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Legyen Ön
A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!
Meglévő jövedelmét kiegészítené még egy kis plusz
keresettel? Unja a nyugdíjas éveket, és belevágna
valami hasznosba, amit garantáltan meg is ﬁzetnek?
Mi most lehetőséget biztosítunk minderre,
hiszen az Ön településén is bővítjük lapkézbesítői
hálózatunkat!
Ha minket választ, akkor nagyon fontos
feladatokkal bízzunk majd meg:
• Ön fogja kézbesíteni a Székelyhon, Krónika,
Heti Hirdető és Nőileg kiadványokat, valamint egyéb
magyarországi folyóiratokat
• az előﬁzetések meghosszabbítása szintén
kulcsfontosságú, hiszen ezzel tudjuk a munkahelyet
hosszú távon biztosítani
És hogy mit várunk el Öntől?
• legyen megbízható és pontos
• ismerje jól településének minden zegzugát, illetve
könnyen el tudjon beszélgetni a helybéliekkel
• rendelkezzen kerékpárral, vagy bírja jól a gyaloglást
A napi mozgás mindenkinek az egészségét szolgálja,
hát miért ne keresne ezzel pénzt is!?
Ha úgy érzi, hogy szeretne csapatunk fontos tagjává
válni, akkor küldje önéletrajzát a hr@szekelyhon.ro
e-mail címre, vagy hívja kollégánkat
a 0726-720277-es telefonszámon.

TELEPÜLÉSEK
TEL
Alsóboldogfalva
Als
Ákosfalva
Bikafalva
Bögöz
C
Csíkbánkfalva
C
Csíkcsomortán
C
Csíkmenaság
Csíkpálfalva
Csíkszentgyörgy
Erdőszentgyörgy
Galambfalva
Gernyeszeg
Göcs
Gyergyóremete
Gyergyótekerőpatak/
Kilyénfalva
Gyimesek
Gyulakuta
Havadtő
Hármasfalu
Kelementelke
Kibéd
Koronka
Körtvélyfálya
Küküllőkeményfalva
Lövéte
Makfalva
Marosszentgyörgy
Máréfalva
Nagyernye
Oroszhegy
Parajd
Sáromberke
Sóvárad
Székelykál
Székelyvaja
Szováta

ÁLLÁSAJÁNLAT, HIRDETÉS
Elárusító és polcrakó

Segédmunkás

• CSÍKSZEREDA

• KÜLFÖLD

Elárusítót és polcrakót alkalmazunk csíksze-

Fémipari segédmunkásokat alkalmazunk.

redai élelmiszerüzletbe. Érdeklődni a követ-

Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0755-

kező telefonszámon: 0722-598453.

625577.
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A MAXOLL KFT. munkatársakat
alkalmaz beszerzői munkakörbe.
Elvárások:
• jó kommunikációs készség
• társalgási szintű román nyelvtudás
• társalgási szintű angol nyelvtudás
• B-kategóriás jogosítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Feladatok:
• raktárkészletek figyelése, és az alapján készletek szinten tartása
• alapanyagok és áruk megrendelése, beszerzési adminisztráció elvégzése
• ártárgyalások, kereskedelmi feltételek egyeztetésének lefolytatása
• kapcsolattartás a meglévő külföldi és belföldi beszállítókkal, új beszállítók keresése
• közreműködés szállítmányozó cégekkel
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• szakirányú végzettség (közgazdasági, kereskedelmi)
A fényképes önéletrajzokat a II. Rákóczi Ferenc utca 96. szám alá várjuk, vagy e-mailen
az office@maxoll.ro címre. Bővebb információ a 0745–979246-os telefonszámon kérhető.

A Fenyő Szálló bővített
wellnessközpontjába uszodagépész
munkatársakat alkalmaz.
FELADATOK:
• a medencetér, gépészeti terek tisztán tartása,
uszodatechnika (légkezelő, vízkezelő, szűrő-fertőtlenítő)
berendezések műszaki felügyelete, szabályszerű működtetése
• részvétel az éves karbantartási munkálatokban
KÖVETELMÉNYEK:
• román, magyar nyelv ismerete
• határozott fellépés, igényesség, megbízhatóság, terhelhetőség
• műszaki érzék
ELŐNYT JELENT:
• villanyszerelői ismeretek - végzettség
• elsősegélynyújtási ismeretek
• alapfokú angol nyelvismeret
Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között fényképes
önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán vagy
a director@hunguest-fenyo.ro e-mail címen.

