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

1027 83228

n

n

n

A Nutrientul Rt. alkalmaz: 
automatizálási villanyszerelőt.

Elvárások: - Középfokú iskolai végzettség;
- Minimális számítógép-kezelési ismeretek;

- B kategóriás jogosítvány.
Juttatások: - Jó fizetés; - Étkezési utalványok;
- Biztosítjuk a szállítást;  - Különféle bónuszok.

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzaikat a mircea.b@nutrientul.com 
e-mail címre, kapcsolat 0722/404215. (1116) 93643

Alkalmazunk személyzetet 
a munkahelyen történő képesítéssel, 

termelési kapacitásunk bővítése 
céljából, élelmiszer-ipari területre. 

Vonzó javadalmazás, étkezési utalványok, ingyenes szállítás.
Felvilágosítás a 0259/447155 telefonszámon, 

vagy a Borsi út 45. szám alatt. (1118) 93639

A Nutrientul Rt. 
felvásárol kukoricát (2018-as) hely-
ben fizetéssel, az újpalotai (Palota) és 
illyei (Ciumeghiu) telephelyeken.

Felvilágosítás a 0727200946,
0727200939 telefonszámokon. (1119) 93648

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. Számítógépes adatrögzítő 

(számlázás)
Az ideális jelölt:
- Elemző készség
- Kommunikációs és kontaktusteremtési készség
- Stresszbíró képesség
- Dinamikus, felelősségteljes, nem szétszórt személyiség
- Valódi előnyt jelent a magyar nyelv ismerete

Munkaköri leírás:
- Adatfeldolgozás
- Adatkezelés és -frissítés
- Számlázás
- A különböző részlegekkel való együttműködés

Ajánlunk:
- Folyamatos szakmai fejlődés egy jövőorientált kompetitív 
cégnél
- Sikeres karrierlehetőség egy multinacionális szervezetben
- Korszerű munkakörülmények, hozzáférés utolsó generációs 
előnyökhöz

A TÁRSASÁGUNK LEÍRÁSA
Az Inform Media SRL piacvezető multinacionális cég Észak-
Kelet-Magyarországon és Romániában, Bihar megyében a 
Jurnal Bihorean és Bihari Napló napilapok kiadója. 
Az önéletrajzokat a hr@informmedia.ro e-mail címre várjuk, 
vagy a cég B-dul. Dacia 34. szám alatti székhelyére, tel.: 
0720/400.361.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez az Inform Media 
Press SRL honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Egy kis lépés NEKED,
Egy nagy lépés a KARRIERED számára!

ALKALMAZ
     MUNKÁSOKAT A TERMELÉSBE

          (munkaidő 6:00 – 14:30

     ÁRUMOZGATÓKAT
    (rugalmas munkaidő)
         KÁRPITOST
         ASZTALOST

          VARRÓNŐKET

Légy egyszerű, 
légy a legjobb!

Kárpitozott bútorokat 
gyártó társaság

NYERSANYAGELLÁTÁSI ASSZISZTENST

KÖZGAZDÁSZT

BESZERZÉSI ASSZISZTENST

TERVEZŐMÉRNÖKÖT

MARKETINGASSZISZTENST

Felvilágosítás a 0749/220190, 0748/164452 telefonszámon.
E-mail: recrutare@greensofa.ro
Cím: Borşului 23A, Nagyvárad

Telephely: Sălardului 12., Bihar (1112) 92942

A Tonson 5D 
mozi alkalmaz

- csaposokat
- operátorokat.

Felvilágosítás a 

0771/144750 
telefonszámon. (1164) 97491

A Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség (APM) 

közli az érdekeltekkel a besorolási szakaszban hozott döntést: nincs szükség környezetvédelmi 
hatásvizsgálat elvégzésére és hatástanulmány elkészítésére a hatásvizsgálati és/vagy megfelelő 

értékelési eljárás keretében, a „Zöld folyosó, Ion Bogdan utca S.F.” projekt esetében, amit a javas-
lat szerint Nagyvárad megyei jogú városban, a Ion Bogdan utcában valósítanak meg, kataszteri 

számok: 164832, 188080, 176307, 177703, 192170, 163769. A projekt megrendelője Nagyvárad 
megyei jogú város Polgármesteri Hivatala, Unirii tér 1. szám, Bihar megye. A döntéstervezet és az 
alapját képező okok megtekinthetők az illetése környezetvédelmi hatóság, a Bihar Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, a Dacia sugárút 25/A. szám alatt, hétfőtől péntekig, 9-14 óra 

között, valamint a www.apmbh.ro címen.
Az érdekeltek továbbíthatják hozzászólásaikat/észrevételeiket a besorolási döntéstervezettel kap-

csolatban, a honlapon történő megjelenéstől számított 8 napon belül. (1165) 97494

PFA FRITEA ALEXANDRA RAMONA

eladunk zsenge tököt, csemegeku-

koricát Biharfélegyháza  

községben, Mihai Bravu 

faluban, a 219. sz. alatt.
Felvilágosítás a 0753/839579
 telefonszámon. (1157) 97126

Várjuk
reklámjaika

t!

Az „Aeroportul Oradea” 
Önálló Ügyvitelű Vállalat, székhelye Nagyvárad, 

Aradi út 80. szám, 

versenyvizsgát szervez 
az alábbi állások betöltésére:

- 1 Fejlesztési, vagyonkezelési, infrastruk-
túra karbantartási és környezeti irodave-
zetői állás;
- 1 SZÁLLÍTÁSI INFRASTRUKTÚRA 
ÉPÍTÓMÉRNÖK állás.

A feliratkozási határidőkre és feltételekre, valamint a rész-
vételre vonatkozó releváns információkat megtalálják az 

„Aeroportul Oradea” Önálló Ügyvitelű Vállalat honlapján, a 
www.aeroportoradea.ro címen.

(1168) 97514
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A NUTRIENTUL Rt.
alkalmaz sofőrt nagy 

teherautóra.
Az ideális jelölt jellemzői:

- áruszállítói szakmai engedély – 
KÖTELEZŐ;

- digitális tachográf kártya – 
KÖTELEZŐ;

- TIR sofőrként szerzett gya-
korlat;

- CE kategóriás jogosítvány – 
KÖTELEZŐ.

Az állás leírása:
- Az áruk kiszállítása vagy átvé-
tele operatív módon, a cég veze-
tőségétől kapott rendelkezések 
alapján, illetve az ügyfél által 

küldött megrendelések szerint;
- A vezetési és pihenőidők 

betartása a vonatkozó jogsza-
bályok szerint.

Felvilágosítás a 0727200923 
telefonszámon. (1170)  93643

1154 65591

Várjuk hirdetéseit

PFA RUS MIHAELA 
CAMELIA, 

Körösgyéres (Girişu Negru) 
település 130. szám, 

eladok 
zöldbabot.

Felvilágosítás a  0741 998 
449 telefonszámon. (1169) 97516


