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MIERCURI, 8 AUGUST 2018

Inform Media Press SRL, care î i desf oar  activitatea 
în presa local  din Romania i Ungaria
caut  coleg în Oradea:

GESTIONAR APELURI DE INTRARE 
ŞI VÂNZĂRI (OPERATOR CALL-CENTER)

 Loc de munca: Oradea
CV la adresa de e-mail: hr@informmedia.ro

 0720 400 361
Solicitantul este de acord cu utilizarea datelor sale personale conform regula-
mentului GDPR al firmei noastre publicat pe situl Inform Media Press.

Atributii:
Gestionare apeluri de intrare 
prin telefon,
Trimitere e-mail-uri către  uni-
tatea organizaţională corespun-
zătoare,
Gestionarea reclamaţiilor în 
softul de reclamaţii anunţuri şi 
difuzare,
Reapelare clienţi,
Ascultarea mesajelor de pe 
robotul telefonic,
Vânzări,
Căutare clienţi noi prin telefon.

Condiţii:
cunoaşterea excelentă a limbii 
române şi maghiare
studii medii
mod de lucru fiabil, precis,
cunoştinţe de baza IT,
orientare spre performanţă,
perseverenta,
flexibilitate
capacitate mare de muncă,
bune abilităţi de comunicare

Oferim:
salar de baza fix + bonus pe 
bază de performanţă
condiţii corecte
formare profesională

SC Inform Media Press SRL

CAUTĂ

DISTRIBUITOR DE PRESĂ
 elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă 
de şcolarizare;
 au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public 
de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care 
beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, 
precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din 
sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele 
de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate 
salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de mun-
că, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel 
puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

 ORADEA, zona Cantemir, Rogerius, IOŞIA, 
Velenţa, EPISCOPIA BIHOR. Căutăm persoană 
pe perioadă determinată. 

 0720 400 395 
 Ineu, Suplacul de Barcau   0721 270 537
 Sălard şi Valea lui Mihai   0726 740 465 

e-mail: hr@informmedia.ro 
 0720 400 361

Solicitantul este de acord cu utilizarea datelor sale personale conform regulamentului 

GDPR al firmei noastre publicat pe situl Inform Media Press.

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.08.2018-10.08.2018

Reanunțate cu 2 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd  - Punct de lucru Aleșd
10.08.2018 09:00-17:00 Loc. Uileac de Criș (p), Vârciorog (p), Damiș, Bratca (p),

  Lugașu de Sus (p).

10.08.2018 08:00-15:00 Loc. Cătun Marca.

2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș  - Punct de lucru Ștei
10.08.2018 08:00-16:00 Loc. Lunca-Burdești.

3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș  - Punct de lucru Beiuș
10.08.2018 09:00-17:00 Loc. Sânmartin de Beiuș, loc. Beiuș cu str.    

  Burgundia Mică, loc. Suplac de Tinca.

4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Oradea
10.08.2018 09:00-17:00 Loc Oradea cu str.:  Dobreștilor, Aluminei, Slatinei,   

  Sf. Apostol Andrei, Anton Pann, Ady Endre, Szigligeti   

  Ede, E. M. Chitul, B.P Hașdeu, Leagănului. 

10.08.2018 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Nufărului (p), Ciheiului,    

  Constantin Nottara, Liszt Ferencz, Agricultorilor, Lanului,  

  Narciselor, Constantin Noica, Aleea Onisifor Ghibu,  

  Aleea Peneș Curcanului, Joules Verne, Leonardo da Vinci,  

  Bumbacului.   (1969 - H 76416)

Persoanele interesate vor depune CV-ul, cererea şi documentele 

justificative la sediul societăţii din Băile Felix, com. Sânmartin, jud. 

Bihor - Serviciul Resurse Umane, până la data de 17.08.2018 între orele  

800 -1500 sau pe e-mail la recrutare@turismfelix.ro

Informaţii suplimentare la telefon: 0259/319.105.

Ţ

(1972 - H 76428)

cu sediul în 
Băile Felix
angajează:

(2009 - H 77529)

Întreruperi energie electrică

Săptămâna 06.08.2018-10.08.2018

Anunțate cu 2 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Oradea
10.08.2018 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Caișilor,  

   Bulgarilor, Murelor, Ion Musceleanu,  

   Aurel Ciupe, Romer Floris.

(2010 - H 77561)

Întreruperi energie electrică

Săptămâna 13.08.2018-17.08.2018

Anunțate cu 2 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Oradea
13-14.08.2018  09:00-17:00 Loc.  Oradea cu str.:  Henri Coandă,  

   Calea Aradului, Primăriei,   

   Alexandru Xenopol.

SC SIMBAC SA
cu sediul in Oradea sos. Borsului nr. 37/A

ANGAJEAZA:
lacatusi confectii metali-

ce, sudori electrici, dulgheri, 
instalatori,mecanici utilaje, electri-
cieni intretinere, mecanici intreti-
nere, conducatori auto cat. C+E .

SALARIZARE DEOSEBITA.
Relatii la tel. 0259437682 de luni 

pana vineri intre orele 8-15 (1805H64231)

PFA Popa Bianca Melinda, producător de legume proaspete în 
câmp , CUI 37516834, din localitatea  Rîpa

Vinde -  fasole păstăi, 
dovlecei şi porumb 
zaharat  in stare 
proaspătă.
Info tel. 

0747331487
(1857H64821)

(  rmă comerţ materiale de construcţii)

ANGAJEAZĂ

CONSILIER VÂNZĂRI • 

MAGAZIN

GESTIONAR• 
Contact: e-mail: hr.bh@arabesque.ro ; 

telef. 0743.070.127 (1939H73505)

(881H5843)

Achiziţionăm cu plata cash deşeuri reciclabile
de la persoane fizice şi firme!

(carton, reviste, ziare, arhive, hartie,
sticle PET, folie plastic etc.)

TRANSPORT GRATUIT!

Preţuri atractive
Adresa: Şos. Borşului nr. 19 D

Mobil: 0732-330-121
E-mail: Cristian.Retea@hamburger-recycling.com

1
3

2
9

S. C. Arikan Serv 
ANGAJEZA 

absolvent cu studii medii pentru postul de 

tehnician curenti slabi.
C.V. la arikan.o�  ce@gmail.com

(1975 - H 76434)

Această informare este efectuată de: 
SC INVEST PETRAS SRL cu sediul în 
Marghita, str. Herculane, nr. 5,scA,et.4, 
ap.15,jud. Bihor , tel:0740-150072 ce 
intenţionează să solicite de la ABA 
Crişuri, aviz de gospodărire a apelor pen-
tru desfăşurarea activităţii se proiectul 
” Extindere şi adâncire lac piscicol prin 
extracţie de nisip şi pietriş în perimetrul 
SANTĂU INVEST EXTINDERE judeţul 
Bihor,, amplasat în extravilanul locali-
tăţii Oradea, nr. cad.174.840, 182.190, 
165.653. Această investiţie nu este nouă. 
Nu rezultă ape uzate în procesul de pro-
ducţie. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de amplasament pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată.
Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului după data de 
12.08.2018.  (1995 - H 77150)

Această informare este efectuată de S.C. ECO LIVADA S.R.L., cu sediul în jud. Bihor, 
municipiul Oradea, str. Dobrestilor, nr. 7, bl. PC57, ap. 7, ce intenţionează sa solicite de 
la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de gospodărire a 
apelor pentru investiţia: “Înfi inţare seră în comuna Nojorid, Judeţul Bihor”, 
în comuna Nojorid, nr. cadastral 60256, jud. Bihor. Aceasta investiţie este nouă. 
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta numai ape menajere uzate, care vor 
fi epurate în staţie de epurare, dotată cu treaptă biologică.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile <LLNK 11996 107 10 201 0 
25>Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului, după data de 12.08.2018.  (2012 - H 77629)

Transport persoane 
pornire zilnică din Oradea 
cu microbuze confortabile

Austria-Germania  
Germania-Austria-Oradea
Tel. 0261.766.310, 0744.570.105, 0744.575.970.  

www.arnisoltrans.ro.  457 959927


