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Elérhet ség: Csíkszereda, Feny Travel (a Feny Szálloda földszintjén)
N. B lcescu út 11.  •  Tel.: 0266–372 524  •  Mobil: 0741–234735

www.fenyotravel.ro  •  

Nyaralás Görögországban – Rodosz

Hotel Excelsior 4* 

wellness részleg használata

Hunguest Hotel Forrás 4* 

Elvárás:  legalább nyolcosztályos végzettség .

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 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. március 22.

A COATS Romania Kft. munkatársat keres GÉPKEZELŐ 

beosztásba a festődei és kiszerelő részlegekre.

Az In-Com-Euro SRL. 

könyvelő munkatársat 

keres. Mérlegképesítéssel 

rendelkezők előnyben! 

Érdeklődni naponta 8-18 óra 

között a 0748–113571-es és 

0748–13590-es telefonszámon.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

számítógépes adatrögzítőt alkalmaz 

meghatározott időre.

Bővebb információt a 0729–044234-es 
telefonszámon kaphat, 

munkanapokon 8-15 óra között.

A Waberer’s Románia fuvarozási és szállítmányozási Részvénytársaság

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FUVARSZERVEZŐT

alkalmaz csíkszeredai telephelyére.

Munkaköri feladatok:

• nemzetközi közúti fuvarok szervezése, lebonyolítása és rögzítése

• ügyfélkör kiépítése, forgalom növelése, új megbízók akvirálása

• kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, alvállalkozókkal

• árajánlatok és egyéb kalkulációk készítése, letárgyalása

• az esetlegesen előforduló reklamációk kezelése

• fuvarszervezéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítése, pontos adminisztrálása

Elvárások:

• minimum középfokú végzettség

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek(MS Excel/MS Word)

• biztos román, magyar és angol nyelvtudás

• elönyt jelent a francia, spanyol, olasz vagy német nyelvtudás

• pontos adminisztráció

Szükséges kompetenciák:

• dinamikus, önállóan dolgozni tudó személyiség

• határozottság

• ügyfélorientált szemlélet

• stressz-tűrő képesség

• kitűnő kommunikációs készség

• problémamegoldó- és szervező készség

Amit a Waberer's kínál:

• szakmai fejlődési lehetőség

• kellemes, fiatalos munkakörnyezet

• biztos munkaadói háttér

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el magyar nyelvű  

önéletrajzát a botond.jano@waberers.com e-mail-címre.

További információkkal a 0752–035811-es telefonszámon szolgálunk.

Csíkkarcfalvi „Larix” Közbirtokosság Ügyvezető Tanácsa 

összehívja tagságát 2020. március 28-án 10 órakor 

tartandó közgyülésre, a Közbirtokosság székhelyén.

NAPIRENDI PONTOK: 2019-es év tevékenységi és pénzügyi beszámolója, 

az ellenőrző bizottság beszámolója, különfélék.

Nem döntőképes jelenlét esetén, a gyűlés 1 óra múlva megismétlődik. 

Minden közbirtokossági tagot tisztelettel várunk.

Eladók új, 500-2700 

kg-os Martz, Tema, 

Böckmann, Stema, 

Lider UTÁNFUTÓK és 

TRAILEREK piros 

rendszámmal, azonnal 

elvihető 2500 lejtől.

Ugyanitt új VONÓHOROG  

rendelésre, valamint 

ALKATRÉSZEK.

Tel.: 0732–589820.

(Kápolnásfalu 67. szám)

Web: sebaltrailer.ro

AKCIÓS
Brikett

Ingyenes házhoz szállítás
500 kg fölött!

Csíkszereda, Hajnal u. 34/A.
Tel.: 0742–593874

0,75 lej/kg

Kapható 
a Kulcslyuk Könyvesboltban 

Marosvásárhelyen, 
a Kossuth utca 5. szám alatt.

Munkások
• CSÍKSZEREDA

Az Iris Service Ciuc Hargita megye, Csíkszere-
da, Vadászok utca, 4-es szám alatti részvény- 
társaság alkalmaz: fafeldolgozó munkásokat, 
építőipari munkásokat csíkszeredai munka-
pontokhoz, valamint építőipari művezetőt. To-
vábbi információkért hívja az alábbi telefon-
számon a 103-as belső számot: 0266-317700.

#285919

Virágkertészeti munkatárs
• MAGYARORSZÁG

Budapest melletti virágkertészetbe dolgos 
kezű női munkatársakat keresünk (60 éves 
korig, házaspár is lehet). Érdeklődni telefonon 
lehet, délután: 0036-70-3714039.

#286060

Nehézgép- és teherautó-szerelő, 
lakatos
• KÜKÜLLŐKEMÉNYFALVA

A küküllőkeményfalvi TIP-AUTOIMPEX Kft . 
munkatársakat keres a következő munkakö-
rökre: nehézgép- és teherautó-szerelő, laka-
tos. Jó műszaki érzékű, pontos, megbízható 
kollégát keresünk. Szakirányú végzettség 
és/vagy tapasztalat előnyt jelent. Jelentkez-
ni szakmai önéletrajzzal, személyesen a cég 
székhelyén (Küküllőkeményfalva 236. szám), 
vagy e-mailen lehet március 16-áig. További 
információkat személyesen vagy telefonon 
szolgáltatunk. Tel.: 0744-519789. E-mail: 
tipautoimpex@gmail.com.

#286155

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

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

#286184

Mérlegképes könyvelő
• SZÉKELYUDVARHELY

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

#286185

Fűrészgépkezelő
• CSÍKSZENTIMRE

Fűrészgépkezelőt alkalmazunk csíkszentim-
rei fűrésztelepre azonnali kezdéssel, betanítá-
si lehetőséggel! Tel.: 0723-155456, 0722-395474.

#286246

Elárusító
• CSÍKSZEREDA

Elárusítókat alkalmazunk csíkszeredai üzem-
anyagtöltő állomáson. Tel.: 0371-000023, 
0730-690815.

#286351

Karbantartó lakatos
• CSÍKSZÉPVIZ

Csíkszépvizen alkalmazunk karbantartó laka-
tost. Tel.: 0722-372372.

#286380

Egy megrendelésen belül
egy kuponkód használható fel.

A kedvezmény csak a kuponkód

Érvényesség:
2020. március 2. – március 31., éjfél

50 OLDALIG

KUPONKÓD:

ALAPÁRON, K




