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Feladatai:
• kiadványok illetve a cég egyéb termékeinek a szállítása
• csomagok ki- és bepakolása
• kiadványok/küldemények kézbesítése a cég ügy felei számára illetve szállítással    
 kapcsolatos feladatok ellátása a cég telephelyei között
• szükség esetén terjesztéss el kapcsolatok teendők elvégzése
Elvárások:
• középfokú végzettség
• megbízhatóság, rugalmasság, pontosság, felelősségtudat
• éjszakai műszakra való hajlandóság
• magyar, román nyelvismeret
• 5 éves vezetési gyakorlat
• B-kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• teljes munkaidőben történő foglalkoz tatás, bejelentett munkaviszony
• kiszámítható, piacképes jövedelem
• színvonalas munkakörülmények, barátságos csapat
• heti öt napos munkaprogram

Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát 
a megadott e-mail címre küldje el: hr@szh.ro vagy személyesen leteheti a cég 

ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá. 
Beküldési határidő: 2021. október 15. Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

A SZÉKELYHONT, KRÓNIKÁT,
NŐILEGET ÉS A HETI HIRDETŐT KIADÓ
PRÍMA PRESS KFT.

SOFŐR-ÁRUSZÁLLÍTÓT 
KERES.

• gépkezelő (kiszerelő és festőde)
• minőségellenőrző laboráns
• műszakvezető (Process Controller)
• villanyszerelő-karbantartó
• derítőállomás-kezelő és 
• kazánfűtő
• karbantartó
• raktáros

A Coats Romania
csapatbővítés céljából

a következő munkakörökbe
munkatársat alkalmaz: 

Részletek a jóállás.ro oldalon

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

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

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések meghosszabbítása,
  illetve új előfizetések megkötése

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs– és meggyőzőképesség
A kerékpározásban való jártasság
előnyt jelent!

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
GYERGYÓREMETÉN!

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
lapterjesztőnknél a következő telefonszámon: 0726–720271.

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések meghosszabbítása,
  illetve új előfizetések megkötése

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs– és meggyőzőképesség
A kerékpározásban való jártasság
előnyt jelent!

ÁLLÁSAJÁNLAT

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD

Székelyudvarhelyi építkezési cég alkalmaz 
fémszerkezet- és csarnoképítésben jártas mér-
nököket, munkásokat, gépkezelőket hazai és 
külföldi építkezésekre. Önéletrajzokat e-mail-
re várunk. Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 
0720-040173.

(4020)

Nehézgépkezelő, szakmunkás és 
segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

Építkezési cég alkalmaz nehézgépkezelőt, 
szakmunkást és segédmunkást. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0757-320926.

(4464)

Szerkesztő-műsorvezető
• SZÉKELYKERESZTÚR

Vidám vagy, friss és üde? Szeretsz csacsogni, 
csevegni? Igényesen és választékosan hasz-
nálod a magyar nyelv ékes szavait? Akkor 
nálunk a helyed! Keressük a keresztúri VOX 
Rádió legújabb hangját. Mit kell tenned? Hozd 
be szerkesztőségünkbe fényképes önéletrajzo-
dat, vagy küldd el az offi  ce@voxfm.ro e-mail 
címre, a többit pedig bízd ránk. Érdeklődni a 
0749-236654-es telefonszámon lehet. Ha meg-
felelőnek találunk, akkor egy személyes ta-
lálkozás alkalmával meg is győzhetsz minket 
arról, hogy igenis te vagy a nyerő! Tel.: 0749-
236-654. E-mail: offi  ce@voxfm.ro.

(4569)

Fénymásolás és nyomtatás
• SZÉKELYUDVARHELY

Fénymásolásra, digitális nyomtatásra, nyom-
tatványeladásra és számítógépes szerkesz-
tésre keres munkatársat a Kabdebó nyomda. 
Jelentkezni önéletrajzzal, személyesen a cég 
székhelyén munkanapokon 10-15 óráig. Cím: 
Székelyudvarhely, Vár utca 2. szám. Tel.: 0744-
644918. E-mail: kabdebotip@yahoo.com.

(4641)




