
6 Reclame

LUNI, 30 IULIE 2018

ANGAJAM 
Operatori Productie

Suna gratuit la  
0800 070 300

Transport gratuit 

Bonuri de masa 

Masa calda 

Bonusuri si prime

La noi operatorii castiga in medie

3 Schimburi / 8 ore pe zi 
6 zile câte un schimb urmate de 2 zile libere

Cei mai buni depasesc
in mana

in mana

1800 RON
2400 RON

(1884H69638)

(1864H55591)

Ansamblul Rezidenţial Riviera Relaxed Living oferă un stil de viaţă relaxant, 
situat într-o locaţie selectă, la aproximativ 5 km de centrul oraşului, în proximita-
tea zonei comerciale.

Casele din complex sunt amplasate într-un spaţiu larg cu zonă proprie de joacă şi spaţiu verde.
Întreaga paletă de utilităţi (gaz, electricitate, apă, canalizare, internet), este disponibilă spre a oferi comunită-
ţii, condiţii optime de dezvoltare şi confort.
Locuinţele au un design modern şi funcţional cu o structură durabilă şi eficientă energetic.

www.rivieraoradea.ro   0732733616

https://www.facebook.com/rivieraoradearelaxedliving/

(2888 - H 924758)

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)

angajează:
vânzătoare, cofetară, 

patiseri
șofer pentru 

pani$ cație, ambalator, 
zugrav, 

muncitor necali$ cat
Tel: 0744/473504

(1719H60126)

SC Nutrientul SA 

ANGAJEAZA  
muncitori necali$ cati, 

barbati, la sediul din 

localitatea Palota pentru 

lucru în magazie,

Salariu atractiv, se asigura bonuri de 

masa si transport.

tel. 0734200955  (1737H60489)

SC Nutrientul SA 

angajează 

spălător 

autocamioane. 
Program ' exibil.

Informații la : 0727200935

(1839H1839)

S.C. Nutrientul S.A 

angajează

operator calculator 

în productie
Cerinte:

- Studii superioare sau liceale

- Cunostinte minime de ope-

rare calculator

- Cunostinte de mecanica

- Acceptam absolventi de liceu 

sau facultate cu pro! l meca-

nic

Bene$ cii:

- Salariu ofertant

- Bonuri de masa

- Transport asigurat

- Diferite bonusuri

Asteptam CV cu poza pe 

adresa de mail: 

productie@nutrientul.ro
(1738H60491)


