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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.  Biharpüspöki (  0720 400395.
nKöröskisjenő, Berettyószéplak ( 0721 270 537, 
nSzalárd, Mihályfalva( 0726 740465

Jelzáloghitelek gyorsan és előnyösen

31
 5

8
54

0
2

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

753 37547

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 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
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A Nutrientul Rt. 

alkalmaz 
kamion-
mosót. 
Rugalmas munkaidő.

Felvilágosítás a 0727/200935 
telefonszámon. (934) 67517

Nagyvárad, Borsi út 45. szám

ALKALMAZ
(BETEGNYUGDÍJASOKAT ÉS 45 
ÉV FÖLÖTTI SZEMÉLYEKET IS)

C+E KATEGÓRIÁS SOFŐRT
TARGONCAKEZELŐT
ÁRUMOZGATÓKAT

Ajánlunk:
- Határozatlan idejű egyéni munkaszerződést;

- Fix bért;
- Havi kirakodási bónuszt;

- Szezonális bónuszt június-októberben;
- Ajánlási bónuszt;

- Tanfolyamok/engedélyezések elszámolását (áruszállítási engedély, tan-
folyam targoncakezelői engedély meghosszabbítására stb.)

- A szállítás elszámolását;
- Étkezési utalványokat 15 lej/jegy névértékben;

- Team building szervezését évente;
- Június 1-jei, karácsonyi stb. mulatságokat.

ÁTLAG FELETTI HAVI JÖVEDLEMET BIZTOSÍTUNK!
Önéletrajzaikat benyújthatják az egység székhelyén, beküldhetik a 

0259/435134 faxszámra, illetve a simonavuscan@masterplastsrl.ro 
e-mail címre. Részletek a 0743/039122 telefonszámon. (941) 68531

Várjuk reklámjait
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
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Több mint 800 világítótest modell 

van  kiállítva az  üzletben!

Nagyvárad, George Călinescu  3. 

(a Profi háta mögött a Dacia sugárúton) 

Tel: 0774 942 438

(970H68943)

NYITVA: H-P: 9 - 18 
Sz: 10 - 14

96
7 

72
67

8

Hirdetés

Az Érszőllősi Polgármesteri Hivatal 
válogatást szervez két 

szakképzett munkás alkalmazására 
2018. augusztus 16-án 10 órakor.

Feltételek: 
 -Géplakatosi oklevél
 -Vizsga próba: szakmai gyakorlat
 -Interjú.
A jelentkezési aktákat2018. augusztus 13-án 12 óráig lehet letenni a 
hivatal székhelyén. Tartalmaznia kell a következőket:
 - Beiratkozási kérvény
 - Személyazonossági másolat
 - Oklevél 
 - Orvosi igazolás - 
 - Önéletrajz 
 - Bűnügyi nyilvántartás 

További információkért érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 
következő telefonszámon: 0259328920.


