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A marosvásárhelyi 
Therezia tejgyár eladási 

osztályára vezető 
munkatársat alkalmaz.

Önéletrajzát kérjük, juttassa el 
a therezia@therezia.ro 

e-mail címre. Érdeklődni lehet 
a 0749–228435-ös telefonszámon.

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.

A Fenyő Szálló hamarosan
induló wellnessuszodába
felügyelő munkatársakat
alkalmaz.

FELADATOK:

• vendégek felügyelete
• a medencetér, gépészeti terek tisztántartása, uszodatechnika (légkezelő, vízkezelő, 
szűrő-fertőtlenítő) berendezések felügyelete, szabályszerű működtetése
KÖVETELMÉNYEK:

• román, magyar nyelvismeret
• határozott fellépés igényesség, megbízhatóság, terhelhetőség
• műszaki érzék
• sportos megjelenés
ELŐNYT JELENT:

• villanyszerelői ismeretek 
• 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.

SZÖVŐDÉBE ALKALMAZUNK MESTERSEGÉDET.

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 Székelyudvarhely, Nicolae Bălcescu 69/C/3 címre várunk.
Érdeklődni a 0266–211538-as telefonszámon lehet.

Hosszú távra, a stabil hátterű
HARVÍZ Rt. VILLANYSZERELŐT
alkalmaz szivattyú és
szivattyúállomások karbantartására Csíkszeredában.
ELVÁRÁSOK:

• villanyszerelői végzettség vagy tapasztalat villanyszerelésben
• pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés
ELŐNYT JELENT:

• tapasztalat automatizálásban
• mechanikai végzettség vagy tapasztalat
• hajtási engedély, B-kategória
AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása
• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség
• jó csapatszellem, stresszmentes környezet

Érdeklődni a 0266–313636-os telefonszámon lehet, önéletrajzokat e-mailen 
fogadunk a secretariat@harviz.ro címen február 15-ig, vagy személyesen 

leadhatja a vállalat székhelyén: Csíkszereda, Akác utca 1. szám.

A Cargus gyorspostához

FUTÁR állás
betöltésére keresünk 

személyeket.

Érdeklődni: 0745–652970.

A küküllőkeményfalvi 
Tip-Autoimpex Kft. 

könyvelésben jártas kollégát 
alkalmaz, előnyt jelent 

a Hamor program ismerete.
Önéletrajzát elküldheti

a tipautoimpex@gmail.com e-mail címre, 
vagy behozhatja személyesen 

cégünk székhelyére
(Küküllőkeményfalva 236. szám).

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának

fejlesztésére keres:

• RAKTÁROST
Elvárások:
- középfokú végzettség
- komolyság, megbízhatóság
- érvényes targoncakezelői engedély
Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
a klara.fazakas@covalact.ro e-mail címre, vagy a gyár 
székhelyére (Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).
A kiválasztási és alkalmazási procedúra részeként, az önök által 

beküldött önéletrajzokban szereplő személyi adatok feldolgozásra 
kerülnek. Keresse fel a covalact.ro honlapon a karrier oldalt, ahol 

megtalálja az alkalmazással kapcsolatos személyi adatok feldolgozására 
vonatkozó teljes leírást.

A könyv népszerűsítésének médiapartnere
a                                       

MEGVÁSÁROLHATÓ!
Székelyhon ügyfélszolgálat

Székelyudvarhely, Park utca 1. szám 0740-154 486

gyorgyistvan80@gmail.com

Az első 50 vásárló
ajándék falinaptárban

részesül.

45 lej
Csak

Az ECO-CSÍK KFT. alkalmaz:
• közbeszerzésben jártas kollégát
• marketing ismeretekkel rendelkező kollégát

Jelenkezni lehet naponta hétfőtől csütörtökig 8-14 óra, pénteken 8-12 óra 
között kéréssel, önéletrajzzal és személyiigazolvány-másolattal
a cég munkaptontján, a Csíkszereda, Akác utca 1-es szám alatti 

titkárságon vagy az office@ecocsik.ro e-mail címen.

Autószervíz, autómosó, 
gumiszerelő
• SZÉKELYSZENTMIHÁLY

A székelyszentmihályi EGON KŐFARAGÓ Kft . 
a február 15-én induló autószerviz és gumisze-
relő műhelyébe, valamint az autó- és szőnyeg-
mosóba keres munkaerőt: a szerviz részre 2 
szakembert és egy segédmunkást, a gumis 
műhelybe egy szakmában jártas személyt, a 
mosóba egy hölgy munkatársat. B kategóriás 
jogosítvány előnyt jelent, de nem kötelező. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0752-386256.

#290811

Elárusító és polcrakó
• CSÍKSZEREDA

Elárusítót és polcrakót alkalmazunk csíksze-
redai élelmiszerüzletbe betanítási lehetőség-
gel. Nyolcosztályosok és frissen végzettek je-
lentkezését is várjuk. Érdeklődni a következő 
telefonszámon: 0722-598453.

#

Felszolgáló, szakács 
és szakácskisegítő
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Factory Pubba felszol-
gálókat, bárosokat, szakácsot, szakácskise-
gítőket és takarítószemélyzetet alkalmazunk 
azonnali kezdéssel. Szakmai tapasztalat nem 
feltétel, betanítást igény esetén vállaljuk. Ki-
emelt bérezést, munkakönyvet és napi meleg 
étkezést biztosítunk. Érdeklődni telefonon 
lehet, naponta 10-18 óra között. Fényképes 
önéletrajzokat e-mailen vagy személyesen 
várunk (Bethlen Gábor utca 108.). Tel.: 0744-
539448. E-mail: spiritfactory108@gmail.com

#290856

ÁLLAT

Vásárolok pirostarka, kék-belga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#290790

Eladó 4 éves királypiton terráriumostól, 400 
lej, Csíkszeredában. Tel.: 0724-212175.

#290806

Eladók előnevelt tojócsirkék piros, fekete és 
kendermagos színben, valamint egyéves, pi-
ros tojótyúkok. Szállítás megoldható. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0744-597003.

#290850

Eladó 160-170 kg körüli disznó Szépvízen. Tel.: 
0752-016486.

#290853

BÉRBE ADÓ

Kiadó garzonlakás Csíkszeredában. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0743-267035.

#290657

Kiadó 50 négyzetméter kereskedelmi felület 
Csíkszereda központjában. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-612397.

#290773

Kiadó Csíkszeredában, a Suta Sétány 3. szám 
alatt egy kétszobás lakás. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0751-540342.

#290805




