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apro@szekelyhon.ro
www.hirdetes.szekelyhon.roHolnapután

eredményt hoz!

Holnap
megjelenik...

feladja...
Ma

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 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!

Hosszú távra

a stabil hátterű HARVÍZ Rt.

VILLANYSZERELŐT alkalmaz

szivattyú és szivattyúállomások karbantartására.

ELVÁRÁSOK:

• villanyszerelői végzettség

• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés

• B kategóriás hajtási jogosítvány

ELŐNYT JELENT:

• automatizálásban szerzett tapasztalat

• mechanikai végzettség vagy tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása

• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség

• jó csapatszellem, stresszmentes környezet

JELENTKEZÉS: szakmai önélatrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: 

secretariat@harviz.ro, vagy személyesen a cég székhelyére 2021. június 10. 

12 óráig: CSÍKSZEREDA, Akác utca 1. szám. További információk: 0266-313636

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

 

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 Egyiptomban – Hurghada
Hawaii Cezar Palace and Aqua Park 4* 

Nyaralás a bulgár tengerparton – Aranyhomok
Hotel Mirabelle 4* 

Beutazáshoz szükséges:

Nyaralás a román tengerparton – Mamaia
Hotel Modern 4* 

Romániai szálláshely foglalása esetén elfogadunk üdülési jegyeket!

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkező-
ket 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

Betanított munkás
• MAGYARORSZÁG

Munkalehetőség Magyarországon! Műanyag 
termékeket gyártó céghez keresünk betaní-
tott munkásokat. Ingyenes szállást és utazást 
biztosítunk. Bérezés ledolgozott napoktól 
függően 200–340 ezer Ft. 6 hét munka után 
2 hét pihenőre hazaszállítjuk a dolgozókat. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 
+36206612032 vagy +36208496942.

#292386

Munkások csiszolóba, fényezőbe 
és csomagolóba
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai bútorgyár alkalmaz szakképzett 
vagy szakképzetlen munkásokat a csiszolóba, 
fényezőbe és a csomagolóba. Biztosítunk tel-
jes havi bérletet, ételjegyet. Jelentkezni a cég 
székhelyén (Csíkszereda, Hargita út 97. szám) 
vagy a 0266-314994-es telefonszámon lehet.

#292543

Gépkocsivezető
• CSÍKMADARAS

A Bomilact Madaras Kft . termelésbe férfi  és női 
munkaerőt alkalmaz, valamint tejbegyűjtő 
autóra B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt. Az önéletrajzokat kérjük el-
küldeni a vanzari@bomilact.ro e-mail-címre, 
vagy személyesen behozni a cég székhelyére 
(Csíkmadaras, Fő út 116. szám) naponta 8–16 
óra között.

#292572

Ékszerüzlet
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Sila Mode ékszerüzle-
tünkbe eladót alkalmazunk. Elvárások: ápolt, 
igényes megjelenés, udvarias magatartás, jó 
kommunikáció, megbízhatóság. Előny: ke-
reskedelemben szerzett tapasztalat, alapfokú 
románnyelv-tudás. Bérezés: 3000 ron/hónap 
kézbe, plusz munkakönyv. Jelentkezésüket 
önéletrajzzal a Kossuth Lajos utca 9. szám 
alatti üzletünkben várjuk vagy telefonon. Tel.: 
0748-475554.

#292610

Elárusító és segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY

A Szilánk Kft . elárusítót alkalmaz a Sas ut-
cai bemutatóüzletébe, Székelyudvarhelyen. 
Előny a románnyelv-tudás. Önéletrajzokat a 
cég székhelyén, a Sas utca 2/B szám alatt lehet 
leadni (Tűzoltóság mellett).

#292599

Idénymunka diákoknak
• CSÍKSZEREDA

Idénymunkára diákok jelentkezését várjuk 
a Gambrinus csárdába Csíkszeredában. Fel-
adatkör: pincérkisegítő-konyhai kisegítő, napi 
6–8 órás munkaprogram. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon. Tel.: 0726-107503.

#292600

Asztalos
• FENYÉD

Fenyéden található asztalosműhelybe férfi  
munkaerőre van szükség, csapatbővítés cél-
jából. Érdeklődni kizárólag telefonon lehetsé-
ges, 9–16 óra között! Komolytalan érdeklődők 
kíméljenek! Tel.: 0747-100291, 0744-122260.

#292617

Takarítónő
• SZÉKELYUDVARHELY

Az URBANA RT. takarítónőt alkalmaz a 
székely udvarhelyi oltóközpontba, napi 4 órás 
munkaprogrammal. Érdeklődni a vállalat 
székhelyén, a Haáz Rezső utca 4. szám alatt 
lehet, 2021. június 9-éig.

#292618

AUTÓ

Eladó 2004-es évjáratú Opel Astra G 1950 cm3, 
250 000 km-ben, kitűnően működő állapot-
ban, műszaki vizsga rendben. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0751-450731.

#292565

ÁLLAT

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

#291787

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

#291961

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke 
fagyasztva (3,0–3,5 kg.), 23 lej/kg, Csíkkoz-
máson, Hargita megyében. Minden pénteken 
a megrendelt csirkéket szállítjuk Csíkszeredá-
ba és környékére, a kívánt címre. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#292588

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Suta sétány 3/69. szám alatt. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0751-540342.

#292590

BÚTOR

Eladó 9 részből álló, fehér konyhabútor, dupla 
kagylóval és csapteleppel együtt, Székelyud-
varhelyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-
227778.

#292536




