
REKLáM
2018. július 19., csütörtök

1414

A Informmedia Kft., amely a helyi sajtó területén fejti ki 
tevékenységét Ausztriában, Magyarországon és Romá-
niában, Bihar megyei  terjesztési hálózatának fejlesztése 
érdekében 

KERES
ÚJSÁGKIHORDÓT (POSTÁST)  

(-diákok, vagy egyetemisták - nyugdíjasok - 3. fokozatú 
betegnyugdíjasok -olyan munkavállalók, akiknek havi 

összjövedelme eléri a minimálbért)

nVÁRAD:  Cantenir, Rogériusz( 0720 400395, 
Velence, Őssi. (  0720 400395.
nKöröskisjenő, Berettyószéplak ( 0721 270 537, 
nSzalárd, Mihályfalva( 0726 740465

Jelzáloghitelek gyorsan és előnyösen
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0744/522515, 0741/162052,
vagy a székhelyen a Transilvaniei u. 11. sz. alatt.

753 37547

A Nutrientul Kft. 
szakképzetlen férfi 
munkásokat 

alkalmaz 
a palotai 
székhelyükre, 
raktári munkákra.
Vonzó bérezés, étkezési jegy és 
szállítás biztosítva.

Tel.: 0734200955. 898 604489

A Nutrientul Kft. 
számítógép operátort alkalmaz a termelési osztályra
Elvárások: - felsőfokú vagy líceumi tanulmányok
 - minimális számítógépes ismeret
 - mechanikai ismeret
 - elfogadjuk a mechanikai líceumi vagy 
   felsőfokú tanulmányokkal rendelkezőket
Ajánlunk: - versenyképes fizetés
 - étkezési jegyek
 - szállítás
 - bónuszok
Várjuk az önéletrajzokat a productie@nutrientul.ro e-mail címre. 899 60491

Navabelen 
konfekció

Erou Marius Cosma 11, Várad, 
Bihar.

Spanyol cég tíz éve Váradon

alkalmaz 
szabókat 
lineáris és 

szegőgéphez.
Vonzó bér, étkezési jegyek,

 szállítás. 
Tel. 0770 353830, 

0359 453431. 716 35633

Munkanélküli vagy, illetve nincs 
tevékenységed? 

Kreatív vagy? Szükséged van 160.000 lej 
vissza nem térítendő finanszírozásra?

 Ezenkívül még egy INGYENES vállalkozói tanfolyamot is 
ajánlunk neked, amit a Creative START projekt keretén belül szer-

vezünk meg. Iratkozz be most!

Felvilágosítás a 0725 292858, 0751 423159 telefonszámokon. (919) 64104

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
A nagyváradi SIMBAC Rt.,

Borsi út 37/A. szám,

alkalmaz:
fémszerkezet lakatosokat,  

hegesztőket, ácsokat, szerelőket, 
gépkezelőket, karbantartó  

gépészeket, vezetőket.
Különleges javadalmazás.

Felvilágosítás a 0259437682 tele-
fonszámon, hétfőtől péntekig 8-15 

óra között. (923) 64234

A CESAL Rt.

Alkalmaz:

csomagolót.
Felvilágosítás a 0259/452845 

(4-es mellék), 0722/333618 
telefonszámokon, vagy a 

mail:office@cesal.ro címen.
(926) 64754

Várjuk
 reklámjaikat!

Elektrosztatikus mezőben végzett ipari 
porfestéssel foglalkozó kereskedelmi társaság alkalmaz 

 FESTŐT (híg-festés) és CSOMAGOLÓ 
OPERÁTOROKAT (nőket és férfiakat).

Biztosítunk: előnyös munkafeltételeket, bércsomagot - 
minimális kereset BRUTTÓ 2.500 LEJ, szállítást Váradról.

Felvilágosítás naponta 8-15 óra között a 
0359178174, 0771721586, 0771721913 telefonszámokon. (929) 65118

Fugyivásárhely (Oşorhei) község 
Polgármesteri Hivatala

 versenyvizsgát szervez egy végrehajtási köztisztviselői állás 
betöltésére: 

Felügyelő, I. osztály, felső szakmai fokozat, a jogi személyek 
adó és illetékbefizetésével foglalkozó osztályon.

A versenyvizsgát 2018.08.21-én tartják meg – írásbeli 10 órától. 
A pályázati dossziékat az intézmény székhelyén lehet benyújtani, a hir-
detés Hivatalos Közlönyben történő megjelenésétől számított 20 napon 

belül.
A köztisztviselői állás betöltésének feltételeit és a megadott könyvészetet 

megtalálják kifüggesztve Fugyivásárhely község Polgármesteri Hivata-
lának székhelyén, valamint a www.primaria-osorhei.ro honlapon. Továb-
bi felvilágosítás kapható a Fugyivásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhe-

lyén, a 0259/313213 telefonszámon. (930) 65586kézbesítésével 
kapcsolatos panaszokat
a 0259/41–89–33 
telefonszámon 
lehet bejelenteni 
minden  hétköznap 
9–17 óra között. 
Ezeken az 
órákon 
kívül  üzenetrögzítônk 
fogadja a beérkezett 
hívásokat. 

A Bihari 
Napló 

931 65591

Eladói munkatársat keresünk Nagyváradi 
üzeltünkbe.
Ha követed a divatot, ha szeretsz ruhákkal foglalkozni, értékesíteni, 
vásárlókkal foglalkozni egy dinamikus csapatban akkor nálunk  helyed,
-          versenyképes jövedelemmel
-          bónuszok, ruhák és egyébb juttatásokkal
Feladataid:
-          vásárlók kiszolgálása
-          kasszagép kezelése
-          ruhák válfázása, elrendezése
-          AZ árú ki- és bebételezése, ellenőrzése
Előnyt jelent:
-           pozítiv gondolkodás mód
-          kedvesség, nyilt kommunikációs képesség
-          kasszagép ismerete
-          eladói tapasztalat
-          divat ismerete
Rólunk:
A Secondtex AZ egyik legnagyobb céggé nőtte ki magát imáron már 13 éve 
Romániai használtruha piacán, jelenleg több mint 250 alkalmazottal dolgo-
zunk, 23 boltunk van Erdélyben. Bővebb infermáció: www.secondtex.ro
Érdeklődni: 0754 070 181 vagy info@secondtex.ro. 908 61380

Várjuk hirdetéseit


