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A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és 

fémforgácsolással foglalkozó SELWERK KFT.,

VILLANYSZERELŐT alkalmaz.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8–10 

óra között Székelyudvarhelyen, a cég Fások utca 14/40. szám alatti

székhelyén, vagy érdeklődni

a 0266–217653-as telefonszámon lehet.

Csatlakozz te is csapatunkhoz a következő munkakörbe:

VÍZHÁZ-GÉPKEZELŐ

Felelősségi kör:

• szűrőberendezések működési feltételeinek biztosítása,

    működésének felügyelete 

• berendezések működési paramétereinek napi követése

• higiéniai műveletek végrehajtása

• együttműködés laboratóriumi és termelési munkatársakkal.

Elvárások:

• önálló és csapatban való munkavégzésre is alkalmas személyiség

• középfokú végzettség, technikai szakirány

• szakmai tapasztalat előnyt jelent

• technikai szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent

• nyitottság a három műszakos munkavégzésre

• román nyelvtudás

• MS Office csomag felhasználó szintű ismerete

• előnyt jelent a Tusnád környéki lakhely.

Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot 

az echipa@tusnad.com e-mail-címre várunk, 2020. február 20-ig.

*Csak az interjúra kiválasztott személyeket értesítjük.*

A Tusnád Ásványvíz Rt., Románia egyik vezető 

ásványvíz-kitermelő és palackozó vállalata. 

Cégünk folyamatos fejlődésének alapját a természetes 

frisseségükről ismeretes, kiváló minőségű termékek, 

a legújabb technológia és egy jól felkészült, dinamikus 

munkacsapat képezi.

Szakmai tapasztalattal rendelkező ÁCSOKAT és 
ASZTALOSOKAT, SZOBAFESTŐKET és 

CSEMPERAKÓKAT alkalmazunk NORVÉGIAI 
munkavégzésre.

Csapatok jelentkezését is várjuk, kiemelt fizetést biztosítunk.

Jelentkezni a +4746–287307-es és a +4792–508455-ös 

telefonszámokon lehet.

A Sc In-Com-Euro SRL 

Madarasi Pékség

FUVARSZERVEZŐT

alkalmaz.

Érdeklődni naponta 9-17 óra 

között a 0748–113571-es 

telefonszámon.

Az Ing Service Kft. hosszú távra tervező, útépítő, kőműves, 
valamint ács szakmában jártas munkaerőt keres. 

Elvárások: megbízhatóság, komolyság.

Amit biztosítunk:

• folyamatos munka

• szakmai fejlődés

• szállítás

• igényes munkahelyi környezet és eszközök

• teljesítmény arányos bérezés

Jelentkezésüket megtehetik: személyesen önéletrajzzal a cég 

székelyudvarhelyi székhelyén, Rét utca 105. szám alatt, valamint 

az office@ingservice.ro elektronikus címen.

(Elsősorban udvarhelyszékiek jelentkezését várjuk.)

Érdeklődni a 0749–164051-es telefonszámon lehet,

munkanapokon 8-16 óraig hívható.

Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

A csíkszeredai Lemeco RT. 
villanyszerelőt és hegesztőt 

alkalmaz a csíkrákosi
munkapontra.

Amit ajánlunk: kedvező bérezés és 

ételjegy minden ledolgozott 

munkanapra. Helybeliek-

környékbeliek előnyben.

Érdeklődni a 0744–621796-os és 

0744–387672-es telefonszámokon.

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

szakembereket alkalmaz a következő szakmákban: 
fiatal mérnök akár betanítással, sofőr B-kategóriás gépjárművezetői 
engedéllyel, villanyszerelő, lakatos, CNC-esztergályos, CNC-marós, 

hagyományos esztergályos, marós, 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.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

számítógépes adatrögzítőt alkalmaz meghatározott időre. 

Az ideális pályázó:

• Windows alapszintű kezelése

• magyar helyesírás számítógépen

• türelmes, kiváló csapatszellemben való tevékenység

• problémamegoldó képességekkel rendelkezik

A munkakör leírása:

• két váltásban való munkaprogram

• személyes adatok rögzítése internetes felületen

• nyugodt, stresszmentes munkakörülmény

• fix fizetés plusz teljesítményarányú bónuszrendszer

Mit várunk el?

Felelősségteljes munkavégzést, korrektséget, pontosságot

Fényképes szakmai önéletrajzát, elméleti és gyakorlati tapasztalatairól szerzett 

tanúsítványok, oklevelek másolatát benyújthatja a következő címen:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 530241, Csíkszereda,

Taploca utca 20. sz. Bővebb információt a 0729–044234-es telefonszámon 

kaphat, munkanapokon 8-15 óra között.

A Waberer’s Románia Részvénytársaság

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓT
alkalmaz a Csíkszeredából vezényelt  flottához!

Feladatok: gépjárművezetőkkel való kapcsolattartás, a fuvarfeladat 

végrehajtásában felmerülő problémák megoldása.

Ha szereted a dinamikus, kihívásokkal teli munkát, szeretsz 

emberekkel bánni  és szívesen dolgoznál egy fiatal, karrierlehetőséget 

nyújtó csapatban, versenyképes jövedelemért, illetve:

• minimum középfokú végzettséged van

• kiválóan beszéled a magyar és román nyelvet

• felhasználói szinten könnyedén kezeled a számítógépet

várjuk önéletrajzodat a cariere@waberers.com e-mail-címre. 

Adatfeldolgozó
• CSÍKSZEREDA

Adatfeldolgozó eladót alkalmazunk csíkszere-
dai bútoripari kellékeket forgalmazó céghez. 
Feladatok: ügyfelekkel való kapcsolattartás, 
számlázás. Elvárások: számítógép-kezelői 
ismeretek, jó kommunikációs készség. Tel.: 
0731-707509, 0731-035689. E-mail: offi  ce@lu-
das.ro

#285712

Eladási ügynök és raktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A ICE DYP BALAS Kft . eladási ügynököt és 
raktárost alkalmaz a székelyudvarhelyi mun-
kapontra. Érdeklődni telefonon: 0745-234846.

#285761

Gyógyszerész    
és gyógyszerész-    asszisztens
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyi gyógyszertárba gyógysze-
részt és gyógyszerész-asszisztenst keresünk. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0740-172627.

#285771

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E ka-
tegóriás hajtási engedéllyel rendelkező sofőrö-
ket alkalmaz. Érdeklődni lehet telefonon: 
0743-275970, 0740-659520.

#285799

Mérlegképes könyvelő
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég mérleg-
képes könyvelőt alkalmaz  Székelyudvarhe-
lyen. Elvárások: a Hamor, H-Cont és H Marfa 
programok ismerete és használata. Önéletraj-
zot e-mailen várunk. E-mail: offi  ce@kbssped.
ro

#285800

Menedzserasszisztens
• SZÉKELYUDVARHELY

Ha tudod mi a különbség a menedzserasszisz-
tens és a titkárnő között, akkor a mi emberünk 
vagy! Kozmetikumokat és élelmiszeripari 
tisztítószereket gyártunk immáron 10 éve. 
Felelősségvállaló, mosolygós, víg kedélyű 
társaság vagyunk. Nevünk van a piacon, 
dinamikusan fejlődünk, nagy terveink van-
nak. Hiszünk a nyitott, kétoldalú kommuni-
kációban és a korrekt bérezésben. Jelentkezz 
hozzánk, ha szereted a csapatmunkát, a ki-
hívásokat és a mozgalmas életet. Itt kiélheted 
magadat, szabad kezet adunk neked! Várjuk 
önéletrajzodat személyesen vagy e-mailben 
a következő elérhetőségeken, február 24-éig: 
Székelyudvarhely, Fások utca 14/23. szám (az 
Apicom mellett). E-mail: director@diemer.ro

#285828

Termelésbe munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfeldolgozó mun-
katársakat alkalmaz a termelésbe. Érdeklődni 
telefonon lehet, önéletrajzokat e-mailre lehet 
küldeni vagy személyesen behozható a cég 
székhelyére, a Bethlenfalvi út 31. szám alá. 
Tel.: 0756-108469. E-mail: productie@lactis.ro

#285848

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!




