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A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 
magán beruházásként tendert hirdet a 

Nagyvárad, Primăriei utca 27. sz. alatti 

ingatlan felújítási munkálataira. 
Az ajánlatokhoz szükséges dokumentáció a 

licitatie@partium.ro e-mail címen igényelhető. 
Az ajánlatok leadásának határideje 2018. augusztus 16. 961 69669

Az Inform Medis Press Kft. , amely a helyi sajtó területén fejti ki tevékeny-
ségét Romániában és Magyarországon, Bihar megyébe, Nagyváradra keres 
munkatársat az alábbi feltételekkel a Call Centere-es csapatába:

 Bejövő híváskezelő és 
   értékesítő munkatársat
Feladatok:
    Bejövő hívások kezelése telefonon keresztül,
    Email küldése a megfelelő szervezeti egységnek,
    Hirdetési és terjesztési reklamáció kezelő szoftverben 
    a reklamációk kezelése,
    Ügyfelek visszahívása,
    Üzenetrögzítőn lévő üzenetek visszahallgatása,
    Értékesítés,
    Új ügyfelek keresése telefonon,

Elvárásaink:
-a romány és magyar nyelv kitűnő ismerete
-középfokú végzettség,
-megbízható, pontos munkavégzés,
-számítástechnikai alapismeret,
-teljesítményorientáltság,
-kitartás,
-rugalmasság,
-terhelhetőség,
-jó kummunikációs kézség

 Amit kínálunk:
-fix alapbér+teljesítményarányos járulék
-korrekt feltételek,
-képzés.

Munkahely végzése: Nagyvárad. Fényképes jelentkezését, a szakmai önélet-
rajzzal a hr@informmedia.ro, e-mail címre várjuk.
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 Kft. piacvezető multinacionális cég Észak-Kelet-

Magyarországon és Romániában, Bihar megyében a Jurnal Bihorean és 
Bihari Napló napilapok kiadója. 

Az önéletrajzokat a beatrix.gall@informmedia.ro e-mail címre várjuk, 
vagy a cég B-dul. Dacia 34. szám alatti székhelyére, tel.: 0728/116.457.

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

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

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

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:

Alkalmazunk:
hivatásos sofőröket 

CE+E kategóriás jogosítvánnyal, 
menettérti járatokra, 

hűtőkamionra.
Különleges javadalmazást 
ajánlunk. Felvilágosítás a 
0784279774
 telefonszámon. (947) 68916

A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal közli az érdekeltekkel, 
hogy benyújtotta környezetvédelmi hozzájárulás iránti kérelmét a „A fenn-
tartható városi mobilitási folyosó a Piata Emanuil Gojdu téren, Nagyvára-

don - II. szakasz” projekt esetében, aminek helyszíne a javaslat szerint 
Nagyvárad megyei jogú város belterületén van. 

A javasolt projekttel kapcsolatos információk elérhetők az illetékes környezetvédelmi 
hatóság székhelyén, Nagyváradon, Dacia sugárút 25/A. szám alatt, és a Nagyváradi Pol-

gármesteri Hivatal székhelyén, a Nemzetközi finanszírozású projektek menedzsment 
igazgatóságán, az Unirii tér 1-3. szám alatt, kód 410100, tel. 0259 408.821, Bihar meg-
ye, hétfőtől péntekig 9 – 15 óra között. A lakossági észrevételeket várják naponta az ille-

tékes Bihar megyei környezetvédelmi hatóság székhelyén. (950) 69204

Az újpalotai (Palota) Nutrientul sertéstelepe 
alkalmaz állat-egészségügyi technikust gya-
korlattal/vagy anélkül, állat-egészségügyi 

területre a hizlaldába.
Elvárások:

- a közelben található lakhely
- ne tartson sertéseket otthoni gazdaságában.

Önéletrajzaikat küldjék a petru.musta@nutrientul.ro címre.
Felvilágosítás a 0741/200057 telefonszámon. (952) 69254

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)

A Bihari Napló 
kézbesítésével kapcsolatos 

panaszokat,  a 
0259/41–89–33 

telefonszámon lehet
 bejelenteni minden 

hétköznap 9–17 óra között. 
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AJÁNLUNK:
l EGY MŰSZAKBAN VÉGZENDŐ MUNKÁT
l HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉST
l BÉREMELÉST A TELJESÍTMÉNY FÜGGVÉNYÉBEN
l ÖSZTÖNZŐ BÉRT
l ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT A TÖRVÉNY ÁLTAL 
   MEGSZABOTT SZINTEN FELÜL
l HÚSVÉTI ÉS KARÁCSONYI PRÉMIUMOT
lJUTALMAT MÁS ALKALMAZOTTAK AJÁNLÁSÁÉRT
l KIKÉPZÉST A MUNKAHELYEN, ELŐLÉPTETÉSI 
   LEHETŐSÉGGEL
lBIZTOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYET
lEGÉSZSÉGÜGYI CSOMAGOT

Kis lépés NEKED
nagy lépés a KARRIEREDNEK!

ALKALMAZ

MUNKÁSOKAT A TERMELÉSBE
(munkaidő 6:00 – 14:30)

ÁRUMOZGATÓKAT 
(munkaidő 6:00 – 14:30)

RAKTÁROSOKAT
ÁTVÉTELI OPERÁTOROKAT 

A havi jövedelem akár bruttó 2700 és 3500 lej között lehet!!!

Felvilágosítás a 0749/220190 telefonszámon
e-mail: recrutare@greensofa.ro

Cím: székhely – Borsi út 23, Nagyvárad
(962) 70175


