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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!

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.

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 MINERAL QUANTUM KFT. csapata munkatársakat keres 
a csíkszeredai ásványvíz-palackozó üzemébe 

az alábbi tevékenységi területekre:
1. – 1 termelésifolyamat-felügyelő (karbantartó)

2. – 1 vízkezelőállomás-felügyelő 

Amit ajálunk: motivált bérezés, kellemes munkakörnyezet
Elvárások: pontosság, komolyság, lelkiismeretes munkavégzés 

Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérését és önéletrajzát 
a cég székhelyén, Csíkszereda, Kossuth Lajos 26/B/3 szám alatt vagy 

secretariat@springharghita.ro e-mail címre szeretettel várjuk. 

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

Terasz- és balkonépítési munka
• NÉMETORSZÁG

Németországi terasz- és balkonépítési 
munkára ügyes kezű férfi  munkatársat 
keresünk. Bérezés: 2 000 euró/hó. Szál-
lítás a szállás és a munkahely között 
megoldva. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-606153.

(2859)

Személyzeti ügyintéző
• CSÍKSZEREDA

A Gyulafehérvári Caritas Logisztika csík-
szeredai részlege személyzeti ügyintézőt 
keres! Jelentkezési határidő 2021. szep-
tember 9. Részletes információk: https://
caritas-ab.ro/career/szemelyzetis/

(2886)

Könyvelés
• SZÉKELYUDVARHELY

Könyvelési iroda bedolgozót keres Szé-
kelyudvarhely környékén. Előnyben a 
35-50 év közötti hölgyek. Követelmény: 
saját autó és jogosítvány. A fényképes ön-
életrajzokat az eta_allas@hotmail.com 
e-mail címre várjuk.

(2889)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég 
C+E kategóriás hajtási engedéllyel ren-
delkező sofőröket alkalmaz. Érdeklődni 
lehet telefonon. Tel.: 0743-275970.

(2892)

Bolti eladó, árukihordó, raktári 
kisegítő
• CSÍKSZEREDA

Bolti eladót, árukihordót, raktári kise-
gítőt 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 cso-
portot keresek munkakönyves alkalma-
zással Székelyudvarhely környéki mun-
kapontokra. Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0744-224699.

(2937)

Betanított munkás
• MAGYARORSZÁG

Munkalehetőség Magyarországon! 
Műanyag termékeket gyártó céghez 
keresünk betanított munkásokat szep-
tember 11-i indulással. Ingyenes szállást 
és utazást biztosítunk. Bérezés ledolgo-
zott napoktól függően 200-350 ezer Ft. 
6 hét munka után 3 hét pihenőre ha-
zaszállítjuk a dolgozókat. Érdeklődni: 
+36206612032-es vagy +36208496942-es 
telefonszámon.

(2961)

ÁLLÁSKERESÉS

Irodai munká t keresek Székelyudvarhe-
lyen. Felső fokon beszé lem az angol é s 
romá n, illetve alapfokon a né met nyel-
vet, valamint kö zé pfokú  szá mí tó gé pes 
ismeretekkel rendelkezem (Word, Excel, 
é s Power Point-kezelé s), de má s szá mí -
tó gé pes programok tanulá sá ra is nyitott 
vagyok. Amennyiben felkeltettem é r-
deklő dé sé t, elé rhet telefonon. Tel.: 0756-
891669.

(2982)




