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Amit ajánlunk: versenyképes, teljesítményarányos bér, betanítás,
hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség, jó munkakörülmények.

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail címre várjuk
május 28-ig: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 96. szám, print@maxoll.ro.

Bővebb információ a 0266–217212-es telefonszámon kérhető 8-16 óra között.

A MAXOLL KFT. munkatársakat

keres nyomdai részlegére.

Az ING SERVICE építőipari cég tapasztalt, megbízható, 
józan életvitelű B, C, E kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező gépkocsivezetőt alkalmaz aszfaltos és 
betonkeverő gépkocsira, valamint autószerelőt.

Stabil munkahelyet biztosítunk kiemelkedő bérezéssel, 

fejlődési lehetőséggel.

Jelentkezésüket kézzel írott, rövid ismertetővel várjuk Csíkszereda,

Hajnal utca 73. szám alá, munkanapokon 8–16 óra között.

Bővebb információk a 0749–079031-es telefonszámon kérhetők.

NÉMET TEXTILIPARI CÉG RAKTÁROST ALKALMAZ.

Cégünk nagyon jó munkakörülményeket, valamint ételjegyeket biztosít.

Önéletrajzokat a következő címre várunk:

Nicolae Bălcescu 69/C/3, Székelyudvarhely

Tel.: 0266–211538

E-mail: t.czapp@hackenberg-group.ro

Az Infopress Group Rt.

nyomdai részlegére

munkatársat alkalmaz.

Elvárások:

• műszaki beállítottság

• alapszintű számítógépkezelői ismeretek

• pontosság, figyelmesség, alapos munkavégzés

• nyomdaiparban és termelésben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit ajánlunk:

• ételjegyek

• szállítás a város területén, ingázóknak ingázási költségek 

megtérítése vagy szállítás biztosítása

• balesetbiztosítás

• kulturált munkakörülmények

• cégen belüli fejlődési lehetőség

• hosszú távú munkalehetőség

A munkavégzéshez szükséges betanítást a cég székhelyén 

biztosítjuk. Pontos, rugalmas és megbízható jelentkezők 

fényképes szakmai önéletrajzát várjuk 

a matyaskatalin@infopressgroup.com

e-mail címre vagy cégünk titkárságára

 Székelyudvarhely, (Kadicsfalva), Gutenberg tér 1. szám alá.

A Termolang KFT.

németországi munkapontjára 

víz-, gázszerelő szakembert alkalmaz.

Elvárások:

• szakmai tapasztalat, szakirányú végzettség

• megbízhatóság

• pontosság, precizítás, hatékonyság

Amit ajánlunk:

• nettó havi 2000 euró fölötti bér

• biztos munka

• az utazás költségének a megtérítése

• szállás biztosítása

• 24 órás beteg- és balesetbiztosítás 

• magyarul beszélő csoportvezető

Érdeklődni a 0266–212932-es telefonszámon lehet.

Jelentkezni személyesen Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor 

utca 73. szám alatt naponta 7–16 óra között, 

vagy az office@termolang.ro e-mail címen.

Az Eco-Csík Kft. ügyfélfogadó

munkakörbe munkatársat alkalmaz.

Elvárások:

• sikeres érettségi vizsga

• jó kommunikációs készség és csapatban való együttműködés

• Microsoft Windows és az Office csomag felhasználói szintű 

ismerete 

• román nyelv tárgyalószintű ismerete 

Jelenkezni lehet naponta, hétfőtől csütörtökig 8 -14, pénteken 

8-12 óra között, kéréssel, önéletrajzzal és személyi igazolvány 

másolatával a cég munkapontján, Csíkszereda, az Akác utca 1. 

alatti titkárságon, vagy az iratokat elküldheti 

az office@ecocsik.ro e-mail címre. 

Érdeklődni a 0737–026869-es telefonszámon lehet.

Műszaki referens
munkatársat keres
a Harvíz RT.

Folyamatos munkát, korrekt bérezést és

ételjegyet biztosítunk biztonságos, stresszmentes munkakörülményekben, 

fejlődési lehetőséggel, továbbképzéssel a szakmában.

Műszaki végzettség kötelező. 

Elvárások: megbízhatóság, önállóság, pontos-precíz munkavégzés, 

kommunikáció és konfliktuskezelési képesség, járművezetői engedély, 

középfokú MS Office-, alapfokú térinformatikai ismeret (GIS, ARCGIS, AUTOCAD).

Előny: gyakorlat az építkezésben, épületgépészet, ipari automatizálás, 

mélyépítészetben jártasság.

Érdeklődni a 0266–313636-os telefonszámon lehet, önéletrajzokat 

a secretariat@harviz.ro e-mail-címen fogadunk május 28-ig, vagy személyesen 

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

A csíkszeredai 

CGS Romania

magyar nyelven

beszélő

ügyfélszolgálati 

munkatársakat keres!
Érdeklődni lehet a 0751–264253-as 

telefonszámon. Önéletrajzodat várjuk 

a recruitment@cgsinc.ro

e-mail címre!

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkezőket 
hosszú távra, lépcsőgyártó üzemünkbe – 
csapatbővítés céljából, teljesítményalapú, 
ösztönző bérezéssel. Székelyudvarhelyről, 
Székelykeresztúrról a szállítás biztosítva. Ön-
életrajzaikat elküldhetik az offi  ce@hausdorf.
ro címre, vagy személyesen leadhatják a cég 
székhelyén, Bögöz 229. szám alatt munkana-
pokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-245974.

#292191

Építkezés
• KÁPOLNÁS, SZENTEGYHÁZA, LÖVÉTE

Építkezésben jártas embereket vagy csoportot 
keresek hosszú távra, munkakönyves alkal-
mazással (Kápolnás, Szentegyháza, Lövéte 
előnyben). Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-224699.

#292371

Betanított munka
• MAGYARORSZÁG

Munkalehetőség Magyarországon! Műanyag 
termékeket gyártó céghez keresünk betaní-
tott munkásokat. Ingyenes szállást és utazást 
biztosítunk. Bérezés ledolgozott napoktól füg-
gően: 200-340 ezer Ft. Hat hét munka után 2 
hét pihenőre hazaszállítjuk a dolgozókat. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 
+36206612032 vagy +36208496942.

#292386

Pultos, pincér
• CSÍKSZEREDA

Klub alkalmaz pultost, pincért; 1 szolgálat, 3 
szabadnap, bérmentes lakhatás, kiemelt bére-
zés. Tel.: 0744-593309.

#292393

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

A LACTIS Kft . C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező sofőrt alkalmaz. A jelentkezőket 
várjuk személyesen, kézzel írott önéletrajzzal 
a cég székhelyén: Székelyudvarhely, Bethlen-
falvi út 31. szám alá, vagy e-mail címen is lehet 
jelentkezni. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
230911, 0757-571955. E-mail: offi  ce@lactis.ro.

#292398




