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

Személyszállítás 
napi indulással Nagyváradról 
kényelmes mikrobuszokkal

Ausztria-Németország Németország-
Ausztria-Nagyvárad
Tel. 0261.766.310, 0744.570.105, 0744.575.970.  

www.arnisoltrans.ro. 273 978492

alkalmaz:
eladónőket, cukrásznőt, 
péksütemény készítőket,

sofőrt péktermékek 
szállítására, csomago-

lót, szobafestőt, szakkép-
zetlen munkást.

Tel.: 0744/473504. (888) 60126

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

KOLOZSVÁRI ÚT 175., 410546 NAGYVÁRAD 
TEL.: 0259/207120, FAX: 0259/470048
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A MŰANYAG-FELDOLGOZÁS TERÜLETÉN SIKERES 
KERESKEDELMI TÁRSASÁG,

A NAGYVÁRADI PLASTOR RT.
alkalmaz:

FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁMKÉSZÍTŐKET
és

SEGÉDMUNKÁSOKAT.
Ajánlunk:  

- stabilitást; 
- hosszú távú perspektívát;

- versenyképes bért; 
- étkezési jegyeket;
- jelenléti bónuszt;

- vakációs, húsvéti, karácsonyi juttatásokat;  
- pihenőszabadságot a teljes szolgálati idő függvényében 

- pótlékokat (éjszakai, túlóra).
Kérjük az érdekelteket, jelentkezzenek a cég székhelyén, a 
humán erőforrás osztályon, naponta 9–16 óra között, vagy 

küldjék be önéletrajzaikat a resurse.umane@plastor.ro e-ma-
il címre. (748) 39949

felvesz árúmozgatót 
és targoncakezelőt 

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

 0735-050-710
 telefonszámon.  917 63713

ALKALMAZUNK 

gépészt 
dízel üzemanyag-befecskendező 

szivattyúk és injektorok javítására 
- személygépkocsik, teherautók, 
mezőgazdasági traktorok, mező-

gazdasági kombájnok.
A MŰHELY HARTRIDGE 

ÁLLVÁNNYAL
 ÉS MŰSZEREKKEL FELSZERELT.

Felvilágosítás a 0744 792111 
telefonszámon. (920) 63663

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

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
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A Nutrientul Rt. 

alkalmaz 
kamion-
mosót. 
Rugalmas munkaidő.

Felvilágosítás a 0727/200935 
telefonszámon. (934) 67517

MAGYARORSZÁGI

IMPORT TERMÉKEK

„BEST” ÁRON

Tel:  0734/114-344  
0734/114-345

www.bestcc.ro

Nagyváradi üzletek
l Matei Corvin utca 1. szám
  Nyitvatartás H-P 8 – 20 és Szo 8 – 15
l Decebal utca, a Doinei utca sarkán
  Nyitvatartás  H-P 7 – 21 és Szo 8 – 15
l ÚJ Cazaban utca 41. szám
  Nyitvatartás H-P 7 – 21 és Szo 8 – 15

936 53648

RÖVIDESEN MEGNYÍLIK 
Margittán, a Republicii 83/A 

szám alatt az új 

BEST-üzlet !
A Helyi Közlekedési Vállalat (SC OTL SA), 
válogatást szervez személyzet alkalmazására, az aláb-
bi tisztségbe:

ADMINISZTRATÍV TISZTVISELŐ 
Elvárások:
- Középfokú/felsőfokú tanulmányok
- IT programok ismerete: Office csomag
- Műszaki területeken szerzett gyakorlat (szállítás, gépészet, villamosság, ener-
getika stb. – előnyt jelent
- A specifikus operatív tevékenységek biztosítása a vállalat műszaki irodája kere-
tében (dokumentumok megszerkesztése, be- és kimenő iktatása, fogyasztások 
vagy egyéb fontos mutatók nyilvántartása a belső procedúráknak megfelelően.) 
Az érdekeltek benyújthatják kérvényeiket, a releváns okmányokkal, valamint egy 
önéletrajzzal együtt a társaság titkárságán, az Atelierelor utca 12. szám alatt, 
legkésőbb 2018.07.26-ig. További felvilágosítás a 0259/423245 telefonszám, 
416-os mellékén. A kiválasztott személyeket meghívjuk interjúra. Határozatlan 
időre szóló munkaszerződést ajánlunk. (937) 68106

Targoncakezelőt ISCIR engedéllyel – tel.: 
0755/106977
Vagyonkezelőt – tel.: 0755/106977
Hivatásos sofőröket: C, E – tel.: 0755/106977
Átlag feletti ösztönző bér. (943) 68543

ALKALMAZ
Nagyváradra:

Várjuk
 reklámjaikat!

Közlemény kérelem benyújtásáról környezetvédelmi hozzájárulás kibocsátására
A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, a Nagyvárad Metropolisz Övezet Közössé-

gek Közötti Fejlesztési Egyesületen keresztül, közli az érdekeltekkel, hogy benyújtot-
ta környezetvédelmi hozzájárulás iránti kérelmét „A fenntartható városi mobilitá-

si folyosó a Piata Emanuil Gojdu téren, Nagyváradon - I. szakasz” projekt esetében, 
aminek helyszíne a javaslat szerint Nagyvárad megyei jogú város belterülete.

A javasolt projekttel kapcsolatos információk elérhetők az illetékes környezetvé-
delmi hatóság székhelyán, Bihar megyében, Nagyváradon, a Dacia sugárút 25/A. 

szám alatt, és az A.D.I. Nagyvárad Metropolisz Övezet Közösségek Közötti Fejlesz-
tési Egyesületének székhelyén, az Unirii tér 1-3. szám alatt, a 134-es teremben, kód 

410100, Bihar megye, hétfőtől péntekig 9 – 15 óra között.
A lakossági észrevételeket várják naponta az illetékes Bihar megyei környezetvédel-

mi hatóság székhelyén. (949) 68980

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

Malita Oana Simina egyéni 
vállalkozó

Fiatal farmer termelek és 
eladok saját termesztésű 
Radu fajtájú zsenge tököt, 

Matex és Cloud fajtájú ubor-
kát, Stefania fajtájú paradi-
csomot, Sweet Spirit F1 faj-

tájú csemegekukoricát.
Ár megegyezés szerint a meny-

nyiség függvényében.
Kapcsolat Simina: 

0752/951788. (954) 69253

A hirdetések 
tartalmáért

a hirdető vállalja
a felelősséget!

PFA POPA M. ALIN
Körösmart (Rapa) település, adószám 26310480, 

friss zöldségek termelője a mezőn,

Elad – zöldbabot
zsenge tököt.

Felvilágosítás a 
0740/184822 

telefonszámon.
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Bővítjük csapatunkat!
Szeretsz utazni és tapasztalattal rendelkezel a 
turizmus területén? Pont te vagy az a kolléga, 

akit keresünk!

Felkeltettük érdeklődésedet? Küldd be önéletrajzodat a
helen@transilvaniatravel.ro 

2018. augusztus 15-ig. (955)


