzemorvosi rendelés.
Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Coats Romania, N. Bălcescu u., 71. szám, Székelyudvarhely. 
Tel.: 0266-207200, e-mail: coatsodorhei@coats.com. 
Jelentkezési határidő:  2020. január 31.

A COATS Romania Kft. munkatársat keres GÉPKEZELŐ 
beosztásba a három váltásban működő festődei és kiszerelő 

részlegekre.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
néptáncosokat keres.

A próbatáncra 2020. január 31-én 9 órától kerül sor az intézmény 

székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. szám).

Jelentkezni 2020. január 30-ig lehet önéletrajzzal és személyazonossági 

igazolvány másolattal az office@hargitatanc.ro e-mail-címen, vagy 

személyesen a csíkszeredai Városi Művelődési Házban.

További tájékoztatást az intézmény székhelyén, valamint

a 0266–371362-es telefonszámon lehet kérni.

A zeteváraljai Cetate Production Kft. munkatársat keres 
folyamatosan fejlődő csapatába, állandó munkavégzésre 

az alábbi munkakörbe: MINŐSÉGELLENŐR.

Főbb feladatok:

• a gyártás során készülő termékek ellenőrzése 

• az előírt vizsgálatok elvégzése

• mérési adatok rögzítése

• dokumentáció kezelése.

Az álláshoz tartozó elvárások:

• precíz, önálló munkavégzés

• rugalmasság

• problémamegoldó készség

• határozott fellépés

• méréstechnikai ismeretek

• számítógépes ismeretek (Word, Excel)

• analitikus gondolkodásmód.

Előnyt jelent:

• textilipari tapasztalat

• minőségellenőri gyakorlat.

Amit kínálunk:

• versenyképes jövedelem

• biztos, hosszú távú munkalehetőség.

Jelentkezés:

önéletrajzzal a csa@cetateproduction.ro e-mail-címen vagy

a 0752–243584-es telefonszámon munkanapokon 8-15 óra között.

A HOTEL KÜKÜLLŐ*** üzletfejlesztés céljából, elkötelezett, 
motivált és karrier tervekkel rendelkező

SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTŐT keres (Cod: Sales Manager).

Elvárások:

• online értékesítési ismeretek

• román és angol nyelvtudás

• magabiztos számítógép használat

• kitűnő kommunikációs és szervezőképesség

• proaktívitás és megbízhatóság

• 1-2 év szakmai tapasztalat

• B-kategóriás jogosítvány.

Amit ajánlunk:

• versenyképes fizetés

• rugalmas munkavégzés

• tartós munkaviszony.

Feladatok:

• a szálloda teljes körű értékesítésének az adminisztrációja

• szervezési és irányítási feladatok az értékesítésben

• értékesítési stratégia kidolgozása a szállodavezetéssel együtt.

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely.

Önéletrajzod, motivációs levéllel együtt, a resurseumane@arkuminvest.ro 

címre várjuk vagy a Küküllő Szálloda*** recepcióján.

Tapasztalattal rendelkező
PÉNZÜGYES – KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére keresünk munkatársat.

Elvárások:

• középfokú vagy felsőfokú (szakirányú) végzettség

• számviteli törvény és adójogszabályok naprakész ismerete

• felhasználószintű számítógépes programismeret (Excel, World)

• precíz és pontos munkavégzés

• csapatmunka, lendületes munkavégzés

• tiszta erkölcsi bizonyítvány.

Amit nyújtunk:

• fiatal, lendületes csapat

• hosszú távú, megbízható munkalehetőség

• versenyképes fizetés és egyéb juttatások

• ingázóknak bérlet-hozzájárulást biztosítunk.

Jelentkezni:

szakmai önéletrajzzal az IMPAR Kft. székhelyén, Székelyudvarhely, 

Fások u.14/b vagy a resurseumane@impar.ro e-mail-címen. 

CÍMKÉZŐ - RAKTÁROS

Elvárások:

• középfokú végzettség 

• megbízható, pontos és gyors munkavégzés

• román nyelvismeret 

• tiszta erkölcsi bizonyítvány

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit nyújtunk:

• fiatal, lendületes csapat

• hosszú távú, megbízható munkalehetőség

• nincs hétvégi munkaprogram

• versenyképes fizetés és egyéb juttatások

• ingázóknak bérlet-hozzájárulás.

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a resurseumane@impar.ro címen vagy 

a Társaság székhelyén, Székelyudvarhely, Fások u. 14/b szám alatt.

CSIKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATA,

Csíkcsicsó, Főút, 651. szám, versenyvizsgát hirdet

PROJEKTMENEDZSER állás betöltésére.

Feladatok:

• a munkafolyamatok szervezéséért, optimalizálásáért és fejlesztéséért 

való felelősség

• a projektek felügyelete, ellenőrzése és hatékonyítása

• statisztikák, költségvetési tervek és prezentációk előkészítése

• munkafolyamat koordinálása.

Elvárás:

• legalább két éves tapasztalat

• a részletekre való odafigyelés és a határidők precíz betartása.

Bővebb felvilágosítás CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

fent említett címén, vagy a hivatal @csikcsicso.ro e-mail-címen és 

a 0756–483485, 0266–379261-es telefonszámokon kapható.

Szakképzett és szakképzetlen 
munkások
• CSÍKSZEREDA

A Pseudorobinia Hargita megye, Csík-
szereda, Vadászok utca 4. szám alatti 
korlátolt felelősségű társaság alkalmaz 
szakképzett és szakképzetlen munká-
sokat a csíkszeredai munkapontokhoz. 
További információért hívja a követke-
ző telefonszámon a 103-as belső szá-
mot: 0266-317700.

#285164

Fafeldolgozó munkások, kazánfű-
tők és biztonsági őrök
• CSÍKSZEREDA

Az Iris Service Hargita megye, Csík-
szereda, Vadászok utca 4. szám alatti 
részvénytársaság alkalmaz fafeldolgo-
zó munkásokat, kazánfűtőket és biz-
tonsági őröket. További információkért 
hívja az alábbi telefonszámon a 103-as 
belső számot: 0266-317700.

#285165

Elárusító
• KEMÉNYFALVA

Az Ati Cream Kft . elárusítót keres hosz-
szú távra a keményfalvi Galéria fagyi-
zóba. Jelentkezni lehet önéletrajzzal 
személyesen a cég székhelyén, Ke-
ményfalva 12. szám alatt, érdeklődni 
telefonon: 0733-009930, 0733-009921.

#285388

Könyvelő
• MADÉFALVA

Madéfalva község jelentkezőket vár 
könyvelői állás betöltésére. Feltételek: 
egyetemi végzettség, közgazdaságtan/
könyvelőség szakon, számítógépes is-
meretek, szakmai tapasztalat. Jelent-
kezni lehet 2020. február 5-ig személye-
sen a polgármesteri hivatalnál. Bővebb 
információkat az alábbi számon lehet 
megtudni: 0266-379107.

#285454

Pénztárgép kezelő
• CSÍKSZEREDA

Munkatársat keresünk Csíkszeredába, 
a Napsugár Mini Market élelmiszer 
önkiszolgálóba, pénztárgép kezelői 
munkakörbe. Önéletrajzát az üzletbe 
vagy az alábbi e-mail-címre várjuk. 
Tel.: 0731-016593. E-mail: agrocom92@
yahoo.com

#285476

Felszolgáló, szakács és szakács 
kisegítő
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Factory Pubba fel-
szolgálókat, szakácsot, szakács kise-
gítőket és takarító személyzetet alkal-
mazunk, azonnali kezdéssel. Szakmai 
tapasztalat nem feltétel, diákok je-
lentkezését is várjuk. Betanítást igény 
esetén vállaljuk. Kiemelt bérezést, 
munkakönyvet és napi meleg étkezést 
biztosítunk. Érdeklődni telefonon le-
het, naponta 10-18 óra között. Fényké-
pes önéletrajzokat e-mailen vagy sze-
mélyesen várunk (Bethlen Gábor utca 
108.). Tel.: 0740-365550. E-mail: spirit-
factory108@gmail.com

#285504

Biztonsági őr
• SZÉKELYUDVARHELY

A Professional Guard security cég biz-
tonsági őrt alkalmaz Székelyudvarhe-
lyen. Érdeklődni telefonon lehet: 0799-
996174, 0741-335101.

#285511

Könyvelő és varrónő
• SZÉKELYUDVARHELY

Német textilipari cég könyvelő és var-
rónő munkatársakat alkalmaz. Cé-
günk nagyon jó munkakörülményeket, 
szakmai végzettségnek megfelelö bére-
zést és ételjegyeket biztosít. Önéletraj-
zokat a következő címre várunk: Nico-
lae Bălcescu 69/C/3, Székelyudvarhely.  
Tel.: 0266-211538. E-mail: t.czapp@ha-
ckenberg-group.ro

#285516




