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A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola 

versenyvizsgát hirdet 

FŐKÖNYVELŐI állás betöltésére.

Bővebb tájékoztatás az iskola titkárságán, 

a 0757-075903-as telefonszámon 

vagy a www.koskaroly.ro honlapon szerezhető.

Elárusítónőt 
keresünk 
ruhásüzletbe!

Érdeklődni 

a 0757-834694-es 

telefonszámon lehet.

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

Mindennapi feladatok közé tartozik:

• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• új előfizetések megkötése, 
  valamint a régiek meghosszabbítása

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
lapterjesztőnknél a következő telefonszámon: 0726-720277.

Amit szeretnénk az új munkatárstól:

• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs- és meggyőzőképesség

A kerékpározásban való jártasság 
előnyt jelent!

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

rendelkező gépkocsivezetőt alkalmaz aszfaltos és 
betonkeverő gépkocsira főként Székelyudvarhely és 

környékéről, 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.

A HACKENBERG TEXTILE GROUP NÉMET CÉGCSOPORT SZÉKELYUDVARHELYI 

SZÉKHELYÉRE ALKALMAZ HÁZMESTERT ÉS RAKTÁROST.
Előnyt jelent a targoncakezelői engedély.

Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és versenyképes, szakmai végzettségnek/ 

tapasztalatnak megfelelő fizetést biztosít .

Önéletrajzokat a t.czapp@hackenberg-group.ro e-mail címre várunk.

Tel.: 0266–211538

A Lobogó Resort csapatbővítés céljából munkatársakat keres:

recepciós; pincér/báros; szakács; 
konyhasegéd; udvari munkás; szobalány 

pozíciókba.

Szállítás Székelyudvarhelyről megoldható, 

komoly érdeklődőknek akár szállást is biztosítanak.

További infók: 0721-248881.

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
szeptember 10-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.

Könyvelői állás, 
meghatározott időre, 
2023. november 1-ig.
- CV
- kézzel írott kérés
Főbb feladatok, munkák: 

• könyvelési és előkönyvelési feladatok végzése (számlák iktatása, 

szolgáltatásszámlák vezetése, banki kivonatok könyvelése stb.)

• könyvelési akták archiválása

• kapcsolattartás beszállítókkal, ügyfelekkel

• időszakos beszámolók elkészítésében való részvétel (éves, féléves, 

negyedéves)

Elvárások:

• gazdasági felsőfokú végzettség

• magyar és román nyelv ismerete

• haladó felhasználói szintű Microsoft Office-ismeret (Excel, Word)

• problémamegoldó készség

• rugalmasság

• gyakorlatias szemlélet

• precíz, megbízható személyiség

• önálló és csoportos munkavégzés

• jó kommunikációs készség

Könyvészet:

• Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității

• OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

• OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 

consolidate, Secțiunea 4.5, 4.6, 4.8., 4.17

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 14.

Hosszú távra, 

a stabil hátterű

HARVÍZ Rt. DISZPÉCSERT alkalmaz.

ELVÁRÁSOK:

• minimum középfokú végzettség 

• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés

• számítógép-felhasználói ismeretek

ELŐNYT JELENT:

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

• technikai végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása

• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség

• jó csapatszellem, stresszmentes környezet

JELENTKEZÉS:

Szakami önélatrajzukat a következő e-mail címre várjuk: 

secretariat@harviz.ro, vagy személyesen a cég székhelyén, 

2021. szeptember 15., 12:00 óráig. 

(CSÍKSZEREDA, Akác utca 1. szám)

További információk: 0266–313636.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Kereskedelmi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY
A Székelyudvarhelyi Mil Trade Kft ., fafelü-
let-kezelő anyagokat forgalmazó cég bővítés 
céljából kereskedelmi munkatársat keres 
partnerekkel való kapcsolattartás, illetve 
partnerek látogatása céljából. Elvárások: jó 
kommunikáció, román nyelv, B kategóriás jo-
gosítvány, tapasztalat, kereskedelemben való 
jártasság, számítógépes ismeretek. Fényképes 
önéletrajzokat e-mailre várunk vagy szemé-
lyesen a Bethlenfalvi út 222. szám alá. Csak 
a kiválasztott személyeket értesítjük. E-mail: 
odorhei@mlstrade.ro.

(2832)

Konyhai kisegítő
• CSÍKSZEREDA
Pincér és konyhai kisegítő munkatársat al-
kalmazunk a Várdomb étterembe, azonnali 
kezdéssel. Jelentkezni lehet az alábbi telefon-
számon, valamint e-mail címen. Tel.: 0742-
141280. E-mail: offi  ce@vardomb.ro.

(2862)

Személyzeti ügyintéző
• CSÍKSZEREDA
A Gyulafehérvári Caritas Logisztika csíkszere-
dai részlege személyzeti ügyintézőt keres! Je-
lentkezési határidő 2021. szeptember 9. Részle-
tes információk: https://caritas-ab.ro/career/
szemelyzetis/.

(2886)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA
Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E ka-
tegóriás hajtási engedéllyel rendelkező sofőrö-
ket alkalmaz. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0743-275970.

(2892)

Bolti eladó, árukihordó, 
raktári kisegítő
• CSÍKSZEREDA
Bolti eladót, árukihordót, raktári kisegítőt 
alkalmazunk a csíkszeredai Vata Investhez. 
Önéletrajzokat várunk az alábbi e-mail címre, 
vagy érdeklődni az alábbi telefonszámokon. 
Tel.: 0747-036042, 0747-125421. E-mail: vata.
ilie@gmail.ro.

(2928)

Építkezés
• SZÉKELYUDVARHELY
Építkezésben jártas embereket vagy csopor-
tot keresek, munkakönyves alkalmazással, 
Székelyudvarhely környéki munkapontokra. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-224699.

(2937)

Betanított munkás
• MAGYARORSZÁG
Munkalehetőség Magyarországon! Műanyag 
termékeket gyártó céghez keresünk betanított 
munkásokat szeptember 11-i indulással. In-
gyenes szállás és utazást biztosítunk. Bérezés 
ledogozott napoktól függően 200-350 ezer Ft. 6 
hét munka után 3 hét pihenőre hazaszállítjuk 
a dolgozókat. Érdeklődni: +36206612032-es 
vagy +36208496942-es telefonszámon.

(2961)

Elárusító
• CSÍKSZEREDA
Tapasztalattal rendelkező elárusítót alkalma-
zunk ruhás, cipős üzletbe, Csíkszereda köz-
pontjában. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0740-
959201, 0745-700635.

(3018)

Diszpécser
• CSÍKSZEREDA
A City Taxi csíkszeredai telefonközpontjába 
diszpécser kolléganőt keres hosszú távra. El-
várások a román és a magyar nyelv társalgási 
szintű ismerete. Előnyt jelent a frissen vég-
zettség vagy hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat. Önéletrajzokat a citytaxycsiksze-
reda@gmail.com címre várunk.Telefonszám: 
0740-225786. E-mail: citytaxycsikszereda@
gmail.com.

(3021)




