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0744/522515, 0741/162052,
vagy a székhelyen a Transilvaniei u. 11. sz. alatt.

951 65591

A nagyváradi SIMBAC Rt.,
Borsi út 37/A. szám,

alkalmaz:
fémszerkezet lakatosokat,  

hegesztőket, ácsokat, szerelőket, 
gépkezelőket, karbantartó  

gépészeket, vezetőket.
Különleges javadalmazás.

Felvilágosítás a 0259437682 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 

8-15 óra között. (923) 64234

Az újpalotai (Palota) Nutrientul sertéstelepe 
alkalmaz állat-egészségügyi technikust gya-
korlattal/vagy anélkül, állat-egészségügyi 

területre a hizlaldába.
Elvárások:

- a közelben található lakhely
- ne tartson sertéseket otthoni gazdaságában.

Önéletrajzaikat küldjék a petru.musta@nutrientul.ro címre.
Felvilágosítás a 0741/200057 telefonszámon. (952) 69254

felvesz árúmozgatót 
és targoncakezelőt 

nagyváradi raktárába, a Borsi út 
40. sz alá. Részletek  a

 0735-050-710
 telefonszámon.  917 63713

A Frescoverde Kft. fagyasztott és friss zöldsége-
ket feldolgozó egységébe Nagyürögdre (Nojorid) alkalmaz:

1. Termelési operátort:
- gépkezelés;

- 2-3 műszakban végzett munka vállalása;
- a rend, tisztaság és fegyelem tiszteletben tartása a termelési helyiség-

ben;
- minimális gépészeti és számítógép-kezelési ismeretek.

Előnyök:
- hasonló beosztásban szerzett gyakorlat.

Juttatások:
- vonzó bércsomag;

- biztosítjuk a szállítást.
Kapcsolat: office@frescoverde.ro, 0741/239161. (912) 63327

A Frescoverde Kft. 

fagyasztott és friss zöld-
ségeket feldolgozó egy-

ségébe Nagyürögdre 
(Nojorid) alkalmaz:

2. Minőség-
ellenőrt 

– zöldségválogatás/cso-
magolás:

- 2-3 műszakban végzett 
munka vállalása;

- fejlett megfigyelő kész-
ség, a részletekre kiter-

jedt figyelem;
- csapatmunka;

- a rend és fegyelem 
betartása;

- tiszta, becsületes sze-
mély. 

Juttatások:
- vonzó bércsomag;

- biztosítjuk a szállítást.

Kapcsolat: 

office@frescoverde.ro, 
0741/239161.

(913) 63374

A FrescoVerde alkalmaz targonca kezelőt
Az ideális jelölt: - ISCIR engedély kötelező

- az anyagok villástargoncával történő rakodásában szerzett gya-
korlat - kézügyesség és gyakorlati érzék

- kommunikációs készség és csapatmunka
- szorgalmas, kitartó, becsületes, felelősségérzettel rendelkező 

személy.
Az állás leírása: - az áruk kirakodása/berakodása a szállítóesz-

közökre/ből, a villástargonca alkalmazásával
- az áruk rakodása és elhelyezése a megadott helyekre

- a villástargonca jó működésének megállapítása a tevékenység elején
- a gép jó működési állapotának megőrzése.

Juttatások: - vonzó bércsomag - szállítás biztosítva

Kapcsolat: office@frescoverde.ro vagy tel.: 0741 239 161. (915)63374

(építőanyagokat forgalmazó cég)

alkalmaz:
- értékesítési 

tanácsadót az üzletbe,
- vagyonkezelőt

Kapcsolat: e-mail 
hr.bh@arabesque.ro,

 telefonszám 0743/070127. 
(971) 73505

székhelye Félixfürdő

alkalmaz:

Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzaikat, kérvényeiket és igazoló 
okmányaikat a társaság székhelyén, a Félixfürdőben, Váradszentmárton 
(Sanmartin) községben, Bihar megyében – a humán erőforrás osztályon, 

2018.08.17-ig, naponta 8 és 15 óra között, illetve a 
recrutare@turismfelix.ro e-mail címen.

További felvilágosítás a 0259/319105 telefonszámon. (979) 76428

KÁRPITOST
SZOBALÁNYOKAT

PINCÉREKET
SZAKÁCSOKAT

Az Informmedia Press SRL, amely a helyi sajtó területén 

fejti ki tevékenységét Magyarországon és Romániában, Bi-

har megyei  terjesztési hálózatának fejlesztése érdekében 

KERES
LAPTERJESZTŐT 
8 órás munkaidőbe Nagyváradra

Elvárás a pontosság, a komolyság és a nagyváradi utcák 

ismerete. Az önéletrajzokat a hr@informmedia.ro e-mail 

címre várjuk, érdeklődni és jelentkezni a 0720/400.361 

0724/255.495 telefonszámon lehet.
A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez az Inform Media 
Press SRL honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Eladó telek

Állásajánlat
Álláskeresés

Szolgáltatás
l Nyugdíjas (önellátó) nő mellé ápoló-
nőt, társalkodónőt keresek Németor-
szágba. Tel:0747583926.
l Alkalmazok heggeszteni tudó 
lakatost. Telefon: 0741–132-112.
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Különfélék

A hirdetések 
tartalmáért

a hirdető vállalja
a felelősséget!


