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14  Reclame

(2708H910763)

(2125H85383)

Facem suc de fructe şi din fructele clientului!

Tel: 0723/426-491     www.meritabio.ro

- mere pentru consum - suc şi pălincă
-  suc de mere, suc de mere şi cătina, suc 

de mere şi vişine
-  oţet de mere natural, oţet de mere 

ecologic

(2171H 88513)

SC OTL SA angajază

ECONOMIST
(pentru control � nanciar preventiv)

Cerinţe:
- studii superioare economice;
- vechime efectivă în domeniul � nanciar - contabil – minim 5 ani;
- experienţa în domeniul controlului � nanciar - preventiv;
-  bune cunoștinţe de operare pe calculator (programe de conta-

bilitate, excel);
- capacitate deplină de exerciţiu.
Condiţii:
Candidatul să nu �  fost condamnat pentru săvârșirea de infracţiuni 
care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activităţi.
Bibliogra� e: 
OG 119/1999; Ordin 522/2003; Legea 82/1991; Legea 227/2015; 
Ordonanţa 34/2006; Hotărârea 1860/2006; Hotărârea 518/1995; 
Hotărârea 420/1998;  Hotărârea 436/2012; OUG 77/2012; Legea 
193/2013.
Persoanele interesate sunt rugate să depună o cerere la secretari-
atul SC OTL SA, str.Atelierelor 12, împreună cu dosarul pentru con-
curs, care va conţine:
- CV;
- copie CI;
- copie diplomă licenţă;
- copii ale altor documente relevante;
- Cazier judiciar 
Termenul de depunere a dosarelor: 31.08.2018.
   Candidaţii selectaţi vor �  contactaţi în vederea susţinerii unui 
interviu și a unei probe scrise.

(2126H85407)

(2169H88509)

Întreruperi energie electrică
Perioada: 10.09.2018-

14.09.2018
Anunțate cu 5 zile

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș  - Punct de lucru Beiuș

13-14.09.2018 08:00-17600 Loc. Sebiș (p), Lelești, 

Buntești, Ferice, Săud, Poienii de Jos, Poienii de Sus

(881H5843)

SC Nutrientul SA

angajează:

ÎNCĂRCĂTOR
maşini de curte.

PENTRU INFORMAŢII SUNAŢI LA

0727.200.923
 (2044 - H 80992)

SC CESAL SA

ANGAJEAZA:

ambalator
 Informatii la telefon: 

0259-452845 (interior: 4)

0722/333-618 sau pe 

mail: o#  ce@cesal.ro

(2117H85000)

SC NUTRIPORK
angajează

îngrijitor 
animale

 0727 200 928
 (2065 - H 81348)

www.jurnalbihorean.ro

Transport persoane 
pornire zilnică din Oradea 
cu microbuze confortabile

Austria-Germania  
Germania-Austria-Oradea
Tel. 0261.766.310, 0744.570.105, 0744.575.970.  

www.arnisoltrans.ro.  457 959927

SC OLIMP-IMPEX SRL ORADEA
Producător ţiglă metalică, tablă cutată, sisteme pluviale, profi le metalice 

ANGAJĂM
 STIVUITORIST - CU TALON ISCIR

 SUDOR

 LACATUS

CERINŢE: 
Experienţă intr-un post similar
Trimiteţi CV la adresa: oY  ce@olimpimpex.ro
Informaţii la telefon: 0371-318.712 sau 0722-365.101  (2172)


