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CSÍKSOMLYÓI NÉPRAJZI EMLÉKPARK álláshirdetése
Elöljáróban megemlítjük, hogy Erdélyben két nagyméretű szabadtéri múzeum van: az 1920-as években épült kolozsvári (https://www.muzeul-etnografic.ro) és az 1960-as években épült nagyszebeni 

(https://www.muzeulastra.ro). Az általunk megálmodott 4,5 hektáros Csíksomlyói Néprajzi Emlékpark hiánypótló létesítmény lesz Székelyföldön, és jó pár tekintetben egyedülálló kuriózum Romániában. 

Úgy gondoljuk, hogy egy ritka lehetőséget kínálunk olyan személyek számára, akiknek ez idáig nem adatott meg, hogy olyan munkahelyen dolgozzanak, ahol azt csinálhatják, amit igazából szeretnek. Ugyanakkor 

sietünk leszögezni azt is, hogy rozsda, szú, moly és verejték elegyéből felépíteni egy néprajzi parkot nem könnyű dolog. Ezért ezt a hirdetést csak nagyon eltökélt (szinte fanatikus) személyeknek ajánljuk, akik viszont 

azt is tudják, hogy milyen lesz pár év megfeszített munka után életük hátralevő részét a Csíksomlyói Néprajzi Emlékparkban ledolgozni.

A következő munkakörökbe keressük leendő munkatársainkat:

I. Üzemeltetési igazgató
Elvárások:

• elkötelezett módon részt vállal a néprajzi emlékpark felépítésében és üzemeltetésében

• érdeklődése és szeretete van a magyar kultúra, néprajz, népművészet és történelem iránt

• román, magyar, angol nyelvismerettel 

• megfelelő számítógép-felhasználói ismeretekkel

• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készséggel

• B kategóriás gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezik

Feladatok:

• folyamatos ismeretszerzés, információgyűjtés a magyar kultúra, néprajz, népművészet és történelem 

területén

• célcsoportok beazonosítása, adatbázisok kiépítése és kezelése

• kapcsolatépítés különböző intézményekkel és a vendégkörrel

• ajánlatok, programcsomagok kidolgozása és népszerűsítése

• rendezvények szervezése, lebonyolítása

• a park működésének koordinálása

Amit ajánlunk:

• versenyképes bérezés

• hosszú távú, stabil munkahely

• inspiráló munkakörnyezet.

Fontos megjegyzés: Szakmai végzettség hiánya nem akadály. Fontos, hogy ismerjen önmagára 

a hirdetésben megfogalmazott elvárásokban és feltételekben és legyen hajlandósága – készsége 

végigjárni a fejlődés útját (melyben maximálisan segítségére leszünk), mely segíteni fogja, hogy egy 

jól felkészült menedzsere legyen a néprajzi parknak. Tehát jó munkabírású személyek jelentkezését 

várjuk, akik nem hátrálnak meg a kihívások elől, a munkahelyre nemcsak a társadalmi elvárás meg 

a szükséges anyagiak megteremtése eszközeként tekint, hanem szakmai önmegvalósítás 

lehetőségeként is, amiért hajlandó az ing ujját feltűrni, amikor a helyzet megköveteli.

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel nagy érdeklődéssel várjuk

a boldogoregfalva@gmail.com e-mail címre.

II. Műszaki igazgató
Elvárások:

• megbízható, józan életvitelű, jó munkabírású, kitartó, pontos, előrelátó szervező és irányító legyen

• előny, de nem kizáró elvárás az angolnyelv-tudás

• általános számítógép-felhasználói ismeretek

• B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány

• építkezés terén általános ismeretek, ezek hiányában pedig hajlandóság és készség az elsajátításukra

műszaki beállítottság, érzék és elhivatottság régi berendezések, tárgyak működtetése, javítása iránt 

(pl. gáter, malom, traktor, cséplőgép stb.)

• Csíkszereda és környékbeli lakhely előnyt jelent

• amit csinál, jól megcsinálja

• ne csak a rozsdát, szút és a molyt lássa, hanem a mögöttük rejlő értéket és lehetőséget

• rövid idő alatt ismerje ki magát olyan területen, amit addig nem volt alkalma megismerni: 

pl. egy 1926-os Fordson traktor működési elve (írott szakanyag és magas szakmai irányítás biztosítva 

van a tanuláshoz). Csak legyen eltökélt és rátermett erre a feladatra, a többiben segítünk!

Végzettséget szándékosan nem írtunk, mert amit kérünk, így egyben nem tanítják sehol, ezért nem 

tekintjük meghatározónak. Lehet orvos, pedagógus, építészmérnök vagy műhelyfőnök, ha génjeiben 

hordozza azt, amire nekünk szükségünk van, akkor várjuk jelentkezését nagy érdeklődéssel!

Feladatkör: építkezési, karbantartási és felújítási munkálatok megszervezése és irányítása

Amit ajánlunk: bizonyítási lehetőség (önmegvalósítás), hosszú távú, stabil munkahely és versenyképes 

bérezés

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel nagy érdeklődéssel várjuk 

a boldogoregfalva@gmail.com e-mail címre.

III. Kis és nagyobb ács és kőműves csoportok
 jelentkezését várjuk szerződéses viszonyban, többéves munkát biztosítunk télen és nyáron is.

Érdeklődni a 0744–671001-es telefonszámon lehet.

A zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft. varrodarészlegének 

bővítése céljából munkatársakat 

alkalmaz a következő beosztásba:

1. Férfi kisegítő személy CSOMAGOLÓ munkakörben – 

    azonnali kezdéssel – 2 szabad hely.

2. Varrónő – 10 szabad hely szeptemberi kezdéssel.

3. Minőségellenőr – 1 szabad hely szeptemberi kezdéssel.

4. Csomagoló – 1 szabad hely szeptemberi kezdéssel.

5. Műszerész – 1 szabad hely szeptemberi kezdéssel.

Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság.

Amit kínálunk: 

• versenyképes bérezés teljesítményarányos alapon

• ételjegy minden ledolgozott munkanapra

• modern munkakörülmények

• ingyenes szállítás Székelyudvarhely-Zeteváralja útvonalon.

Előnyt jelent:

• varrodában szerzett tapasztalat, varrónő és műszerész esetében elvárt

• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely (nem kizáró ok).

Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752–243584-es 

telefonszámon lehet, illetve önéletrajz küldhető a csa@cetateproduc-

tion.ro e-mail-címre, vagy személyesen leadható a cég székhelyén, 

Zeteváralja 201/A szám alatt.

A LACTATE HARGHITA RT.
jelentkezőket vár

az alábbi pozíciókra:

• TEJTERMÉKGYÁRTÓ
• PASZTŐRÖZŐ
• GÉPSZERELŐ

Amit ajánlunk: stabil munkahely, vonzó bérezés, túlórák 
kifizetése, éjszakai és hétvégi pótlék, ételjegyek, szállítási 
költségek fedezése.

Várjuk szakmai önéletrajzukat 
a klara.fazakas@covalact.ro  e-mail címre vagy a cég 
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 marosvásárhelyi

Therezia tejipari vállalat

area sales managert alkalmaz.

Elvárás a minimum 3 év tapasztalat hasonló munkakörben és az ország 

egész területét lefedő mobilitás. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el 

a therezia@therezia.ro e-mail címre.

Érdeklődni a 0749–228435-ös telefonszámon lehet.

Sürgősen munkatársat 
keresünk automata 

szalagfűrész kezelésére, 
azonnali kezdéssel!

Érdeklődni a 0746–906603-as 

telefonszámon vagy

a gyorgytunde17@gmail.com 

e-mail-címen lehet.

A csíkszeredai Savnelson GSA 

asztalosságban/bútorösszeszerelésben 

jártas csapatvezetőt/munkatársat 

alkalmaz teljes munkaidőben szállodák 

és üzletek berendezéshez.

Fényképes önéletrajzát az alábbi 

e-mail-címre várjuk:

office.savnelsongsa@gmail.com

További információért hívja 

hétköznapokon 8 és 16 óra között 

a következő telefonszámot: 0740–065391

Azonnali kezdéssel keresünk férfi és női munkaerőt 
Németországba.

Útosztályhoz férfi munkatárs: C-kategóriás jogosítvány és  
németnyelv-tudás szükséges.

Vendéglátóiparba női munkatárs: németnyelv-tudás 
szükséges.

Férfinak: 11,50€ nettó óra

Nőnek: 10,50€ nettó óra, (pár is lehet )

További információ: +40736–250734.

Azonnali kezdéssel keresünk húsfeldolgozó 

iparba mészáros férfi munkaerőt 

Németországba.

Fizetés 12/14/euró/órabér kézbe 
(munkaminőséghez viszonyítva )

Szállás biztosítva.
További információ: +40736–250734

ÁLLÁSAJÁNLAT

Fogtechnikus
• MAROSVÁSÁRHELY
A Natural Slim Dental Clinic by Dr. Pop, 
marosvásárhelyi klinika fogtechnikust 
alkalmaz vagy kollaborálásra (ceramist, 
Cad-Cam stb.). Tel.: 0745-507253. E-mail: 
pop1946@gmail.com.

(894)

Kürtőskalács-, fagylalt-, lángos-
készítő és kőműves
• COSTINEȘTI
Costinești-re alkalmazunk elárusítólányo-
kat, valamint kürtőskalács, fagylalt és lán-
gos készítésére és eladására személyzetet. 
Ugyancsak Costinești-re, 1 hónapos mun-
kálatra olyan kőművest alkalmazunk, aki 
tud vakolni, csempézni és falazni. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0755-042558.

(1161)




