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Piteşti, bdul republicii 1a www.curier.ro
tel. 0348/439035 e-mail: marian@curier.ro

agexim spedition
angajează

Şofer tir
Comunitate şi

tur - retur.
tel. 0732950039,

0723607608.

Şoferi ProfesioniŞti
- pentru Comunitate şi tur - retur.

Venit lunar pînă la 2.100 euro.
- pe relaţia Turcia tur - retur se oferă 350 euro/cursă

angaJez

tel. 0725 151 534.

Angajăm
conDucator auto,

CU TOATE
CATEGORIILE de

PERMIS şi ATESTATE -
detalii la tel. 0735308148.

SC CLEMANS AL GLASS
angajează:

confectioneri
taMPlarie aluMiniu
- Conf. OUG 114/2019 -

detalii, la tel. 0727735075.

Angajăm:
- cOfetar
- Bucatar
- Ospatar.

Detalii la tel. 0728307861.

ANGAJEAZĂ:
- Mecanic utilaJe autOrizat pentru
BuldOeXcavatOr
- Mecanic utilaJe autOrizat pentru
eXcavatOr Şi cOnducĂtOr autO categOria c.
Oferim salariu motivant, contract de muncă

şi tichete de masă. cei interesaţi sunt rugaţi să
depună cv-uri pe adresa office@bluart.ro sau la sediul

firmei din str. negru voda, nr. 30, etaj 1, sp.14 (bloc
conarg), piteşti, argeş. tel. 0740244844.

SOCIETATE COMERCIALĂ
recruteazĂ în vederea angaJĂrii

DisPeceri
transport extern de Mărfuri.

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră la fax:
0248/270700 sau la adresa de e-mail:

hr.ppopescu@gmail.com

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,

Piteºti, str. Depozitelor nr. 36
(incinta Ileana Impex, lîngã staþia GPL)
� InstalaþII
auto GPl

� atelier autorizat
RaR - Montaj, diagnozã,
reglaje, reparaþii ºi revizii.

Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.ANGAJEAZĂ

Montator Mobilier şi
Gestionar DePozit.
Informaţii, la tel. 0727.333.831.

MOdern iMpeX srl angajează

Şoferi caMion,
pentru transport intern şi comunitate (prelate şi frig).
cerinţe: experienţă; atestat; card tahograf.

Salariu pentru extern începînd
de la 2.200 euro.

tel. 0756 079 536,
e-mail gabrieloprea@modernimpex.ro.

sc neW design cOMpOsite srl angajează:
� bărbaţi montaj elemente cabine de pază
� Paznic � Gestionar
� DisPecer transPort
� Persoană pentru introducere, validare şi prelucrare date
CV-uri la e-mail: office@newdesigncomposite.ro sau fax

0248615050. Interviurile se vor ţine la sediul firmei din Bdul
Petrochimiştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de Vama Piteşti.

Relaţii, la tel. 0744626100.
roMa2s

transylvania
ANGAJEAZĂ

inGiner
ofertare
• domeniul electric •

asteptam cv-ul la
hr.roma2s@gmail.com
relaţii, 0722.59.77.34.

ANGAJĂM

Şoferi tir
coMunitate
ŞI TUR-RETUR,

salarizare coMunitate:
- Salariu NET 1.260 lei
- DIURNA pînă la 72
EURO /ZI

relaţii, la tel.
0758.255.487.

scp piMsa cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges
angajează oPeratori ProDucţie

cu si fara experienţă.
cĂutĂM persoane organizate cu simţ de raspundere ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi.
OferiM: transport gratuit, salariu atractiv, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, tichete de masa. Contract pe pe-
rioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare, platite
200%, instruire la locul de munca.
CV-urile se pot trimite prin email la adresa: info@pelzer-
pimsa.ro sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la
sediul firmei. Pentru informatii tel 0799803558; 0729106212.

cM cOllectiOn
angajează

crOitOrese
pentru lucru în serie,

salarizare foarte bună +
bonuri valorice.

program fix 8 ore lucrătoare
tel. 0744321518

/0728187286.

segula integratiOn-rOMania
ANGAJEAZĂ:

� inGiner autoMatist
� inGiner robotician
� Şef Şantier
� Şef Proiect
� inGiner Proiectare
� oPerator cnc (/strungar)

� oPerator cnc (rectificator).
Dacă sunteti interesati de un loc de munca care va ofera:

� Contract de munca pe perioada nedeterminata � Conditii de
munca si salarizare motivante � Al 13-lea salariu /an � Tichete
de masa(15 lei/tichet) � Decontare suma transport � Formare
continuă � Posibilitatea de deplasare în străinătate, în functie

de postul ocupat.
Aşteptãm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:

m.sandulescu@segulasir.ro; office@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150

Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot fi lasate şi la sediul societatii noastre din

Mioveni, dc83 clucereasa.

SC LAS VEGAS-MI SRL angajează:
� Şofer livrator
cerinţe: - studii medii
- permis categ. B, B+C
- domiciliul in Pitesti sau împrejurimi

� ManiPulanţi Marfă
cerinţe: - studii medii
- domiciliul in Pitesti sau îmrejurimi

Relaţii şi CV, la tel/fax 0248 223 791,
e-mail: office@lasvegasmi.ro.

zaris autOcOM
angajează:

- Şoferi Distribuitori
- Muncitori necalificaţi
- Gestionari
- electrician cu experi-
enţă pentru utilajele de
panificaţie.

salariu atractiv
tel. 0724079452,

0729218492.

laBOratOr tehnicĂ
dentarĂ angajează

absolvent tehnică
Dentară, cu/ fără

experienţă. tel. 0745067574.

angajez
cOfetar
cu experienţă.
salariu de excepţie.

tel. 0729.886.887.

Angajăm:
� confecţioneri
serie maşină de cusut

� croitor
� călcător � ctc-
ist, pentru sc Quad srl.

Tel. 0754609807

sc recycling Mondo
plast angajează

agent vînzĂri
cu experienţă în domeniul

maselor plastice.
tel. 0743155838.

dinastia luX
angajează

vînzătoare şi
contabilă.

Tel. 0749330602.

SAN SYSTEMS INDUSTRY - PITEŞTI
ANGAJEAZĂ:

• sudOri • lĂcĂtuŞi - Mecanici
• electricieni
• instalatOri
• frigOtehniŞti - cliMatizĂri.

se acceptă şi echipe pentru angajare sau sOcietĂţi
pentru colaborare !

salariu MOtivant, tichete de MasĂ Şi transpOrt
asigurat - şantiere: MiOveni şi titu.

CV-urile pe e-mail: sansystemsind@gmail.com, la sediul
societăţii, str. Plopilor nr. 20 A, sau prin fax 0248.222.033.

ANGAJEZ
vînzătoare şi
MoDelatoare

covrigi. Tel. 0773991637.

proinstal pipe angajeaza:
instalatori

terMo-sanitari,
salariu motivant, integral pe
contract de muncă, pentru
lucrări numai în judeţ, pro-
gram de lucru de 8 ore de

luni până vineri.
tel. 0724594447.

SC angajează

asistent
ManaGer.

CV -uri la e-mail:
deltatermoconstruct@

yahoo.com
tel. 0248/272797.

S.C. ANGAJEAZĂ
bulDoexcavatorist
cu experienţă. Posesor

permis categ. C.
tel. 0724295535.

Firmă de construcţii sc vectrum
solutions din Piteşti angajează
electricieni
construcţii civile şi

industriale. permisul de
conducere categ. B con-

stituie avantaj Salariu
motivant. Relaţii la:

0745981376, 0348/800879,
e-mailul: office@vectrum.ro

S.C. construcţii
angajează:

dulgheri, fierari,
faiantari,

rigipsari, zidari,
zugravi şi

necalificaţi pentru
detaşare în germania.
Relaţii, la 0729101887.

SC MATO SRL
Piteşti(Dedeman) + Ştefăneşti(blocuri),

angajează
croitorese şi călcători
Oferim salarizare deosebită +
bonuri de masă + transport.
Relaţii, la tel. 0730 030 066.

Master service solution
Piteşti, Aleea Negoiu nr. 2

(lîngă Univ. C-tin Brîncoveanu)

Montaj
instalaţii GPl

atelier autorizat RAR.
Montaj, diagnoză,

reparaţii, reglaje, revizii.
tel./fax: 0248/612307,

0744/864677,
0721/589573.
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