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VÂNZĂRI
DIVERSE

STÂLPI, ºpalieri me-
talici noi pentru gar-
duri- vie, 2,10 m, 20 lei/ 
bucatã. 0765376535. 
(C.140620210006)

PLATBANDÃ perfo-
ratã pentru pãtule, gar-
duri( 200x11x0,35 cm), 
10 lei. Tel. 0735711295. 
(C.140620210007)

VÂND jenþi + cauciucuri de 
varã, pentru Matiz, stare 
bunã. Tel. 0752170092. 

VÂNZĂRI
AUTO

ROMÂNEŞTI
VÂND Logan 2006, roºu, 
93.000 km, 7.500 lei, ne-
gociabil. Tel. 0748145116. 
(C.090620210007)

VÂND SuperNova, an fa-
bricaþie 2002, km reali 
116.000. Tel. 0770140535. 
(C.150620210001)

V|ND camionetă Dacia, 
diesel, pe structură de alu-
miniu. Tel. 0744190020.

STRĂINE
VÂND Peugeot 207, fa-
bricaþie 2007, unic propri-
etar, întreþinut, preþ avan-
tajos. Tel. 0770718978.  
(C.280520210005)

VÂND Smart Forfour, 
2005, diesel, 1,5, negru. 
Tel. 0749280406.

VÂND Toyota Aigo, au-
tomatã, fabricaþie 2015, 
64.000 km, stare nouã, su-
per full. Tel. 0744616916. 
(C.150620210007)

Anunţuri la telefon
PROPRIETAR, vând VW Je-
tta, 2007, 1.9 Diesel, impeca-
bil. Tel. 0770338340.

PROPRIETAR vând Ford 
Focus 2007, berlinã, 1.6 
diesel, euro 4, impecabilã. 
0765428404.

VÂNZĂRI
IMOBILIARE

GARSONIERE
VÂND garsonierã 
Rãzboieni, et. 1, 23.000 
euro. Tel. 0799008822.  
(C.030620210020)

VÂND garsonierã Cra-
iovei, et. 3, renovată, 
mobilată, utilată. 38.000 
euro. Tel. 0751169282. 
(C.030620210022)

APARTAMENTE
2 camere

VÂND apartament Piteºti, 
zona Ceair - Calea Bu-
curesti, 2 camere,  etajul 
2,  bloc cu 4 nivele, zonã 
liniºtitã  multa verdeaþã, 
acces uºor la spaþii comer-
ciale, ºcoalã, piaþa cen-
tralã, preþ 53.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0724046782. 
(C.160620210002)

VÂND apartament 2 
camere, et. 2, Câmpu-
lung- Viºoi, îmbunãtãþit, 
mobilat, 30.000 euro, ne-
gociabil. Tel. 0755420147.  
(C.290320210010)

VÂND apartament 2 ca-
mere, Craiovei, cf. 1. Tel. 
0741785027; 0722528297. 
(C.240520210017)

VÂND apartament 2 came-
re, et. 2, îmbunãtãþit, Mãrã-
cineni. Tel. 0752254970.  
(C.030620210002)

VÂND apartament 2 
camere, la 10 km de 
Piteºti. Apartamen-
tul are 40 mp, boxã 

separatã 260 mp 
teren, toate utilitãþi-

le ºi totul schim-
bat, nou, la cheie. 
Preþ 24.000 euro. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210011) 

PROPRIETAR vând apar-
tament 2 camere, Kau-
fland- Craiovei, 45 mp utili, 
parter, balcon 9 m închis 
termopan, semidecoman-
dat, centralã proprie, izolat, 
mobilat, bine poziþionat, 
44.000 euro, negociabil. 
0745006134; 0741207493.  
(C.bf 2482)

APARTAMENTE
3 camere

VÂND apartament 3 
camere, Popa ªapcã, 
conf. I  decomandat, 
et. 2. Tel. 0745045337. 
(C.070620210007)

VÂND/ Schimb aparta-
ment 3 camere, Traian, 
cu apartament 2 camere, 
parter, etaj 1, Traian- aleea 
Petroliºtilor/ aleea Teilor. 
0732522436.

CASE
CADASTRU

CERTIFICAT ENERGETIC 
Tel. 0248 610 093, 

0744 815 510
www.cadastru-arges.ro

www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã Dobrogostea 
cu teren 2.410 mp, preþ 
35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0749232366. dupã ora 
17.00.  (C.260520210005)

VÂND casã D+ P, Colibaºi- 
Argeº, 133 mp+ teren in-
travilan 8.850 mp sau casã 
+ 5.800 mp. 0740623426.  
(C.180520210013)

VÂND vilã lângã Mi-
cromotoare, bucãtãrie 
varã/ iarnã, toate uti-
litãþile. 0770291137. 
(C.280520210006)

VÂND casã nouã Mãrãci-
neni la 2 km de Piteºti. Tel. 
0799927855; 0763688821. 
(C.140620210013)

VÂND casã, ultra-
central, 5 camere, 

baie, bucãtãrie,  
utilitãþi, teren 400 
mp. 0740135566.  
(C.180520210023) 

VÂND casã cu teren 
9.500 mp, pomi fructi-
feri, sat. Zmei, nr. 63. Tel. 
0755338044; 0770291137. 
(C.280520210005)

VÂND casã, com. Stol-
nici, toate utilitãþile.  
0732522436.

TERENURI
VÂND TEREN 

50.000 mp, situat vizavi de 
reprezentanţa FORD, lângă

Jupiter City - Carrefour, 
deschidere 250 m.

Tel. 0799 00 88 22.

VÂND teren de casã, 
1.400 mp în Piteºti, 
poziþie deosebitã, la 
50 m de Mãnãstirea 
Trivale, împrejmu-
it, toate utilitãþile. 
Tel. 0759186981. 
(C.201120200009) 

VÂND 6.000 mp te-
ren, varianta Slati-
na. Tel. 0762020240. 
(C.120420210022)

TEREN intravilan ªtefã-

neºti- Primãverii, 9.500 
mp, utilitãþi, parcelabil, 
negociabil. 0729151416.
(C.130520210011)

VÂND 6.800 mp teren 
intravilan, Albota, 

stradal, deschidere 51 
m. Tel. 0742296035; 

0731140370. 
(C.020620210007) 

VÂND 4.600 mp teren 
construcþii, 10 km de 

Piteºti, toate uti-
litãþile( apã, canali-
zare, gaze, curent), 
zonã liniºtitã între 

vile, preþ 5 euro/ mp. 
Tel. 0720411585. 
(C.070620210010) 

VÂND teren 730 mp, 
ªtefãneºti -sat, apã, ca-
nal, la poartã, 10.000 
euro. Tel. 0755420147.  
(C.290320210009)

VÂND parcele de 
1.000 mp sau 500 

mp, teren intravilan 
în com. Albota, la 

preþ de 6 euro/ mp, 
terenul este aproape 
de centrul comunei ºi 
are utilitãþi în apropi-
ere. Tel. 0720416009. 

(C.090620210001) 

VÂND teren 320 mp, Pi-
teºti- Nord, stradal, toate 
utilitãþile. Tel. 0740968881. 
(C.090620210005)

VÂND 1 ha teren 
arabil, extravilan, 

pãmânt roditor, 2 lei/ 
mp, Cerbu- Smei. Tel. 

0725511165.  

VÂND 800 mp teren in-
travilan ªtefãneºti lângã 
Primãrie, str. Poarta. Tel. 
0733189975.

SPAŢII
OFER închiriere spaþiu 
comercial, 60 mp, piaþa 
Ceair. Tel. 0744318614. 
(C.180620210003)

ÎNCHIRIEZ
HALĂ SERVICE, STRADAL, 

DEPOZITELOR, 
200 - 436 MP. 

TEL. 0799 00 88 33. 

ÎNCHIRIERI
OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, Gã-
vana III. Tel. 0735012166. 
(C.160620210010)

PRIMESC o fatã 
în gazdã, Trivale. 
0755940204; 0757586628. 
(C.160620210001)

OFER închiriere garso-
nierã,  mobilatã, utilatã,  
nefumãtori, Prundu- De-
pou. Tel. 0751703623. 

(C.160620210003)

ÎNCHIRIEZ/ Vând garsoni-
erã Prundu- Depou, nemo-
bilatã. Tel. 0744992193. 
(C.160620210004)

OFER închiriere gar-
sonierã, zona De-
pou. Tel. 0729174126.  
(C.160620210009)

PRIMESC în gazdã 
doamnã serioasã, sa-
lariatã. Platã decât uti-
litãþile. 0753427282. 
(C.170620210007)

OFER închiriere garso-
nierã zona Rãzboieni 
(D. 2), mobilatã, uti-
latã. Tel. 0762605804. 
(C.180620210004)

GARSONIERÃ curte- 
Prundu, 1 bãiat- 650, 2 
bãieþi- 450, incluse uti-
litãþile. 0743922377.  
(C.260520210008)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, cf. I., etaj 
1 /3, Exerciþiu, mobilat, 
utilat. Tel. 0767392340. 
(C.180620210013)

OFER închiriere gar-
sonierã, ultracen-
tral, termen lung, 150 
euro. 0745082411. 
(C.180620210005)

OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, 
Gãvana 3, mobilat uti-
lat. Tel. 0773922829. 
(C.180620210009)

OFER închiriere gar-
sonierã, utilatã, Prun-
du, 900 lei, inclus uti-
litãþi. Tel. 0768025886.  
(C.100620210009)

OFER spre închiriere apar-
tament 2 camere, cf. 2, Gã-
vana 2. Tel. 0721163986.  
(C.070620210001)

OFER închiriere aparta-
ment 3 camere, Zona Nico-
lae Dobrin( Stadion), mobi-
lat, utilat. Tel. 0721226470. 
(C.070620210004)

OFER spre închiriere 
garsonierã, cf. 1, Gã-
vana 3, mobilatã, uti-
latã. Tel. 0799884148.  
(C.080620210012)

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu, 

- Garsoniere şi apartamente de la 50.540 euro
- Finisaje de lux  /  Compartimentări generoase.

0799 00 88 33  /  www.maiateilor.ro

APARTAMENTE NOI - VICTORIEI 
ultracentral, str. Victoriei 

Finisaje de lux 
Tel. 0799 00 88 22
www.maiavictoriei.ro

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS 
Organizează: 

l cursuri de calificare - recalificare
Cursuri avizate I.S.C.I.R.

- cofetar-patiser
- bucătar 
- ospătar 
- lucrător în comerţ
- măcelar-tranşator
- lucrător prelucrarea cărnii
- vânzător
- operator mezeluri
- morar panificaţie
- noţiuni fundamentale de 

igienă   
- maşinist utilaje cale şi terasa-
mente
- lăcătuş mecanic
- mecanic auto
- electrician auto
- electrician în construcţii
- sudor
- sculer matriţer
- Izolator

- coafor - frizer
- manichiură
- maseur 
- cosmetician
- cameristã hotel
- contabilitate
- operator introducere  
 validare si prel. date (PC)
- inspector resurse umane
- administrator pensiune
- floricultor
- peisagistică
- croitor
- inspector ssm

- instalator instalaţii   
  tehnico-sanitare şi gaze
- zidar - pietrar
- fierar betonist
- dulgher - tâmplar - 
  parchetar
- instalator instalaŢii    
   încãlzire centrală
- montator pereTi şi 
   plafoane ghips carton
- confecţioner mase 
  plastice şi aluminiu
- lucrător creştere animale
- lucrător cultură plante

Deschiderea va avea loc la data de 02.07.2021
n STIVUITORIST
n MACARAGIU
n FOCHIST 
(OPERATOR CAZANE)

n AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
n LIFTIER
n OPERATORI RECIPIENTE GPL
n LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

PLATA ÎN 3 RATE
RELAŢII, LA SEDIUL ASOCIAŢIEI DIN PITEŞTI, STR. AL. ODOBESCU 

NR. 11, CĂMIN 1 SECONA, ETAJ II, CAM. 1, (ZONA PIAŢA CEAIR),                  
TEL. 0248 222 200, 0248 606 222, 0744 102 000 

şi BDUL REPUBLICII BL. 5, IRTA (VIZAVI DE AJOFM), TEL 0248 222 228.
CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SE ELIBEREAZĂ 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVĂTĂMÎNTULUI.

DOAMNÃ maturã. Tel. 0723035575. 
(C.160620210011)

LICENÞIAT ofer masaj de relaxare 
doamnelor ºi domniºoarelor serioase.  
0753427282. (C.170620210008)

BRUNETÃ, 25 ani, drãguþã ºi cu-
ratã, am locaþie. 0724648518. 
(C.170520210021)

MASAJ de relaxare numai pentru 
persoane serioase. 0751329835.  
(C.210620210004)

MODALITĂŢI DE PRELUARE A ANUNŢURILOR DE MICĂ PUBLICITATE:
CU PLATĂ, la sediul din Piteşti, Bdul Republicii nr. 1 A (lângă Poliţia Circulaţie)  
TELEFONIC, o singură zi pe lună. Numai pentru persoane fizice, anunţuri de vînzări diverse, electronice, auto, servicii îngrijire, cumpărări diverse, animale. 

NU se preiau anunţuri imobiliare, prestări servicii, angajări, matrimoniale, decese, comemorări, 
citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii. 

Tel. 0248 215 740, 0248 215 726.  NU SE PRIMESC PE E-MAIL.
Anunţurile de deces, comemorare, matrimoniale, senzaţii tari şi citaţii se preiau numai pe baza cãrţii de identitate.  Se poate solicita CI şi la alte genuri de anunţuri.
Anunţurile se primesc în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 9 şi 16,  (situaţie pe durata crizei medicale - COVID19).
Tarifele sunt postate pe www.curier.ro, la secţiunea publicitate.

Anunţurile de mică şi mare publicitate sunt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF 

EN GROSS-UL LEGUME FRUCTE,
  din str. Depozitelor nr. 7, 

OFERĂ SPAŢII DE ÎNCHIRIAT.  
Aici puteţi să vindeţi legume şi fructe şi din producţia 
proprie pe baza certificatului de producător atât din 

standuri închiriate cât şi din maşină direct.
 Vă aşteptăm! 

Preţurile sunt accesibile! 
Relaţii direct la sediul firmei. Tel. 0755.12.22.42.
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OFER spre închiriere 
apartament 2 camere ul-
trcentral, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0721252362. 
(C.280520210003)

OFER închiriere apar-
tament 2 camere, par-
ter, zona Dedeman. 
Tel. 0744963528. 
(C.110620210005)

APARTAMENT 3 ca-
mere, Fabrica de Bere, 
complet mobilat, centralã 
termicã, izolat, termopa-
ne, preþ 1.100 lei, nego-
ciabil. Tel. 0744432993. 
(C.150620210009)

OFER închiriere aparta-
ment 2 camere, complet 
utilat, Tudor Vladimirescu, 
convenabil. 0770641345. 
(C.210620210002)

OFER închiriere o ca-
merã în apartament, 
Prundu. 0348/405519; 
072472809; 0770413510.  
(C.210620210003)

OFER spre închiriere 
apartament 3 camere, 
zona Big, mobilat ºi uti-
lat. Tel. 0752348588; 
0765510983. (C.21062 
0210005)

LOCURI DE VECI
VÂND cavou 4 locuri, 
în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe, zona 1+ niºã se-
parat. Tel. 0744693641. 
(C.110620210002)

VÂND cavou 10 locuri, 
Cimitirul Sf. Gheorghe, 
zona 1. Tel. 0744693641. 
(C.110620210003)

VÂND criptã în Ci-
mitirul Sf. Gheorghe. 
Tel. 0721226470. 
(C.070620210003)

CUMPĂRĂRI
AUTO

CUMPÃR maºini (ra-
ble), preþ negociabil. Ofer 
acte de radiere, trans-
port gratuit. 0755354683.  
(C.020220210010)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

CAUT doamnã pen-
tru îngrijire bãtrânã 
imobilizatã, perma-
nent. Tel. 0743382708.  
(C.100620210003)

PRESTĂRI
SERVICII

TRANSPORT mobilã. 
0746063023.  (C.2001 
20210 004)

ZUGRAV. 0721758547. 

(C.170620210001)

CADASTRU-carte funci-
arã! Terenuri-450 lei! Apar-
tamente-250 lei! Certificat 
energetic. 0723290682. 
(C.100620210004)

ECHIPÃ executã case la 
roºu, interioare ºi exteri-
oare. Tel. 0744786495. 
(C.140620210003)

TRANSPORT mar-
fã. 0770346626. 
(C.180620210017)

BIROU contabilitate în-
tocmeºte evidenþã con-
tabilã completã, înfiinþãri 
societãþi ºi resurse uma-
ne. Tel. 0742861016. 
(C.270520210017)

EXECUT glet, lavabi-
lã, gresie. 0754439345. 
(C.140620210011)

MEDITAŢII
MATEMATICÃ ori-
ce nivel. Prima ºedinþã 
gratis. Posibil acasã 
la elev. 0726348243. 
(C.150620210015)

MATRIMONIALE
DOMN, 44 ani, 1.65/70, 
fãrã obligaþii, posesor 
auto, situaþie bunã, servi-
ciu stabil doresc partenerã, 
vârstã apropiatã pentru 
cãsãtorie. 0741022160 
(C.160620210004)

TÂNÃR,  39 ani, do-
resc cunoºtinþã doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0755505855.  
(C.160620210007)

DOMN locuiesc sin-
gur, caut doamnã/ dom-
niºoarã pentru priete-
nie, socializare. Rog 
seriozitate. 0753427282. 
(C.170620210006)

DOMN, 59 ani, Topo-
loveni,  doresc doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0757674073. 
(C.290320210001)

DOMN, 48 ani, divorþat, 
caut doamnã pentru pri-
etenie, cãsãtorie. Se-
riozitate. 0759533544. 
(C.170520210001)

CETÃÞEAN spaniol, pen-
sionar, singur, doresc 
cunoºtinþã cu doamnã, 
singurã. Rog seriozita-
te. Tel. 0754325788.  
(C.270520210008)

DOMN 53 ani, singur, 
serviciu stabil doresc 
sã cunosc o doam-
nã de vârstã apropiatã, 
care sã poatã locui la 
þarã. Tel. 0747037857. 
(C.180620210010)

DOMN fãrã obligaþii, sufle-
tist, înþelegãtor, iubitor caut 

doamnã sãracã, sufletistã, 
30- 45 ani, pentru alunga-
rea singurãtãþii sau mai 
mult. Tel. 0774584907. 
(C.180620210015)

DOMN, cu obligaþii do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã pentru prietenie/ 
cãsãtorie. 0736972580.  
(C.140620210017)

DOMN, pensionar, do-
resc prietenie ºi me-
naj, eventual cãsãto-
rie. Tel. 0785621217. 
(C.140620210008)

TÂNÃR, 34 ani caut 
mãmicã pentru fetiþa 
mea. Tel. 0751120856.  
(C.140620210009)

DOMN prezenta-
bil caut dnã discre-
tã, de caracter, relaþie 
stabilã. 0728856281. 
(C.150620210006)

BÃRBAT caut feme-
ie singurã chiar sãracã 
sã convieþuim împre-
unã. 0770728207. 
(C.210620210004)

ANIMALE
VÂND pui de pisicã per-
sanã, mascul, vârsta 4 
luni. Tel. 0766779366. 
dupã ora 16.00.  
(C.270520210009)

MICI AFACERI
VÂND scule pentru re-
paraþii auto- vulcanizare, 
tinichigerie auto, vopsi-
torie, cu elevator ºi mai 
multe componente pen-
tru service auto. Toate 
noi. Tel. 0775193321. 
(C.160620210005)

PIERDERI
ANUNȚ 

Subscrisa TURISM MUNTE-
NIA SA - în faliment, prin 
lichidator judiciar CII DUCA 
ALEXANDRU, desemnat de 
Tribunalul Maramureș in 
dosar nr. 965/1259/2012, 
declar pierdute certifi-
catele de clasificare nr. 
2823/31.05.2010, nr. 
11342/18.10.2011 și nr. 
8713/31.05.2010 eliberate 
pentru hotel, restaurant, 
bar de zi și cofetărie *Mun-
tenia* și restaurant *Inter-
național*. Se declară nule!

ANGAJĂRI
„LA NEA ILIE”  angajeazã 
ajutor bucãtar ºi grãta-
ragiu. Tel. 0725198004. 
(C.160620210005)

Societate comercială 
cu capital străin, 
angajează ŞOFER 

categoria C+E autorizat 
ISCIR, MACARAGIU 

grupa A. Relaţii la tel. 
0248/610.216 

sau la email: 
ion.zamfir@suez.com.

RECRUTEZ agenþi asi-
gurare. Tel. 0723809729. 
(C.160620210006)

CURS agenþi securita-
te. Tel. 0756364499.  
(C.170620210002)

S.C. angajeazã ºofer 
din Piteºti, permis cat. 
D. Tel. 0723492438. 
(C.170620210004)

S.C. angajeazã mecanic 
auto. Tel. 0723492438. 

(C.170620210005)

ANGAJEZ ºofer cate-
goria C, cu sau fãrã ex-
perienþã, calificare la 
locul de muncã, curse , 
România- Franþa ºi re-
tur. Tel. 0724268382.  
(C.080620210017)

RESTAURANT Vultu-
rul angajeazã bucãtar, 
ajutor bucãtar ºi os-
pãtari. Tel. 0746101741. 
(C.180620210002)

FIRMÃ curãþenie angajea-
zã urgent personal pentru 
spaþii exterioare centru 
comercial Piteºti ºi Câm-
pulung. Programul este în 
ture: 12h/zi, salariul înce-
pand cu 1500 lei. Relatii 
la: 0731073375.   (C.opl)

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 
TIR( 22 T)pentru cur-
se România- Turcia, 
România- Anglia ºi co-
munitate. Salariu atrac-
tiv. Tel. 0799700007; 
0 7 3 1 9 0 0 0 0 0 . 
(C.200520210016)

ANGAJÃM: BARMANI, 
OSPÃTÃRIÞE,  PICOLIÞE 

cu ºi fãrã experienþã. 
Program flexibil. 
Tel. 0728119444.

ANGAJEZ ºoferi TIR 
extern ( România- Ita-
lia; România- Spania) 
tur- retur, garaj Topolo-
veni. Tel. 0726739885. 
(C.180620210014)

ANGAJÃM lucrãtori 
bucãtãrie cu sau fãrã ex-
perienþã, salarizare deo-
sebitã + bonusuri, program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.180620210007)

ANGAJÃM barmani cu ºi 
fãrã experienþã. Program 
flexibil. Tel. 0728119444. 
(C.180620210008)

SOCIETATE de Con-
strucþii angajeazã me-
seriaºi în domeniul 
amenajãrilor interioa-
re. Nu se fac deplasãri. 
Tel. 0745296639.  
(C.100620210006)

ANGAJEZ personal pen-
tru fast- food, Piteºti- cen-
tru. Tel. 0741712226. 
(C.030620210023)

FIRMÃ angajeazã me-
seriaºi în termosis-
tem. 0741931413. 
(C.070620210002)

S.C. angajeazã instalator 
instalaþii termice ºi sani-
tare. Tel. 0751767635.  
(C.080620210010)

ANGAJEZ vânzã-
toare legume- fruc-
te. Tel. 0735887040. 
(C.090620210006)

RESTAURANT angajea-
zã bucãtar pentru eve-
nimente, salariu 3000 
net + bonusuri, normã 
întreaga sau colaborare. 
0744607885. (C.opl)

S.C. angajeazã per-
sonal patiserie. 
Tel. 0745457459.  
(C.110620210004)

ANGAJEZ ºofer basculan-
tã 8 x 4. Tel. 0736373575.  
(C.140620210010)

ANGAJEZ vânzãtoare 
cu experienþã magazin 
alimentar, Trivale- Com-
pex 1. Tel. 0745572222.  
(C.140620210020)

ANGAJEZ ºofer 3.5 
t, tur-retur, comuni-
tate. 0768072311.  
(C.140620210021)

S.C Angajeazã stivuitorist 
cu autorizaþie I.S.C.I.R. 
Tel. 0784273942 

(C.140620210031)

S.C. Angajeazã mun-
citor cu permis catego-
ria B. Tel. 0760238306. 
(C.140620210032)

ANGAJEZ tâmplar- ta-
piþer ºi croitoreasã. 
Tel. 0720426093; 
0 7 4 3 3 5 6 9 6 9 . 
(C.150620210011)

ANGAJÃM ºofer TIR  
România- Turcia, tur re-
tur. Tel. 0766555155. 
(C.150620210002)

S.C. ANGAJEAZÃ insta-
latori cu sau fãrã experi-
enþã. Tel. 0722752952.  
(C.150620210004)

CÃMIN de bãtrâni 
ªtefãneºti, angajea-
zã bucãtãreasã  ºi in-
firmierã. 0747136475; 
0749010303. (C.1506 
20210018)

Ziarul nostru îşi rezervă dreptul de a-şi selecta 
clienţii pentru anunţurile de mică publicitate.

Cauţi un loc de muncă?
Sute de anunţuri 

de angajare în 

Curierul zilei
Anunturi de mare 
şi mică publicitate, 

eficienţă şi 
profesionalism.

Alege ziarul cu cel 
mai mare tiraj!

 ANUNŢURI de MICĂ PUBLICITATE, publicate în Curierul zilei
+                                                                               Detalii, la sediul ziarului
ANUNŢURI de mare PUBLICITATE, postate pe www.curier.ro

ŞANSE MAI MARI 
SĂ FINALIZAŢI 
TRANZACŢIA

COMEMORĂRI

DECESE
Suntem alãturi cu tot sufletul de dna dr. Mihai Iulia 
Maria ºi de domnul dr. Mihai Dragoº la despãrþi-
rea  de tatãl ºi socrul ei BERCEA TITEL DUMITRU. 
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Angajez 
ŞOFER,

 3,5T. 
Tel. 0732983634.

Pe 22 iunie 1974, PETRUÞ ALIN NI-
COLAE a venit pe lume. Pe 22 iunie 
2021 ar fi împlinit vârsta de 47 ani, 
dar aºa cum ºtie Bunul Dumnezeu 
hotãrãºte când fiecare trebuie sã- l ur-
meze în ceruri. Mama Tiuþa te plânge 
ºi nu te va uita atât cãt va mai putea. 
Lacrimi amare ºi flori multe pe tristul 

tãu mormânt.  (C.210620210001) 
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YILDIZ ENTEGRE, 
este una dintre cele mai mari com-
panii din industria prelucrării lem-
nului, din lume, fiind producător de 
MDF, Parchet şi Uşi. 

YILDIZ ENTEGRE ROMANIA, unitatea de producție 
din Oarja, jud Arges, angajează:
• STIVUITORIŞTI cu experienţă şi 
atestat 
• MAGAZINER - GESTIONAR - DE-
POZIT 
Oferim: n salariu motivant n  tichete masă 
20 lei/zi n  transport asigurat şi gratuit n  
tichete cadou n  tichete de  vacanţă n  alte 
beneficii.

CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de 
e-mail sau depuse la sediul companiei: Oarja, 
Str. Yildiz nr. 1 , E-mail: recrutare@yildiz-
entegre.ro. Pentru mai multe detalii despre 
pozițiile disponibile și cerințele noastre, ne 

puteți contacta și la  0377 881 210. 
Vă aşteptăm!

MINIMARKET angajeză 
LUCRĂTOR COMERCIAL 

în Valea Mare Ştefăneşti. Cerințe minime: cunoștințe 
minime în domeniu. Pentru bărbați posesor permis 

conducere. Contact: 0741 104 497 sau CV pe e-mail: 
magda.nedelcu@yahoo.com

SC LAS VEGAS-MI SRL 
ANGAJEAZĂ

n ŞOFERI LIVRATORI
Cerinţe: b studii medii b permis categ. B, B+C b 
domiciliul în Piteşti sau împrejurimi.
n MANIPULAŢI MARFĂ
Cerinţe: b studii medii b domiciliul în Piteşti sau 
împrejurimi.

Relaţii şi CV, la tel./Fax 0248223791 sau 
E-mail la adresa office@lasvegasmi.ro

FORCE ROMA INTERIM 
angajează pentru 

utilizatorul sau din Franţa: 
LĂCĂTUŞI 

MECANCI (cunoştinţe 
desen tehnic) şi 
BUCĂTARI/
OSPĂTARI. 

Se asigura transport si 
cazare. Detalii la tel. 

0771.283.246.

RESTAURANT 
angajează în Piteşti:
- LUCRĂTORI 
COMERCIALI;

- AJUTOR 
BUCĂTAR:

- CONTABIL- 
CASIER. Tel. 

0746250664; 0723023072.

INTERNATIONAL  LAZAR COMPANY
ANGAJEAZA: MECANICI AUTO, ELECTRIC-

IENI AUTO şi TINICHIGII
Conditii de ocupare: n calificare in domeniu n experienta 
in domeniu reprezinta un avantaj n lucru cu echipamente 
specifice, precizie, atentie deosebila la detalii.
Asteptam CV-urile dumneavoastra la nr. fax: 0248/270700, pe 

adresa de e-mail: office@intlazar.ro,  sau la sediul societatii 
din Loc. Bascov, str. Serelor, nr.19, Jud. Arges. 

Informatii suplimentare la nr. de telefon: 0720/700 014 .

Angajez: 
n OSPĂTAR 

n  FEMEIE curăţe-
nie/întreţinere hotel. 

Tel. 0722247801.

Societate trasnport 
angajează 
ŞOFERI 

BASCULĂ 
8x4. 

Lucru în şantier.
 Tel. 0727 760 240.

S.C. VM COMP angajează:
OPERATORI 
PRODUCŢIE 

(posturi specifice numai sexului masculin)
Beneficii: Salariu iniţial de baza brut de la 
2.800 lei; creştere salarială dupa 3 luni; Spor 
ore noapte 25%; Plata orelor suplimentare 
conform legii; Tichete de masa:15 lei/zi; 
Prima Crăciun & Paşte;
PIata transport - 150 lei net/ lună
Cerinţe: Studii minim 10 clase; Dexteritate; 
Seriozitate; Disponibilitate de lucru pe 3 
schimburi.
Angajament pe termen mediu şi lung.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
0749131270; e-maiI: office@vmcomp.ro

Adresa: 
Ştefăneşti-Arges, Calea Bucureşti nr. 114.

CAUT INSTALATORI 
instalaţii sanitare 
pentru Germania. 

Se asigură cazare şi sala-
riu net, 1.900 euro. 
Tel. 0722346226.

S.C. angajează ŞOFERI 
TIR cu experienţă 

pentru curse externe 
tur- retur şi intern - 
circuit săptămânal. 
Tel. 0724907804.

ANGAJĂM 
CONFECŢIONERI SERIE 

MAŞINĂ DE CUSUT, 
pentru S.C. QUAD SRL. 

Tel. 0754609807.

GARDEN PUB 
angajează 

AJUTOR BUCĂTAR 
cu/ fără experienţă. 

Tel. 0733956281.

Partener program
CASA VERDE
PANOURI SOLARE 
pentru vară/iarnă (C.E.)
Ofertă cu montaj şi în rate

Experienţă de peste 15 ani 

PANOURI SOLARE pentru 
ENERGIE TERMICĂ cu 

tuburi vidate (de la 175 euro) 
şi ENERGIE ELECTRICĂ cu 
CELULE FOTOVOLTAICE 

(la achiziţionarea unui 
sistem se acordă bonusuri)

Tel. 0744.190.020.
www. panourisolareclem.ro

OPERAŢII DE CATARACTĂ
Fără injecţie doar cu picături

Nou!!! 
Exclusivitate în Argeş injecţii 
intraoculare cu AVASTIN±TA 

pentru degenerescenţa 
maculară şi diabet.

La CLINICA DE OFTALMOLOGIE 

DOCTOR DIACONU
Programări la tel. 

0348/807890, 0348/807891, 
0749/107756 sau 

E-mail: contact@clinicadiaconu.ro
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro

S.C. angajează ŞOFERI 
TIR, curse România- 

Slovenia, tur- retur. 
Salariu + diurnă atractive. 

Tel. 0741782976.

S.C. ANGAJEAZĂ:
- INSTALATORI;

- SUDORI ŞI LUCRĂTO-
RI ÎN CONSTRUCŢII. 

Tel. 0728283798. 

Angajez: 
n BUCATAR 
n  AJUTOR 
BUCATAR. 

Salarizare peste medie. 
Tel. 0722247801.

CATYON TECH 
PRODUCT angajează 
CONFECŢIONER şi 

MONTATOR 
tâmplărie PVC, 

cu/fară experienţă. 
Tel. 0722.434.694.

CRONOS angajează 
MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

în DEPOZIT MATERIALE 
de CONSTRUCŢII Albota. 

Tel. 0744.706.707.

TECHWISE  ELECTRONICS 
angajează TEHNICIAN 

de service/ 
ELECTROMECANIC 

de service. Tel. 
0731668912; 0728239548.

Societate de construcții 
angajează SECRETARĂ,  
proaspătă absolventă de 

studii superioare. 
CV-urile se trimit la 

email: corina@zeussa.ro 
Relații suplimentare,
 la tel. 0761.348.179.

ANUNŢ  
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI organizează 
în data de 23 iulie 2021, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,  la sediul din strada Obor nr.3 CONCURS pentru ocupar-
ea unui post contractual vacant de INSPECTOR SPECIALITATE, 
grad 1A,  în cadrul  Compartimentului Calitate  şi Control Intern, 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe perioadă nedeterminată;
Condiţii participare:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;
-  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candide-
ază, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de fam-
ilie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de in-
spector specialitate:
- să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă – profil eco-
nomic, juridic;
- să aibă vechimea în specialitate - minim 7 ani;
- experienţa  în domeniul  auditului public intern (constituie un avan-
taj);
- să posede cunoştinţe şi experienţă în  operarea pe calculator;
Notă: 
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data 
de 13.07.2021, orele 1530;
Concursul, pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector 
specialitate, consta în  următoarele probe:
- probă scrisă  - va avea loc în data de 23.07.2021 începând cu ora 10.00
- interviu -  va avea loc în data de 27.07.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, tele-
fon 0248 223526, interior 113. La concurs pot participa numai can-
didaţii ale căror dosare sunt complete şi corect întocmite.  

ANUNŢ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI organizează 
în data de 13.07.2021 , în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,  la sediul din strada Obor nr.3 CONCURS pentru ocupar-
ea unui post contractual temporar vacant de REFERENT  în cadrul 
Atelierului Administrarea şi Intreţinerea Domeniului Public, pe 
perioadă determinata de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-
didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de 
familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Cod-
ului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul 
Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent:
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- absolvent de  liceu cu diplomă de bacalaureat
- să dovedească cu diploma/certificat/atestat absolvirea unor cursuri 
tehnice cu privire la realizarea lucrărilor în domeniului construcţiilor;
- să posede cunostinţe şi experienţă în operarea pe calculator;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data 
de 02.07.2021, ora 15.00.
În data de   05.07.2021  ora 15.00 , se afişează  procesul verbal privind 
selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de referent, constă în  ur-
mătoarele probe:
- proba scrisă va avea loc în data de 13.07.2021 începând cu ora 10.00;
- interviul va avea loc în data de  15.07.2021 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul 
Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

SUBSCRISA S.C. BMVIS MOTOR X POWER S.R.L. - so-
cietate în faliment cu sediul social în mun. Piteşti, str. Schitu-
lui, nr. 96, camera 3, jud. Argeş, J03/1490/2006, CIF 18988784, 
prin lichidator judiciar, organizează licitaţie publică deschisă 
cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimo-
niu. Preţul de pornire (la care se adugă TVA) pentru fiecare 
bun mobil în parte la licitaţiile organizate va fi egal cu 50% 
din valoarea estimată prin Raportul de evaluare nr. 53 din 
17.05.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat Zaharia Lil-
iana-Georgeta, membru titular ANEVAR., respectiv: Stoc de 
piese schimb auto și accesorii, conform inventar = 3.580,00 lei; 
Elevator Hofmann = 2.231,50 lei; Elevator Space = 9.918,50 lei; 
Autovehicul Fiat Ducato = 4.150,00 lei (uzură fizică avansată); 
Autovehicul Dacia Logan = 1.000,00 lei (uzură fizică avansată). 
Licitațiile pentru valorificarea acestor bunuri vor avea loc în 
zilele de 13.05.2021; 20.05.2021; 27.05.2021 și 03.06.2021 ora 
11.00, la  sediul profesional al lichidatorului judiciar din mun. 
Piteşti, str. Maior Ghe. Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeş. 
Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichida-
torului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea partic-
ipării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, 
cel mai târziu până la ora licitaţiei: oferta de cumpărare; dovada 
plăţii cauţiunii în cuantum de 10% din preţul de pornire al lici-
taţiei; dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 500 
lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie publică 
şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire 
în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a documen-
taţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini. 
Relaţii la tel. 0248.217428.

S.C. ELECTROMONTAJ 
S.A angajează 

CONTABIL/ 
ECONOMIST. 

Tel. 0758108050; e-mail: 
elm.pit@gmail.com

SIMIGERIA LUCA PITEŞTI 
angajează: n VÂNZĂTORI

n MODELATORI n PIZZERI. 
Salariu motivant. 

Tichete de masă, bonusuri. 
Tel. 0766 576 019.

ZARIS AUTOCOM 
angajează N PATISERI 

N MUNCITORI 
NECALIFICAŢI 

N ŞOFERI/
DISTRIBUITORI 

PÂINE 
N GESTIONAR. 

Salarii atractive. 
Tel. 0729.218.498, 

0724079452.

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.
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SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează: 
l ȘOFER TIR  l ȘOFER categ. B l OPERA-
TOR FACTURAREl OPERATOR contabil-
itate primarăl  DISPECER TRANSPORT 
(cu sau fără experienţă). CV-uri la e-mail: office@

newdesigncomposite.ro  Interviurile se vor ţine la sediul 
firmei din Bdul Petrochimi ştilor nr. 45, Piteşti, vizavi de 

Vama Piteşti.  Relaţii, la tel. 0744 626 100.

Laguna Technology 
angajează 

ŞOFERI 
DUBĂ FRIGO 

40 TONE.
Relaţii, la tel.  

0721 369 137.

Angajăm VÂNZĂTORI 
CHIOŞC PRESĂ, cu/fără 

experienţă în domeniul presei 
de preferat studenţi, pension-
ari, zona Piteşti şi Mioveni. 

Relatii tel. 0748192233

Angajez 
PERSONAL 
VÂNZARE 

LINIE 
AUTOSERVIRE. 
Tel. 0741 761 423, 

0740 563 166.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează 
 TEHNICIAN DEVIZE  
Cerinţe: studii superioare

 BULDOEXCAVATORIST 
 LĂCĂTUŞ MECANIC  INSTALATOR  
 MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Relaţii, tel. 0248 27 27 97, e-mail: 
deltatermoconstruct@yahoo.com; 

office@deltatermoconstruct.ro

SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajează:
 INGINER CONSTRUCTOR  MECANIC BULDO

EXCA  VATOR   MECANIC MINIÎNCĂRCĂTOR
  ME CANIC EXCAVATOR PNEURI  MUNCITOR 
NE CALIFICAT  PAVATOR  ZIDAR PIETRAR 
 ZUGRAV   SUDOR  SUDOR POLIETILENĂ 

  FIERAR BETONIST  LĂCĂTUŞ MECANIC 
 INSTALATORI   MONTATOR PAVELE şi BORDURI. 

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

AICI SE ÎNVAȚĂ O MESERIE!
ALEGEȚI FORMAREA PROFESIONALĂ DE CALITATE !!!

ATP ARGEȘ 1990-CASA SINDICATELOR ETAJ 1, SECRETARIAT A, ULTRACENTRAL
ANUNȚĂ DESCHIDEREA STAGIUNI GENERALE A 

CURSURILOR DE CALIFICARE, JOI, 

ÎN SISTEMUL SANITAR ESTE NEVOIE DE INFIRMIERI!

• OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE,PRELUCRARE DATE -  CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT 
DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
• SECRETARIAT INFORMATIZAT - in colaborare cu Centrul de Pregatire în Informatica, 
Bucuresti - 500 RON
• IMPORTANT! Cursul de CONTABILITATE, CURS DE CALIFICARE AUTORIZAT DE MINISTERUL 
MUNCII ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – pentru toti intreprinzatorii particulari; eviden-
ta contabila pentru societati comerciale 
•ADMINISTRATOR IMOBILE - DE CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC) 
ATENTIE! Conform legii 196/2018, ca sa puteti profesa, trebuie  sa detineti un CERTIFICAT DE CALIFICARE.
LA CURSURILE PE MESERII PRACTICA SE VA DESFĂŞURA ÎN SOCIETĂŢI DE PROFIL respectând MĂSURILE DE PROTECȚIE. 

Înscrieri şi relaţii până JOI 24 IUNIE, la sediul nostru din P-ţa Vasile Milea 
nr. 3, Casa Sindicatelor, et.1, Secretariatul ,,A” tel./fax:   0348.401.164  

sau  tel. 0723.918.928, zilnic  intre orele 9.00 – 18.00

24 IUNIE 2021
CURSURI  PE MESERII AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE RECUNOSCUTE INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

PÂNĂ LA DATA DE  24 IUNIE SE  FAC ÎNSCRIERI LA   
CURSUL DE STIVUITORIST - calificare si autorizaţie ISCIR.

•INFIRMIERI  
•LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
•BUCĂTAR - practica în 
restaurant, cu preparate 
culinare        
• OSPĂTAR-CHELNER - 
practica în restaurant
•COFETAR-PATISER - prati-
ca în laborator de cofetărie 

- patiserie
•ELECTRICIAN EXP-
LOATARE MEDIE şi JOASĂ 
TENSIUNE
•INSTALATOR INSTALAȚII 
TEHNICO SANITARE şi 
GAZE
•SUDOR autorizat ISCIR
•LĂCĂTUȘ MECANIC 

• ZIDAR, PIETRAR, 
TENCUITOR
•MONTATOR PEREȚI şi 
PLAFOANE GHIPS CARTON               
•DULGHER, TÂMPLAR, 
PARCHETAR
•ZUGRAV IPSOSAR 
• CONSTRUCTOR CĂI FE-
RATE

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN SĂLI DE CLASĂ MODERNE DIN INCINTA CASEI SINDICATELOR ȘI 
PRACTICA ÎN ATELIERE DE SPECIALITATE 

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, recunoscute national si international.

ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L,
 cu sediul în Com Oarja, Km 102, Jud Argeş angajează 

OPERATORI PRODUCŢIE 
(BĂRBAŢI) cu şi fără experienţă. 

Căutăm persoane organizate, cu simţ de răspundere, ca-
pabile să lucreze în 3 schimburi. Oferim transport gratu-
it, salariu atractiv, tichete de  masă, primă pentru Paşte şi 
Crăciun. Contract pe perioadă nedeterminată; instruire 
specifică la locul de muncă. 

CV-urile se pot trimite prin email la adresa apuiu@
pelzerpimsa.ro sau pe fax la 0348/410900.

Pentru informatii tel 0729106212 ,0799803558.

SC MARIO SPEDITION SRL 
angajează  DISPECER 
cu experienţă, cunoştinţe 
avansate de limbă engleză, 
cunoaşterea programului 
conducătorilor auto este 

obligatorie. Programul este 
flexibil, lucrându-se pe ture 

de câte 8 ore/ zi. Salariu 
de pornire: 4.000 lei.  Tel. 

0744225500.

SC angajează: 
- PROIECTANT GAZE
- INSTALATOR GAZE

montat /demontat 
contoare gaze 

- MUNCITORI necalifi-
cati (SĂPĂTORI). 

Tel. 0722301315.

ANGAJEZ 
ŞOFERI 

TIR. 
Tel. 0744755702.

Societate de construcții 
angajează 

SECRETARĂ,  
proaspătă absolventă de 

studii superioare. 
CV-urile se trimit la 

email: corina@zeussa.ro 
Relații suplimentare,
 la tel. 0761.348.179.Agexim Spedition 

angajează

ŞOFER TIR 
 Comunitate şi 

tur - retur. 
Tel. 0732950039, 

0723607608.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII angajează:
n INGINER construcţii 

n MUNCITORI calificaţi în con-
strucţii  n  ELECTRICIENI 

n INSTALATORI 
n  TRACTORIST. 

Relaţii, la tel. 0724.635.724.

SC angajează: 
 LĂCĂTUŞ 
MECANIC 
 SUDOR 

 DULGHER.
Tel. 0720.689.965.

CABINET MEDICAL 
angajează ASISTENTE 

(generaliste sau kinetoter-
apeute), promoţia 2020- 

2021 sau eleve anul II- III, 
cunoştinţe operare 

calculator, seriozitate. 
Tel. 0723290519. 

SOCIETATE COLECTARE DEŞEURI 
angajează  

MUNCITORI NECALIFICAŢI, 
perioadă nedeterminată. Tel. 0762249031.

Piteşti, str. Depozitelor, nr. 14. 

SC angajează: 
 CONFECŢIONERI/

SURFILATORI 
cu expereinţă. 

Tel. 0720.638.047.

Angajez ŞOFER, 
INTERN, 3,5 T,

 PRELATĂ. 
Tel. 0747.975.664.

S.C. BLACK SEA 
SUPPLIERS 

angajează 
ŞOFER TIR, 
transport intern. 

Asigurăm pachet 
motivant. 

Tel. 0726746036.

SOCIETATEA SELCA SA
 angajează RESPONSABIL 
PARC AUTO (maşini de 

transport +utilaje)Respons-
abilităţi: cordonare parc auto: 

autoturisme, utilaje con-
strucţii, basculante, automa-
laxoare, urmărire reparaţii, 

urmărire consumuri. Prefer-
abil experienţă în domeniu 
şi utilizarea sistemelor GPS 
de monitorizare a activităţii, 

diplomă inginer auto.
Detalii  suplimentare la: 

0724447691; 
office@selca.ro

HOTEL VICTORIA 
angajează: 

n RECEPŢIONERĂ
 n BUCĂTAR ŞEF 

n BUCĂTAR n AJUTOR 
BUCĂTAR n OSPĂTAR 
n PERSONAL întreţine-
re hotel n  PERSONAL 

întreţinere piscină n  ME
NAJERĂ n LUCRĂTOR 

SPĂLĂTORIE. 
Tel. 0722.320.047, 
între orele 8.00 - 16.00.

S.C. ANGAJEAZĂ: 
LĂCĂTUŞI MECANI-
CI, SUDORI ELECTRI-
CI şi CO2. Salariu net în 

mână de la 2.600 lei+ 1 bon 
masă/ zi. Tel. 0726348221.    

FIRMĂ de Con-
strucţii anga-

jează: ZIDARI, 
FAIANŢARI, RI

GIPSARI, VOPSI
TORI şi MUNCI

TORI necalificaţi în 
amenajări interioare/ 

exterioare. 
Salariu motivant. 
Tel. 0752240991.

SOCIETATE DE 
CONSTRUCŢII 

angajează 

MUNCITORI, 
posesori permis cat. B. 

Se lucrează şi în depla-
sare. Salariu 3.000 lei+  

1.000 lei diurnă. 
Tel. 0763552046.

SC. HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA, 
cu sediul în Bascov, angajează 

GESTIONAR
Responsabilitati:
n Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa n Opereaza in stoc 
miscarile de marfa n Pastreaza documentele justificative legate de 
stocuri n Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa n Participa 
activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia 
firmei n Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre 
stocul fizic si cel scriptic n Ofera informatii despre stocuri departa-
mentelor firmei n Respecta legislatia de gestiune a stocurilor n In-
registreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia 
stocurilor  n Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a 
stocului n Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor n Se 
implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 
n Este responsabil cu alimentarea de motorina a camioanelor n Este 
responsabil de aprovizionarii tancului cu motorina n Este responsabil 
de intocmirea situatiilor referioare la alimentarile cu motorina ale ca-
mionelor
Cerinte:n Minimum studii medii n Experienta cel putin 1 an intr-un 
post similar n Cunostinte de contabilitate primara n Cunostinte de 
operare PC ( MS OFFICE) Capacitatea de a lucra cu oamenii n Spirit 
oragnizatoric si atent la detalii n Initativa
Oferta: n Pachet salarial motivat n  Tichete de masa n  Tichete cadou

CV-urile se trimit la adresa de email: 
viviana.cheorcea@hoedlmayr.com
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