
Reclame 9

MARŢI, 14 AUGUST 2018

Punctele de preluare
a anunţurilor: 

 Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6,
 Bdul Dacia nr. 34.

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)
Atributii:

Gestionare apeluri de intrare prin telefon,
Trimitere e-mail-uri către  unitatea organizaţională corespunzătoare,
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

 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.

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.

SC Inform Media Press SRL, lider pe pia  în 
domeniul edit rii ziarelor Jurnalul Bihorean, Bihari 
Naplo, zona de nord-est a Ungariei i România, 
jude ul Bihor, trust de pres  multina ional

angajează OPERATOR 
CALCULATOR (FACTURARE)

Candidatul ideal:

Descrierea postului:

OFERIM:

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 13.08.2018-17.08.2018

Reanunţate cu 2 zile

1. Centru Operaţiuni Reţea (mt+jt) Aleșd  - Punct de lucru Aleșd

17.08.2018 09:00-17:00  Loc. Uileac de Criș (p), Vârciorog (p),    

   Damiș, Bratca (p), Lugașu de Sus (p).

17.08.2018 08:00-15:00  Loc. Valea Târnei.

2. Centru Operaţiuni Reţea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Oradea

17.08.2018     09:00-17:00  Loc.  Oradea cu str.:  Cartier Bălcescu, Nojoridului, 

   Nufărului (p), Vavilov, Piaţa București, Berzei, 

   Săniveștilor, Șirul Canonicilor, Aleea Rogerius, 

   Călugăreni, Posada, Transilvaniei (p), Aleea Sul$ nei, 

   Xenopol, Henri Coandă, Calea Aradului, Sovata, 

   Sf. Apostol Andrei, B-dul. Decebal (p), 

   Mihail Sadoveanu, Blaise Pascal, Corneliu Coposu (p).

3. Centru Operaţiuni Reţea (mt+jt) Oradea  - Punct de lucru Rural

17.08.2018    09:00-17:00  Loc. Santău Mare, Santău Mic, Sântandrei.     

   (2017 - H 77972)

NE GĂSIŢI şi online

www.jurnalbihorean.ro

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)

 Aceasta informare este efectuata de: Rompetrol Downstream, cu sediul in Bucuresti,sector 1, str.Piata Presei Libere 
nr.3-5, bl. City Gate Northern Tower, et.2, tel.0740158739 ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Crisuri Oradea aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament pentru desfasurarea activitatii de comert cu 
amnuntul localizat in comuna Bors, soseaua Borsului nr. 195/A, judetul Bihor, realizarea lucrarilor Reconstruire statie 
de distributie carburanti.amplasate in comuna Bors, , soseaua Borsului nr. 195/A, judetul Bihor. Aceasta investitie este 
existenta. Ca rezultat al procesului de productie vor rerezulta temporar urmatoarele ape uzate: 
-evacuarea apelor uzate menajere se va face prin racordarea instalatiilor interioare de canalizare la reteaua din incinta 
si apoi se dirijeaza catre fosa vidanjabila prevazuta in incinta.
-pentru spalatoarele care deservesc unitatea fast-food s-a prevazut un separator de grasimi montat in exterior inainte 
de caminul din incinta unde deverseaza aceste obiecte sanitare si apoi se dirijeaza catre fosa vidanjabila din incinta.
-apele pluviale conventional curate colectate de pe invelitoarele magazinului si copertine, precum si de pe platforma 
statiei de distributie carburanti, vor fi deversate in reteaua de canalizare pluviala din incinta si apoi in bazinul de retentie.
Apele pluviale accidental impurificate cu produse petroliere, provenite din zona pompelor de distributie carburanti si zona 
parcarilor,vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare din incinta statiei, se vor evacua in bazinul de retentie, 
dupa ce au fost epurate prin separatorul de hidrocarburi din incinta.
 Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterio-
are.
 Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la adresa Bucuresti,sector 1, str.Piata Presei Libere nr.3-5, bl. City Gate Northern 
Tower, et.2, tel.0740158739, dupa data de 07.08.2018. (2002 - H 77222)

 APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadra-
re:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Înfiinţare fermă de 
reproducţie găini  pentru S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE  DE PASĂRE 
NUTRIENTUL S.R.L.- Fermă incubaţie în localitatea Palota ”, propus a fi reali-
zat in comuna Sîntandrei , sat Palota, nr.cad.6907,7766,jud. Bihor, titular S.C. 
GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE  DE PASĂRE NUTRIENTUL S.R.L comuna 
Sîntandrei ,str. Câmpului, nr.1, sat Palota,jud. Bihor.Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 
25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adre-
să de internet www.apmbh.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii pe site.  (2062 - H 81317)

Primăria Municipiului Oradea prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Oradea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediu-
lui şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul: ” 
Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piaţa Emanuel Gojdu din 
Oradea – Etapa I” propus a fi amplasată  în municipiul Oradea , în intravi-
lan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivela care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM 
Bihor din Oradea, Bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 9-14, 
precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro . Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publicării anunţului.  (2063 - H 81346)

SINTEZA SA angajează:
ASISTENT MANAGER
INGINER MECANIC
INGINER ENERGETICIAN
INGINER CHIMIST
DERULANT VANZARI SI ACHIZITII

CV-ul si scrisoarea de intentie se depun la sediul firmei Oradea Sos.Borsului nr.35 

sau prin email cariere@sinteza.ro  (2029 - H 79398)

SC BLACK SEA 
SUPPLIERS SRL

Oradea,Calea Borsului Nr.56

MANIPULANT 
MARFA

Cei interesati vor trimite CV pe:
- fax la nr. de telefon: 

0259/444.144,
e-mail:

comercial.bihor@blackseasuppliers.ro
 (2043 - H 80978)

SC Nutrientul SA

angajează:

ÎNCĂRCĂTOR
maşini de curte.

PENTRU INFORMAŢII SUNAŢI LA

0727.200.923
 (2044 - H 80992)

Firmă de constructii din 
Ungaria (Szeged)
caută pentru angajare

MUNCITORI ÎN CONSTRUCŢII
pentru următoarele meserii:
zidar, zugrav, muncitor 
necalifi cat, electrician, 
dulgher.
 Salarizare deosebită!
Asigurăm cazare complet gratuit!

Cunoaşterea limbii maghiare 
constituie un avantaj.

tel. 0771.328.662 (2040 - H 80995)

ANGAJEAZĂ
OFERIM:

 Angajare cu contract individual de 
munca pe durata nedeterminata;                        

 Salariu fix;
 Bonus incarcare;
 Bonus reprezentare in fata clientilor;
 Bonus de sezon pentru perioada iunie-

octombrie;                                                      

 Bonus de recomandare;                                                                                             
 Decontare cursuri (atestat transport 

marfa,card tahograf ,etc)
 Decontare transport;
 Tichete de masa cu valoare nominala 

de 15 RON/tichet;                                                   
 Team building  anual;
 Petrecere de 1 iunie, Craciun etc.                       

PRIMA INCADRARE 2000 RON NET!
ASIGURAM VENITURI LUNARE PESTE MEDIE!

CV-urile se pot depune la sediul unitatii, pe fax la nr. 0259 435134 sau e-mail 
simonavuscan@masterplastsrl.ro. Detalii la numarul de telefon 0743039122.

MASTERPLAST ROMANIA 
Oradea, Sos. Borsului, nr. 45

ŞOFER CATEGORIA C+E (DISTRIBUŢIE)
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)SC NUTRIPORK
angajează

îngrijitor 
animale

 0727 200 928
 (2065 - H 81348)


