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Societate de construcţii
AANNGGAAJJEEAAZZĂĂ pentru Piteşti în
condiţii salariale avantajoase
MuNCITORI NECALIFICAţI

şi CALIFICAţI: fierari,
zidari, dulgherii, rigipSari,

lăcătuş mecanic.
Detalii, tel. 0746.477.683.

curier tv 
angajează 
agenţi

vînzări.
tel. 0248/215740.

CuriEruL ZiLEi
angajează 

VÎNZătOr
PrESă,

pentru Războieni, de
preferinţă pensionar.

Relaţii, la tel. 0348 401 525,
sau la sediul din Piteşti, bdul

republicii nr. 1.

aici Se învaţă o meSerie!
atp argeș - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

ANUNţĂ ULTIMA DESCHIDERE A STAGIUNII 
DE TOAMNĂ A CURSURILOR DE CALIFICARE

� iNFirmiEri
� LuCrAtOr iN COmErt
� BuCAtAr - pprraaccttiiccăă  îînn
rreessttaauurraanntt,,  ccuu  pprreeppaarraattee
ccuulliinnaarree
� OSPătAr-CHELNEr - 
practică în restaurant
� COFEtAr-PAtiSEr

� tiNiCHiGiu VOPSitOr AutO
� ELECtriCiAN ELECtrONiSt AutO
� mECANiC AutO 
� StruNGAr
� ZiDAr, PiEtrAr, tEN-
CuitOr
� ELECtriCiAN exploatare
medie şi joasă tensiune

� mONtAtOr PErEţi şi
PLAFOANE GHiPS CArtON

� DuLGHEr, tÎmPLAr, PArCHEtAr
� ZuGrAV iPSOSAr
� SuDOr autorizat iSCir
� LăCătuŞ mECANiC 
� iNStALAtOr instalaţii
tehnico sanitare şi gaze

Certificatele eliberate poartã antetele Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei şi Ministerului 
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului şi sînt recunoscute naþional ºi internaþional.

Înscrieri şi relaţii, pînă vineri, 15.11.2019, la sediul din Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr. 3, Casa Sindicatelor,
et.1, Secretariatul ,,A”,  tel./fax 0348.401.164, tel. 0723 918 928, zilnic, intre orele 9 şi 18. 

CurSuri  PE mESErii, autorizate de ministerul muncii
si ministerul Educatiei Nationale, recunoscute intern şi internaţional

Toate cursurile 600 lei şi plata în 4 Toate cursurile 600 lei şi plata în 4 TranşeTranşe

�� OPErAtOri introducere, validare, prelucrare date - curs de calificare autorizat de Ministerul
Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
��  SECrEtAriAt iNFOrmAtiZAt - în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti - 400 lei
��  CONtABiLitAtE: - curs de calificare autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pentru toti intreprinzătorii particulari; evidenta contabila pentru societati comerciale
!!! important – CuRS NOu – programator – Autorizat intern şi internaţional !!!

CURSUL DE STIVUITORIST - 1.100 lei, include autorizaţia iSCir

� ADmiNiStrAtOr imOBiLE - de CONDOmiNii (ADmiNiStrAtOr BLOC) -
Cursul este OBLIGATORIu pentru toti cei care administreaza imobile si ansambluri rezidentiale;
conform legii 196/2018-in 12 luni toti administratorii trebuie sa detina un certificat de calificare. 
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii 

VINERI,  15 NOIEMBRIE 2019

La cursurile pe meserii, pentru Lăcătuşi şi sudori, practica se va desfăşura în societăţi de profil. 
Pentru cursul de bucătar practica se va desfăşura în restaurant, 

iar pentru cursul de  cofetar-Patiser în laborator de cofetărie-patiserie
cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta casei sindicatelor şi

practica în ateliere de specialitate

Agexim Spedition
angajează

şofer tir
Comunitate şi 

tur - retur. 
tel. 0732950039,

0723607608.

Angajăm: 
� confecţioneri serie

maşină de cusut �

croitor � călcător
� ctc-iSt, pentru SC Quad

SrL. tel. 0754609807

ANGAJEAZĂ:
� Strungari
� operatori cnc
� operatori la maşini-unelte
Semiautomate şi automate .
Compania noastra ofera: � instruire la locul de muncă � pachet
salarial motivant  � tichete de masă � transport parţial
subvenţionat � mediu de lucru la standarde internationale.
Cei interesati, pot depune un CV, la sediul fabricii din

Pitesti, str. Depozitelor nr.12, judeţ Argeş, 
sau prin fax 0248.265.664.  

COmPANiE muLtiNAţiONALă DE CAtEriNG
angajează 

patiSer - cofetar pentru cantina Dacia mioveni.
• experienţă în domeniu de minimum 2 ani
• program în 3 schimburi, 5 zile/saptamana, 8 h/zi
• pachet salarial motivant, se ofera spor de noapte si spor
de weekend
• conditii legale, posibilitati reale de avansare

Persoana contact: Dan Sârbu – 0747 039 253.

Firmă DE CONStruCţii angajeaza 
� lăcătuş mecanic 
� Sudor � inStalator 
� muncitori necalificaţi.
Candidatul ideal:
- studii: calificare sudor/lăcătuş mecanic/instalator
- experienţă ca buldoexcavatorist/ sudor/ lăcătuş mecanic
/instalator.

relaţii, tel. 0248 27 27 97, 
e-mail: office@deltatermoconstruct.ro

SC LAS VEGAS-MI SRL angajează

şoferi livratori
Cerinţe: studii medii; permis categ.B, B+C; domiciliul in
Pitesti sau imprejurimi.

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

S.c. modern impeX S.r.l., 
înfiinţată în anul 1991, cu experienţă în

domeniul transporturilor de peste 15 ani,
angajează:

- şofer intern
cimentruc pentru efectuare

curse in zona Brasov. 
Salariu NEt 5000 LEi.

- şofer tir
pentru transport comunitate.

Diurna 70 euro/zi.
Tel. 0756079536.

roma2S tranSylvania 
angajează

• lăcătuşi mecanici
pentru structuri metalice,
cunoastere desen tehnic

• Sudor
• inginer Sudor -

obligatoriu diploma Inginer
Welding European.

Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe

perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.

commercial.roma2s@gmail.com

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.

SEGuLA iNtEGrAtiON-rOmANiA
ANGAJEAZĂ:

� lăcătuS conStrucţii
metalice
� Sudor
� vopSitor induStrial.

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 ZiP ESCOrt SrL 
angajează: 

AGENţi DE 
SECuritAtE, 

-  zona Pitesti.
Relaţii la telefon:

0731.010.266 - Iordache Dorel

SC CONSutiL tEHNOPrOD SrL angajează:
� mecanic BuldoeXcavator
� mecanic miniîncărcător
� mecanic eXcavator pneuri
� muncitor necalificat 
� zidar pietrar � zugrav  � Sudor
� fierar BetoniSt � lăcătuş mecanic.

Se oferă salarii atractive şi negociabile.
Relaţii, la telefoane: 0722844986, 0724509988.

SC angajează
vînzător tonetă

preSă, de preferat
pensionar, ppeennttrruu  MMiioovveennii..  

tel. 0748192233.

SC angajează: 
� proiectant

gaze
� inStalator

gaze(montat/demontat
contoare gaze).

tel. 0722301315.  

SC EDEN DESiGN SrL angajează:
� ingineri conStructori
� ingineri inStalaţii
� electricieni
� inStalatori 
� Sudori.
Oferim salarii avantajoase si decontarea transportului. 

CV-urile la e-mail: office@eden-design.ro 
Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 8-10    

tel. 0248/610155.

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. 

SELCA S.A.,cu sediul în
Pitesti, str. Depozitelor nr

12  angajează  
şofer categoria c,d,e si

mecanic utilaj
(BuldoeXcavator Si

minieXcavator).
relaţii, la tel. 0724447691.

Firmă de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă

nedeterminată: 
- zidari/zugravi 

- dulgheri 
- muncitori necalificaţi

Salariu atractiv.
Tel. 0751.092.005,

0722.230.929.
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