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Munkatárs
• CSÍKCSICSÓ

Az Invent Kft. csíkcsicsói vasmegmunkáló műhelybe betanítási lehetőséggel
munkatársat alkalmaz azonnali kezdéssel. Érdeklődni telefonon az alábbi
telefonszámon: 0748-293090.
#289407

SZÖVŐDÉBE ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT ÉS HÁZMESTERT.
A munkavégzés két váltásban történik.
Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és versenyképes, szakmai végzettségnek/
tapasztalatnak megfelelő fizetést biztosít .
Önéletrajzokat a t.czapp@hackenberg-group.ro e-mail címre vagy
a Nicolae Bălcescu 69/C/3, Szekelyudvarhely címre varunk.
Érdeklődni a 0266–211538-as telefonszámon lehet.

A SZÉKELYHON NAPILAP BEUGRÓS
LAPKÉZBESÍTŐKET KERES!
» alumínium
és PVC
nyílászárók;
» alumínium
redőnyök;
» garázskapuk;
» külső,
belső
párkányok;
» rovarhálók.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

Mellékkereset, zsebpénz? Pont azt kínálunk! Jelentkezzen beugrónak!
Minálunk a kézbesítők a hírvivők, ezért ez a pozíció fontos státuszt jelent.
A napilapjaink nekik köszönhetően jutnak el az előfizetőinkhez.
Erre a munkára várjuk rugalmas, aktív, megbízható személyek jelentkezését.
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A Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes PR és marketing állás
betöltésére munkatársat keres.
A jelentkezéshez önéletrajz és
motivációs levél szükséges, amelyet
a hargitaneptanc@gmail.com címre
várnak. További tájékoztatást
a +40–0266–371362-es telefonszámon
lehet kérni.
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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.

Cégünk alkalmaz szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembereket a következő munkakörökbe:
KŐMŰVES, ESZTERGÁLYOS, VÍZ-GÁZ SZERELŐ .
Munkavégzés helye: a Tusnád Ásványvíz Rt. székhelye, Újtusnád.
Előnyt jelent a Tusnád környéki lakhely.
Fényképes önéletrajzot az echipa@tusnad.com e-mail címre
várunk vagy személyesen cégünk székhelyén:
Újtusnád, Állomás utca 599/C, 2020. november 6-ig.
*Csak az interjúra kiválasztott személyeket értesítjük.*

E-mailben a hr@szekelyhon.ro címre várjuk a jelentkezését, a levélben feltétlenül
tüntesse fel a telefonszámát, ez fontos! Mi majd meg fogjuk keresni a részletekkel.
Ha telefonon jelentkezne, akkor hívja
a 0799–946819-es mobilszámot hétköznapokon 8–16 óráig.

Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előfizetőknek
• szükség esetén előfizetések felújítása,
illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása
• elszámolás

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség
• kerékpározásban jártasság előnyt jelent
Munkavégzés helyszíne:
Székelyudvarhely

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy személyesen leadhatja
a cég ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá.
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

Tájékozódjon
hiteles forrásból!

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.

