Mica publicitate

Modalitãþi de preluare a anunþurilor de micã publicitate:
● CU PLATÃ, la sediile din: 4 Piteºti, Bdul Republicii nr. 1 A (lîngã Poliþia Circulaþie)
● TELEFONIC, o singurã zi pe lunã. Numai pentru persoane fizice, anunþuri de vînzãri diverse, electronice, auto, servicii îngrijire,
cumpãrãri diverse, animale.

NU se preiau anunþuri imobiliare, prestãri servicii, angajãri, matrimoniale, decese,
comemorãri, citaţii, mici afaceri, magie, meditaţii.
Tel.: 0248 222 276, 0248 215 740. 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.
● Anunþurile se primesc în zilele lucrãtoare, între orele 9 ºi 16, pentru ediþia din ziua urmãtoare, ºi între orele 8 ºi 18.00,
pentru alte ediþii; duminica, între orele 9 ºi 15.
● Tarifele sînt postate pe www.curier.ro, la secþiunea publicitate.

Anunturile de mica si mare publicitate sînt postate pe www.curier.ro, PUBLICITATE PDF

CASE NOI, GĂVANA 3,
la cheie, complet finisate,
toate utilităţile, 220 mp,
P+1+M, 115.000 euro

Tel. 0799 00 88 22

Miercuri, 11 decembrie 2019

VÎNZÃRI
DIVERSE
VÂND puieþi de tei, frasin, salcâm ºi
s tejar, preþ negociabil. Tel.
0725183581. (C.061220190003)
VÂND baloþi fân, pentru animale, 8
lei/ balot. Tel. 0761491879.
(C.061220190015)
VÂND tescovinã ºi miere de ﬂoarea
s oarelui.
T el.
0726505407.
(C.061220190006)
VÂND boiler electric , 100 litri,
Arist on Velis Plus, nou. Tel.
0732522436. (C.m.b.)
Vãnd frigider Artic în stare bunã. Tel
0731426559. (C.101220190005)
VÂND ceas aur 18 k Certina, de
damã, nou. 0732522436. (C.mb)
VÂND BARCÃ DE
CAUCIUC, FABRICATÃ LA
ROLAST. NEFOLOSITÃ.
PREÞ 4.000 LEI. TEL:
0723333599.

VÎNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
alb, 126.000 km, fabricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.291120190004)
VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006.
Tel 0770534390. (C.mb)
VÂND Matiz, unic proprietar. Preþ
3.000 lei. Tel. 0738685661.
(C.041220190012)
VINDEM Dacii Duster la mâna a
doua , stare impecabilã. Tel.
0725183581. (C.061220190004)

STRÃINE
UNIC Proprietar, vând
Touareg alb, 2009, full
options, 130.000 km. Tel.
0744314217.
(C.041120190004)

Central, str. Teilor / Exerciţiu,

APARTAMENTE NOI - TEILOR

■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar)mentări generoase.

VÂND Mercedes Sprinter 316, an
2015, 7, europaleþi, pat dorm it,
sirocou, stare fort e bunã.Tel.
0733420574. (C.291120190009)
VÂND Skoda Superb, 2004, Diesel,
proprietar. Nu neces itã investiþii.
3.100 euro.
0740078237.
(C.031220190007)
VÂND W Jeta, iunie 2015, 1,2
benzinã, 54.000 km, stare
ireproºabilã. T el. 0744150630.
(C.051220190002)
VÂND Ford Fiesta, 1,4 motorinã ,
proprietar, înmatriculat î n Argeº,
fabricaþie 2008, preþ negociabil. Tel.
0766153138;
0766979915.
(C.061220190008)
VÂND Opel Vectra, preþ 500 euro.
0720011721. (C.081220190015)

VÎNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
PR OPRIETAR, vând garsonierã,
Popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
38.700
euro.
0729851286;
0744618889. (C.181120190014)
VAND garsoniera C raiovei pret
31000
euro.0720011721.
(C.081220190004)
CRAIOVEI confort 1, centralã
termicã
e ta j
intermediar.
0735550223. (C.091220190002)
GARSONIERÃ bloc nou, 2019,
Negru-Vodã, ﬁnisatã, preþ accesibil.
0799008822. (C.C:7626)
GARSONIERÃ confort 1 mobilatã,
utilatã,
850
lei.0734171355.
(C.091220190005)

Apartamente
2 camere
VÂND apartam ent 2 c amere
Craiovei bl S3, preþ 72.000 euro.
Tel.
0746184221.
(C.281120190007)
VÂND apartam ent 2 c amere
ultracentral, preþ 53.000 euro. Tel.
0736366182. (C.281120190009)

0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro
VÂN D
apart ament
2
camere,Trivale, etaj III , 29000
euro.0720
011
721.
(C.081220190005)
TRIVALE etaj 1 decomandat
,mobilat utilat, 56 mp. 0735550223.
(C.021220190021)
SPIT ALUL Militar -Negru Vodã
etaj1,
liber.
0735550223.
(C.091220190001)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
ﬁnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.C: 7626)
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BRUNETÃ 25 ani, te aºtept la mine.
Am locaþie. Tel. 0741552756.
(C.181120190043)

BRUNETÃ, sexy, te aºtept la mine!
Te l .
0742661363.
(C.021220190017)

OFER companie plãcutã domnilor.
Tel.
0755202373.
(C.031220190001)

VÂND apartament 3 camere
suprafaþã de 65 mp Trivale izvor,
Complex 1, etaj 9/10 stradal, loc de
parcare, dotãri; 2 bãi, 2 balcoane
Open, aer condiþionat, 2 debarale,
centralã termicã, zugrãvit recent,
mobilat cu gust , ut ilat (aragaz,
frigider, maºinã spãlat) 66.000 euro
negociabil.
0722247636.
(C.031220190020)

Apartamente
3 camere

Apartamente
4 camere

ApArtAmente noI
cu 3 camere.

V Â ND
apart
4
camere
decomandate, fãrã amenajãri, 81
mp, et 4 /10, bloc ultracentral Griviþei
69. 000
euro.
0744360933.
(C.101220190015)

Finisate.Zonă centrală,negru Vodă.

www.carpati.maia.ro
0799 00 88 22

CASE

VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,
îmbunãtãþit, 52.000 euro.
0721301720.
(C.041120190015)

CASÃ Prelungirea
Craiovei, 900 mp inclusiv
curte, complet utilatã, 5
dormitoare, living,
bucãtãrie, etc.
0744314217. (C.BF: 1086)

VÂN D apartament 3 camere, 2
grupuri sanitare, 3 balcoane,
centralã proprie, aer condiþionat,
etaj 6/7, 84 mp, Calea Bucureºti, în
faþa hotelului Ramada, 71.000 euro
negociabil. Tel. 0740250708.
(C.291120190019)

VÂND vilã cu toate utilitãþile,
ºoseaua
Naþionalã.
Te l .
0770291137;
0752123838.
(C.241120190009)

VÂND schimb apartament 3 camere
semidecomandat, confort 1, etaj,
4/4, Expo-Parc. 0751776652.
(C.031220190019)
CRAIOVEI, etaj intermediar, 65 mp,
53.000
euro.
0735550223.
(C.021220190025)
POPA ªapcã- Uuri etaj intermediar
70 mp, decomandat. 0735550223
(C.091220190003)

Aici se oferă SENZAŢII TARI!
BUNÃ! sunt Ramona 23 ani , te
aºtept la m ine domn generos .
0758872085. (C.021220190006)

VÂND apartament de lux 3 camere,
Traian. Exclus agenþii. Tel.
0732522436. (C.mb)

POPA ªapcã, etaj 2, decomandat, 2
balcoane, centralã. 0735550223.
(C.091220190004)

DOAM NÃ
maturã.
Tel.
0723035575. (C.051220190007)
25 ani, te aºtept la mine. Am locaþie.
Tel.
0741552756.
(C.181120190043)
MASAJ de relaxare numai pentru
persoane serioase. 0751329835.
(C.051220190010)
MASAJ de relaxare pentru doamne
ºi domniºoare. Tel. 0738314438.
(C.051220190011)
OANA. Te aºtept la mine pentru
clipe de v is! 0740905831.
(C.101220190013)

VÂND VILĂ LUX

(260 mp) situată în
prelungirea Craiovei,
vizavi de sediul nou
CEZ , complet utilată;
nu necesită nici un fel
de îmbunătăţire; plus
800 mp grădină
amenajată.

Relaţii, tel.
0744.314217.

VÂND/ Închiriez vilã Gãvana 3, 220
mp locuibili, curte 500 mp. Tel.
0745761412. (C.191120190003)
VÂN D c asã+ teren, com. CucaArgeº.
Te l .
0748098199.
(C.191120190009)

CERTIFICAT
ENERGETIC

CADASTRU
Tel. 0248 610 093, 0744 815 510
www.cadastru-arges.ro
www.certificatenergetic-arges.ro

VÂND casã +teren 4.000 mp,
panoramã z ona Valea Mare
ªtefãneºti, T el. 0737983592.
(C.211120190001)
VÂND casã Albota, toate utilitãþile,
preþul zonei. Tel. 0720266907;
0720905006. (C.031220190016)

CADASTRU
CARTE
FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
85.000
euro.
0799008822.
(C.081220190010)

VÂND 1.100 MP

TERENURI

pretabil construcţie bloc;
deschidere 30 m,
situat prelungirea Craiovei,
vizavi de Peco Lukoil.

Relaţii, tel. 0744.314.217.
VÂND teren intrav ilan 703 mp,
Bascov Glîmboc, utilitãþi la stradã.
Te l .
0763296191.
(C.291120190001)
VÂND teren 10. 000 mp Albota,
stradal, utilitãþi. Tel. 0745897813.
(C.151120190012)
TEREN intravilan ªtefãneºtiPrimãverii, 8.000 mp, utilitãþi,
parcelabil, negociabil. 0729151416.
(C.191120190022)
VÂND 695 mp t eren intravilan
Piteºti, zona Turceºti (Rãzboieni),
st r. N . Apostolescu, 25 B. Preþ
25.000 euro, uºor negociabil. Tel.
0728973425. (C.061220190001)

VÂND teren 5.000 mp intravilan
Poiana Lacului, deschidere 35 m,
casã bãtrîneascã, toate utilitãþile.
0723321716. (C.061220190011)
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov.
Tel.
0799008822.
(C.081220190009)
VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut, 5 euro/ mp. Tel.
0723333599.
VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

SPAÞII
PROPRIETAR ofer închiriere, Halã
utilatã/ 110mp, teren betonat /220
mp, (lângã Rectorat), stradal, 1.000
euro
lunar.
0732361366.
(C.041220190002)

VÎND/ÎNCHIRIEZ

SPATII COMERCIALE,
stradal, Craiovei,
120/140 mp.
Tel. 0799 00 88 22.
VÂND spaþiu comercial, Exerciþiu.
0720011721. (C.081220190012)
VÂND spaţiu comercial, Exerciţiu.
0720 011 721 (C.081220190006)

ASOCIATIA DE TINERET

SOLARIS ORGANIZEAZÃ:
■ CURSURI DE CALIFICARE RECALIFICARE
CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
- COFETAR-PATISER
- BUCÃTAR
- OSPÃTAR
- LUCRÃTOR ÎN COMERT
- MÃCELAR-TRANSATOR
- LUCRÃTOR PREL. CÃRNII
- VÎNZĂTOR
- OPERATOR MEZELURI
- MORAR PANIFICATIE
- NOTIUNI FUNDAMENTALE IGIENÃ
- COAFOR - FRIZER
- MANICHIURĂ
- MASEUR
- COSMETICIAN
- CAMERISTÃ HOTEL
- CONTABILITATE
- OPERATOR INTRODUCERE
VALIDARE si PREL. DATE (PC)
- INSPECTOR RESURSE UMANE
- ADMINISTRATOR PENSIUNE
- FLORICULTOR
- PEISAGISTICÃ
- CROITOR
- INSPECTOR SSM

- MASINIST UTILAJE CALE SI
TERASAMENTE
- LÃCÃTUS MECANIC
- MECANIC AUTO
- ELECTRICIAN AUTO
- ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII
- SUDOR
- SCULER MATRIŢER
- IZOLATOR
- INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO-SANITARE si GAZE
- ZIDAR - PIETRAR
- FIERAR BETONIST
- DULGHER - TÎMPLAR PARCHETAR
- INSTALATOR INSTALAŢII
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ
- MONTATOR PERETI si
PLAFOANE GHIPS CARTON
- CONFECTIONER MASE
PLASTICE si ALUMINIU
- LUCRÃTOR CRESTERE ANIMALE
- LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE

DESCHIDEREA VA AVEA LOC LA DATA DE 13.12.2019
PLATA ÎN 3 RATE

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
● STIVUITORIST - AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU
- LIFTIER
- OPERATORI RECIPIENTE GPL
● FOCHIST
(OPERATOR CAZANE) - LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI
Cãmin 1 SECONA, etaj II, cam. 1, (zona Piata Ceair), tel.
0248/222200, 0248 606 222, 0744 102 000
si Bdul Republicii bl. 5, IRTA (vizavi de AJOFM), tel 0248 222 228.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII ÎNVÃTÃMÎNTULUI.

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ camerã în apartament,
400 lei, + utilitãþi, Gãvana.
0720061197. (C.101220190007)
OFER spre închiriere garsonierã
confort 1 Exerciþiu, mobilatã utilatã.
Te l .
0723448911.
(C.291120190003)
ÎNCHIRIEZ garsonierã
curte 1 bãiat 800 incluse
utilitãþile. Tel.
0743922377.
(C.291120190015)

LOCURI DE VECI
comemorĂri
ÎN dupã-amiaza zilei de 13
Decembrie 1997, iubita ºi
stimata profesor LUMINIÞA
VICTORIA NAIBA ºi-a închis
catalogul vieþii... cu nota
maximã. Profesor de excepþie,
mamã ºi soþie desãvârºitã s-a
stins din viaþã lãsând în urmã
lacrimi ºi suferinþã. Acum se
odihneºte sub aripa lui
Dumnezeu. Familia NAIBA.
(C.101220190011)

CUMPÃRÃRI
IMOBILIARE
PARTICU LAR cumpãr de la
proprietar apartament 2 camere,
parter sau în bloc cu lift, etaj 1-4,
balcon ºi fereastrã baie. Ofer preþul
zonei exclus Tudor Vladimirescu.
Te l .
0759851138.
(C.101220190014)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
CAUT doamnã pentru supraveghere
copil 6 ani( luat de la ºcoala 13,
Trivale), 5 zile/ sãptãmânã. Tel.
0721903389. (C.051220190003)
PENSION AR cedez casã unei
doamne tinere, singurã care mã
îngrijeºt e.
0770728207.
(C.061220190007)
C AUT menajerã pentru vilã lux
Valea Ursului .Tel. 0725577777.
(C.101220190004)
CÃUTÃM bonã, persoanã
serioasã, copil 3 ani ºi 3
luni. Tel. 0724216839.
(C.101220190009)

MEDICALE
VÂND aparat
medical
biorezonanþã (300
terapii).
0723333599.

MEDITAÞII
MATEMATICÃ orice nivel. Prima
ºedinþã gratis. Posibil acasã la elev.
0726348243. (C.101220190022)

PRESTÃRI
SERVICII
R EPARAÞII MAªIN I SPÃLAT
A UTO MA TE COCIOABÃ.
GARANÞIE 12 LUNI. DEPLASARE
GRATUIT Ã.
0248/645543;
0723321716; 0748331545. (C.F:
0002878)
R EPARAÞII
maºini
spãlat.
0736758282. (C.BF: 617)
CABINET CONTABILITATE
oferă serviciile
următoare:

- evidenţe contabile complete,
- întocmim situaţii financiare,
- înfiinţăm societăţi
comerciale,
- evidenţă resurse umane,
inclusiv REVISAL.
Informaţii, la tel.
0722.391.011 sau
0723.170.785.

PIERDERI
PIERDU T c ertiﬁcat înregistrare
ﬁscalã aparþinãnd societaþii Kappa
srl, cui ro198170 pentru punctul de
lucru din Piteºti Nicolae Bãlcescu nr
190.
Se
declarã
nul.
(C.101220190006)
PIERDUTcertiﬁcat constatator din
07 /05/2010 aparþinînd D edi &
Babica srl CUI 22290304. Se
declarã nul. (C.101220190017)
PIERDUT acte ﬁrmã ,Tele Cristache
srl, certiﬁcat de î nregistrare ºi
certiﬁcate constatatoare aferente,
cui 21898932. Se declarã nul.
(C.101220190018)

MAGIE
În sprijinul oamenilor cu
probleme vine cu multe
leacuri RODICA,
binecunoscutã de
Dumnezeu prin puterea ei
deosebitã ºi a harurilor
sfinte. Rezolvã cazuri
lipsite de orice speranþã,
poate vedea trecutul,
prezentul ºi viitorul,
dezleagã ºi îndepãrteazã
cele mai puternice
farmece ºi blesteme
dezleagã cununii legate
aduce persoana iubitã,
împacã familii dezbinate,
face de dragoste, spor,
noroc, sãnãtate, reuºite
în afaceri, vindecã
impotenþa, viciul bãuturii,
stresul, depresia, etc.
Contactaþi-o cu mare
încredere pentru a vã
ajuta cu toatã experienþa
ºi priceperea ei. Telefon:
0759550302.
(C.051220190014)

MATRIMONIALE
TÂNÃR, înalt, cu serviciu, casã,
maºinã, caut domniºoarã, doamnã
frumoas ã, prietenie, cãsãtorie.
0726530017. (C.101220190010)
DOM N, 64 ani, singur, doresc
cunoºtinþã doamnã, fãrã obligaþii,
pentru priet enie. 0722873673.
(C.281120190003)
DRÃGUÞ, caut partenerã de viaþã.
Tel.
0738444500.
(C.211120190011)
TÂNÃR drãguþ, 28 de ani, caut
relaþie serioas ã pentru prietenie
,eventual cãsãtorie. 0755848912.
(C.021220190004)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plinuþã, indiferent de vârst ã.
0760444453. (C.191120190008)
TÂNÃR, 1,85, brunet ochii albaºtri,
singur, 39 ani, casã, serviciu, fãrã
vicii, doresc sã cunosc o fatã, 30--40
ani pentru cãsãtorie. Seriozitate.
Tel.
0746087163.
(C.021220190042)
TÂNÃR, 38 ani, aspect ﬁzic plãcut,
situaþie materialã bunã, caut
doamnã, domniºoarã, pentru
prietenie, cãsãt orie. Tel./ SMS:
0748423472. (C.041220190016)
DOMN 49 ani caut doamnã pentru
cãs ãtorie. Tel. 0740965231.
(C.281120190006)
DOMN 60 ani pensionar, casã ºi
maº inã, dores c cunoºtinþã c u
doamnã de vârstã apropiatã
cãsãtorie/ prietenie. 0737843059.
(C.061220190012)
DOMN 57 ani, doresc cunoºtinþã cu
doamnã vârstã 50-58 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0756291511.
(C.101220190008)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta clienþii
pentru anunþurile de micã publicitate.
DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã, din Rm. Vâlcea, caut
doamnã, pentru cãsãtorie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani.
Tel:
0726310882
ºi
0742123650. (C.081220190014)
PENSIONAR, singur, aut oturism,
doresc sã cunosc o doamnã tot
singurã.
T el
0758410572.
(C.101220190019)
DOMN, 48 ani, divorþat, caut
doamnã pentru prietenie, cãsãtorie.
Seriozitate.
0759533544.
(C.111120190001)

ANIMALE
VÂND curcani, 15 lei/ kg în viu. Tel.
0742746558. (C.041220190004)
VÂND porc. Tel. 0734309601.
(C.051220190009)
VÂND porc DUROC, 170 KG. Tel.
0743766979. (C.091220190002)
VÂND porci. Tel.0737652156;
0772082589. (C.091220190004)
VÂND porci. T el. 0747975664.
(C.mb)

MICI AFACERI
CUMPÃR dosare ºi puncte ANRP.
0745897813. (C.151120190013)
S.C. vinde utilaje tâmplãrie lemn
masiv ( freze, abric, grosime,
ﬁerãstraie) ; închiriazã halã 450 mp
pasarelã ªtefãneºti, 2 euro/ mp;
închiriazã s paþiu 140 mp Calea
Bucureºti,
Piteºti.
Relaþii.
0799079623. (C.041220190008)

S.C. angajeazã urgent deservent
buldoexcavator. Tel. 0722421125.
(C.041220190007)
ANGAJEZ lucrãtor comercial pentru
super market Lunca Corbului. Tel.
0741068680. (C.191120190010)
ANGAJEZ sudor, cunoºtinþe lãcãtuº
mecanic. Salariu 1.500 lei, net. Tel.
0752508116. (C.BF: 1235)
OPTICA ZOF angajeazã personal
cu ºi fãrã experienþã. Sunaþi între
orele 9.00-11.00, la
te l .
0729971011;
0745030921;
0248/213033. (C.021220190041)
S.C. angajeazã manipulant. Tel.
0740315360. (C.031220190011)
ANGAJEZ ºoferi profesioniºti
experienþã TIR, transport intern.
Sist em
platã
avant ajos.
0744422482. (C.031220190022)
FIRMA Divers Adi Trans angajeazã
ºoferi profesioniº ti (TIR ) pentru
curs e tur-retur Rom ânia-Polonia.
Tel.
0753027706.
Adrian.
(C.031220190013)
SPÃLÃTORIA auto Star Wash din
incinta Vivo Mall Piteºti angajeazã
personal cu sau fãrã experienþã.
Tel.
0746636457.
(C.031220190017)
S.C. Cabrini Road angajeazã ºoferi
pentru comunitate pe 3,5 tone. Tel.
0737316400. (C.051220190005)

CAUT muncitori în costrucþii (rigips)
pentru Germania. Tel. 0753600822;
0 04 91 5 16 36 9 70 15 .
(C.051220190006)
ANGAJEZ ºofer TIR pentru curse
România-Turcia. Salariu motivant.
Te l .
0743845217.
(C.061220190010)
LUCKY Top Shop angajeazã ºef
raion în C. Lung. Program 8 ore,
cunoscãtor de limba chinezã. Tel.
0765882314. (C.061220190020)
PIZZA Prundu angajeazã pizzer ºi
ospãtar
/
ospãtãriþã.
T el.
0786406490. (C.061220190013)
FIRMÃ de distribuþie angajazã agent
vânzari, cerinþe: permis conducere
categoria B. Tel 0741092882. email
cã tã li n ge a mã nu @g ma il .co m.
(C.101220190001)
FIR MÃ de distribuþie angajazã
manipulant depozit cerinþe; permis
conducere
categoria
B.T el
0741092882. email cãtãlingeamãnu
@gmail.com (C.101220190002)
S.C. angajeaz ã mec anici auto.
Salariu atractiv. Tel. 0799700007;
0731900000. (C.091220190005)

BRISETT angajeaă

BUCĂTAR, AJUTOR
DE BUCĂTAR şi
PERSOANĂ pentru
SPĂLAT VASE.
Tel. 0736888988.

ANGAJÃRI
FI RMÃ
Transport
persoane
angajeazã ºofer cat. D, cu atestat;
mecanic de microbuze ºi autobuze.
Se oferã: salariu motivant, condiþii
de muncã foarte bune. 0724444244;
0734999970. (C.111120190015)
ANGAJEZ personal spãlãtorie auto.
0754250879. (C.271120190016)
CÃMIN bãtrâni particular angajeazã
inﬁrmierã.
0766683524.
(C.281120190010)

SC BADROM SERVICE SRL
angajează:

MANIPULANT,
GESTIONAR (de preferat fete)
şi ADMINISTRATOR
RETELE DE
CALCULATOARE ÎNTREŢINERE SITE
(part time).
Tel. 0744.314217.

AN GAJEZ agent de securitate
pentru
hipermark et.
Tel.
0740084470. (C.091220190003)
S. C. angajeaz ã pentru atelier
mecano-s udurã în Mãrãcineni
frezor universal, ºi sudor MIG- MAG.
Tel. 0746270850. (C.BF: 1194)
SOCIETATE transport angajeazã:
conducãtori auto 3.5 t (frigo),
posesor categ. B, cu experienþã
minimum 1 an, pentru comunitate.
Salariu motivant. 0745190228;
0742219299. (C.BF: 1267)
ANGAJÃM recepþionere/ cameriste.
Tel. 0756201911; 0726930306.
(C.021220190001)

Anunt public 2
S.C. ALEX CAR PRODUCŢION SRL, având sediul în str. Voicu
Corvin nr. 93, jud. Argeş, localitatea Corbi, titular al planului/ programului: Extindere pensiune turistică D+ P+ 2E+
M, anexă cazare P, piscină acoperită, terenuri sport, parcare, utilităţi, în localitatea Corbeni, sat. Oeştii Pământeni,
jud. Argeş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/ programului poate fi cconsultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din
localitatea Piteşti, str. Egalităţii nr. 50, jud. Argeş, de luni
până joi, între orele 09.00- 11.00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M. Argeş, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
SC 2D BARCODE SOLUTIONS SRL anunţ publicul
interesat cu privire la intenâia de elaborare a
documentaţiei de urbanism privind aprobarea PUZ
pentru imobil situat in municipiul Pitesti, strada
DN65B, zona Bănănăi, punct Autostradă, in vederea
realizării „Construire hală şi ştanţare produse hârtie,
carton, bureţi, imprejmuire si organizare de şantier”.
Persoanele interesate să trimită observaţii/comentarii
o pot face la sediul Primăriei Municipiului Pitesti,
situat in strada Victoriei nr. 24, Pitesti.”

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!
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TENCUIELI, ﬁnisaje, gresie, faianþã
-dupã catalog. Apartamente ºi case.
Avantajos.
0756359303.
(C.121120190001)
R EPARAÞII maºini de spãlat.
0761939122. (C.171020190031)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã,
parc het.
0748145223. (C.281120190015)
EXECUTÃM gresie, faianþã, parcht,
polistilen
rigips,
et c.
Tel.
0766301300. (C.291120190005)
D EMOLÃM
orice
as igurãm
transport .
Tel.
0766301300.
(C.291120190006)
TR AN SPORT
ieftin.
Tel.
0766301300. (C.291120190007)
TRANSPORT marfã, mobilã, etc.,
cu dubã. Ieftin, rapid. 0741731792.
(C.021220190003)
ZI DÃR IE tencuieli, glet, f aianþã,
gresie, termosistem. Calitatea face
preþul.
0745430252.
(C.261120190001)
PROFESI ONI ªTI
ex ecutãm
termosistem
la blocuri/case,
garanþie.
Amenajãri
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, parchet, ºape, tencuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
Seriozitate.
0755488307.
(C.021220190039)

TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.041220190009)
REPARAÞII frigidere la domiciliu.
Ofer garanþie. Tel. 0722489115.
(C.051220190004)
EXECUT lucrãri în construcþii .Tel.
0727079393. (C.061220190021)
MASAJ la domciliu, rog seriozitate
Tel.
0751755674.
(C.061220190005)
AMENAJÃRI
interioare.
0755474599. (C.201120190012)
REPARAÞII frigidere, domiciliu.
0752154588. (C.091220190010)

Miercuri, 11 decembrie 2019

PRIMESC în gazdã, str. Þ epeº
Vodã 24. Tel. 0751769263. (C.bf:
1148)
PRIMESC în gazdã salariate, elevi,
studenþi, nefumãtori, termen lung,
Triv ale.
0348/802539.
(C.261120190003)
PRIMESC în gazdã elev (liceu),
student,
z ona
Dedeman.
0348/410283;
0726389194.
(C.261120190033)
OFER închiriere o camerã în
apartament, Prundu. 0348/405519;
0724728098. (C.271120190006)
OFER spre închiriere garaj, 22 mp
zona Craiovei. Tel. 0742546182.
(C.191120190001)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, utilat, mobilat, Banatului.
0753078536. (C.191120190019)
OFER spre închiriere garsonierã
Gãvana 3, mobilatã, 1.000 lei. Tel.
0727550623. (C.031220190023)
PROPR IET AR ofer î nchiriere
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux,( deasupra restaurant
Mateo),
330
euro/
lunar.
0732361366. (C.041220190003)
ÎNCHIRIEZ camerã ºi garsonierã,
Fabrica de Bere. Tel. 0723811919.
(C.051220190001)
ÎNC HIRIEZ garsonierã mobilatã
zona, Garã Sud. Tel. 0740628954.
(C.061220190002)
ÎNC HIRIEZ garsonierã dublã,
mobilatã încãlzire centralã, balcon
cu termopan, parter, central. Tel.
0722578613. (C.061220190014)
ÎNCHIRIEZ apartament Ultracentral
(str. Victoriei), 350 euro. Tel.
0721142341. (C.061220190019)
DOBROGEANU
Gherea,
apartament 2 camere, mobilat,
centralã, 50 mp. Tel. 0771383003.
(C.091220190001)
O FE R
înc hiriere
garsonierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc nou,
zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199 (C.091220190002)
PRIMESC în gazdã la casã, zona
Poliþie- Rãzboieni. 0773331186.
(C.101220190016)
PRIMESC în gazdã Nord. T el
0729134122. (C.101220190021)

VÂND locuri de veci, Sf. Gheorghe.
Te l .
0764445379.
(C.091020190002)

Mica publicitate

OFER înc hiriere spaþ iu 50 mp,
pretabil: salon coafurã, frizerie,
manechiurã, etc., Gãvana (150 m
piaþã). Posedã douã intrãri.
0765238658;
0744364419.
(C.091220190011)

Publicitate

S.C. ANGAJEAZĂ ŞOFER
LIVRATOR PRODUSE
CARMANGERIE.
Tel. 0774045303;
0723649489.

ANGAJEZ

ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare.
Tel. 0744363825.

S.C NOVA TEXTILE BUMBAC SRL, cu sediul în

Piteşti str. G. Coşbuc nr 70, angajează în condiţiile legii

S.C ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.

AUCHAN PITEŞTI GĂVANA angajează:

LUCRĂTOR COMERCIAL.

ŞEF SERVICIU
SECURITATE.

Tel. 0731036205 sau la sediul societăţii.

curier tV anGajeaZă

aGenţi VÂnZări.
tel.0248/215740.
SC angajează

VÂNZĂTOR TONETĂ PRESĂ,

CV-urile se pot depune
pe mail: www.auchan.ro
secţiunea Cariere sau
la Serviciul clienţi,
str. Dobrogeanu Gherea
nr. 1.

SOCIETATE COMERCIALĂ angajează

cu experienţă pentru: cimentruck, camion 40 to
extern (tur-retur) şi intern 40 to. Salariu atractiv.
Telefon 0754 812 152/0736 009 241, Ene Cristi.
SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:

lĂcĂtus construcŢii
metalice
■ sudor
■ vopsitor industrial.
Miercuri, 11 decembrie 2019

■

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.

vă invită să petreceţi un

crăciun de revistă alături de:
daniela gyorfi şi iosif nistor band.

revelion 2020 cu un meniu raﬁnat şi
muzică de cea mai bună calitate:
iosf nistor band, gipsy casual,
constantin lătăreţu
Tel. 0723 646 404 / 0722 306 818

reglaje, reparaţii şi revizii.
Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.
Curierul zilei ANGAJEAZA
AGENTI de PUBLICITATE.
De preferat persoane cu
disponibiliate de timp
(eventual pensionari)
Si EXPERIENTA în vînzari.
Tel. 0348 439 035.
CV, la e-mail
marian@curier.ro

cu sau fără experienţă (femei sau barbaţi).
Se oferă carte de muncă, salariu+comision din vînzări.
■

Restaurant MAGIC Trivale

AUTO GPL
● ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

Angajez: ■ VÂNZĂTOR STAŢIE GPL,

de preferat pensionar.
Tel. 0748192233.

ŞOFERI PROFESIONIŞTI

SC LPG AUTO GREEN
EXPERT SRL,
Piteşti, str. Depozitelor nr. 36 (incinta Ileana Impex, lîngă staţia GPL)
● INSTALAŢII

2 MUNCITORI CONSTRUCŢII
amenajări interioare.
Tel. 0722/252060.

VAGABOND CLOTHING - Fabrică de confecţii textile, cu
sediul în Costeşti, str Necşuleşti nr. 1, ANGAJEAZĂ
■ ŞEFI LINIE PRODUCTIE, cu experienta în coordonarea si

urmarirea productiei.
MODELIER, cu experienta in realizarea si verificarea
mostrelor de producttie.
■ CONFECTIONERI, cu experienta în realizarea operatiilor
complexe în masina liniara de cusut.

operaţii de
cataractă

Fără injecţie
doar cu picături
la clinica de oftalmologie

doctor diaconu.
programări la tel. 0348/807890,
0348/807891, 0749/107756 sau

■

Relaţii, la tel. 0761681626 sau la sediul societatii din Costesti.

FIRMĂ DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL,

cu sediul în Piteş2, angajează

ŞOFER

cu experienţă pe 3.5T

(de preferat din Piteş2 sau din apropiere)
pentru transport internaţional de marfă,
prelată echipată corespunzător.
Salariu: 0.06 cen2 / km + salariu mimin
pe economie pe ţară (250 euro ).
Comunitate - 3 săptămâni /1 acasă.

Tel. 0740.216.640.

■
■
■
■
■
■

RESTAURANT NOU
angajează:

BUCĂTAR,
AJUTOR BUCĂTAR,
OSPĂTAR,
BARMAN,
PIZZER,
FEMEIE DE SERVICIU.
Relaţii, la tel:
0741985507.

Vă doriţi un loc de munca
sigur, cu salariu
motivant?
Va doriţi sa fiţi apreciat
la adevarata valoarea a
pregătirii profesionale si
a activităţii desfășurate?
S.C. TITAN S.R.L. angajează
personal calificat in meseriile de

- MAISTRU LĂCĂTUŞ
MECANIC
- MAISTRU MECANIC

pentru BALASTIERA
DÂRMĂNEŞTI - ARGEŞ.
Rela1ii suplimentare la telefon

0744510327.

e-mail: contact@clinicadiaconu.ro.
Filme video pe www.clinicadiaconu.ro
Pentru dezvoltarea activităţii de
distribu1ie carne porc,
DUMAGAS AGRI SRL din Piteşti,
angajează
CONDUCĂTORI AUTO
(categoria C+E cu atestat) şi categ.B,
pentru distribuţie carne şi
MANIPULANT DEPOZIT.
Program de lucru de 8 ore pe zi.
Relaţii la tel.: 0723233796,
0731033575.

■

LABORATOR DENTAL
DIGITAL angajeaza:

TEHNICIENI DENTARI
CAD - CAM,

CERAMISTI

ORICE NIVEL,
program de lucru fix,
salarii foarte avantajoase.
CV-urile se trimit pe email
office@whitedentalclinic.ro
Relaţii, la tel. 0740544567.
■

Curierul zilei
ANGAJEAZ.

AGENTI de
PUBLICITATE.
De preferat persoane cu
disponibiliate de timp
(eventual pensionari)
Si EXPERIENTA în vînzari.
Tel. 0348 439 035.
CV, la e-mail

marian@curier.ro

SC CHEM EXPERT INDUSTY SRL, cu sediul în Leordeni, sat Leordeni nr.
625, Judeţ Argeş, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei
de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţii: Fabricarea
săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere- cod CAEN
2041; Tratarea şi acoperirea metalelor (curaţare chimică)-cod CAEN
2561, desfăşurate în comuna Leordeni, sat Leordeni nr. 625, jud
Argeş.
Şedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii
sus menţionată, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Leordeni în
data de 06,01,2020, începînd cu orele 12.00. Documentaţia depusă
de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de
mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul
A.P.M Ageş, din Piteşti , str. Egalităţii, nr 50 A, jud Argeş, în zilele de
luni- joi între orele 8-- 16.00, vineri între orele 8-14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/
observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş,
din Piteşti, str Egalităţii, nr 50A, jud. Argeş, pînă la data de
06.01.2020.

SC RADICSTAR SRL angajează:
CONTABIL DE GESTIUNE cu experienţă

Cerinte: ❆ studii economice ❆ experienta minima 3 ani ❆ cunos2nte legisla2ve in domeniul ﬁnanciar-contabil
■

Curierul zilei - pag. 10

❆ seriozitate, aten2e la detalii si bineinteles predarea lucrarilor la 2mp ❆ sa lucreze bine în echipa, de asemeni
sa ii placa lucrul cu clien2i ❆ orientare catre rezultate ❆ cunoastere program de contabilitate Charisma cons2tuie avantaj.

Contact: resurseumane@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303410.

INGINER CONSTRUCTOR / DEVIZIST

Cerinte: l Nivel de studii: superioare, proﬁl CONSTRUCTII ❆ Capabil sa lucreze independent dar si sa performeze in echipa
■

Cunos2nte aprofundate de lucru in acest domeniu ❆ Competente bune de comunicare ❆ Persoana organizata, atenta la detalii.

Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.
❆

FRIGOTEHNIST - AUTOMATIST TERMOVENTILAŢII

Cerinte: ❆ Studii de specialitate l Cunos2nte automa2zari - cons2tuie avantaj ❆ Capabil sa lucreze independent dar si sa
■

performeze in echipa ❆ Cunos2nte aprofundate de lucru in acest domeniu.

Contact: marius@radicstar.ro sau la nr. de tel. 0751303414.

■ VÂNZĂTOR ❆ pentru magazinele proprii (zona Trivale si Gavana) VANZATOARE cu experienta în domeniul alimentar. Oferim: ❆ Pachet salarial
atrac2v. Contact: 0730582593 sau resurseumane@radicstar.ro

ANUNŢĂ DESCHIDEREA STAGIUNII
DE IARNĂ A CURSURILOR DE CALIFICARE

VINERI, 13 DECEMBRIE 2019

toate cursurile 500 lei şi plata în 4 tranşe
CURSURI PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii

şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional

✮ INFIRMIERI
✮ LUCRATOR IN COMERT
✮ BUCATAR - practică în

restaurant, cu preparate
culinare
✮ OSPĂTAR-CHELNER practică în restaurant

-

✮ COFETAR PATISER
✮ TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
✮ ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
✮ MECANIC AUTO
✮ STRUNGAR
✮ ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
✮ ELECTRICIAN exploatare

medie şi joasă tensiune

✮ MONTATOR PEREŢI şi

PLAFOANE GHIPS CARTON

✮ DULGHER, TÎMPLAR, PARCHETAR
✮ ZUGRAV IPSOS
✮ SUDOR autorizat ISCIR
✮ LĂCĂTUŞ MECANIC
✮ INSTALATOR instalaţii

tehnico sanitare şi gaze

CURSUL DE STIVUITORIST - 1.100 lei, include autorizaţia ISCIR
OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de Minis-

terul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale

■

■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă5re în Informa5că Bucureş5 - 400 lei
■ CONTABILITATE: - curs de caliﬁcare autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru to5 intreprinzătorii par5culari; evidenta contabila pentru societa5 comerciale

!!! IMPORTANT – CURS NOU – PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to5 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden5ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to5 administratorii trebuie sa de5na un cer5ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

ATENŢIE!!! - CA SĂ MAI POATA PROFESA, TOŢI ADMINISTRATORII DE BLOC TRE-

BUIE SA EFECTUEZE ACEST CURS PÂNĂ ÎN IANUARIE 2021!
La cursurile pe meserii, pentru LĂCĂTUŞI şi SUDORI, prac*ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl.
Pentru cursul de BUCĂTAR prac*ca se va desfăşura în restaurant,
iar pentru cursul de COFETAR2PATISER în laborator de cofetărie-pa*serie

Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi
prac*ca în ateliere de specialitate

Certificatele eliberate poartă antetele Ministerului Muncii, Solidăritaţii Sociale şi Familiei şi Ministerului
Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi sunt recunoscute naţional şi internaţional.
Înscrieri şi relaţii, până vineri, 13.12.2019, 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, între orele 9 şi 18.

ANGAJĂM

SALARIZARE COMUNITATE:

• SUDOR
• INGINER SUDOR -

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

✮ Salariu NET 1.260 lei
✮ DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.

structuri metalice,
cunoastere desen tehnic

obligatoriu diploma Inginer
Welding European.
Se oferă: salariu motivant,
bonuri de masă, contract pe
perioada nedeterminată.
Detalii la 0728 27 22 95.
commercial.roma2sDgmail.com

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.
EFTEC ROMANIA
S.R.L. Budeasa
angajează

PERSONAL NECALIFICAT
pentru postul de

FEMEIE DE SERVICIU.

Cerinţe: studii profesionale
sau medii. Calificarea se
efectuează la locul de
muncă.
Relaţii, la tel. 0248236144.

FIRMA DE
CONSTRUCTII
angajeaza

- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST
Tel. 0761348179.

SC ROLLDESIGN PITESTI SRL angajează

CROITOREASĂ/CONFECŢIONERĂ
perdele şi draperii

Căutăm persoana comunicativă,
serioasă, cu simţul
răspunderii, cu spirit de echipă şi atentă la detalii;
Experienţa la maşina de cusut este obligatorie.
Descrierea postului: - coase perdele si draperii la
dimensiunile cerute de clienti. TELEFON - 0757076000.

■

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.

- SOFERI DISTRIBUITORI
- MUNCITORI NECALIFICATI
- GESTIONARI
- PATISER.
Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.
SC angajează:

- lăcătuş mecanic
cu experienţă

- sudor
- buldoexcaVatorist.
Selectric şi Co2.
tel. 0720689965.
SC angajează
vînzător tonetă
preSă, de preferat
pensionar, pentru Mioveni.
tel. 0748192233.

FIRMĂ de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă
nedeterminată:

✮ ZIDARI/ZUGRAVI
✮ DULGHERI
✮ MUNCITORI NECALIFICAŢI.
Salariu atractiv.

Tel. 0751.092.005,
0722.230.929.

Dorim să ne mărim echipa!

Căutăm colegi noi pentru posturile:
■ VÂNZĂTOARE
■ OPERATOR - VÂNZĂTOR (call

center)
■ PIZZER ■ AGENT VÂNZĂRI.
Dacă eş5 o persoană pozi5vă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi 5mp, indiferent că ai sau nu experienţă în domeniu, te aşteptăm cu CV-ul la sediul nostru din pasajul
Teiuleanu nr. 48 (vis-a-vis de Prefectură). Mediu de lucru
plăcut, salariu mo5vant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture.
Tel. 0748980808.

SC CONSTRUCŢII angajează:

INSTALATORI, ELECTRICIENI, FINISORI,
TÎMPLARI, MUNCITORI NECALIFICAŢI,
pentru detaşare în Londra, în perioada februarie 2020 decembrie 2020. Relaţii, tel. 0729101887.

S.C. ANGAJEAZĂ:

• LĂCĂTUŞI MECANICI
• SUDORI ELECTRICI ŞI CO2 şi MUNCITORI
NECALIFICAŢI. Salariu net (în mână),
de la 2.600 lei + 1 bon masă/ zi.
Tel. 0726348221.

SC CONSTRUCŢII angajează
urgent GESTIONAR

depozit materiale de
construcţii. Relaţii, tel.
0729.101.887.

BIDEPA ANGAJEAZA

AGENTI DE INTERVENTIE

CERINTE: - Vîrsta cuprinsa intre 20 – 50 ani;
- Să deţină ATESTAT;
- Să deţină permis de conducere;
- Fără cazier judiciar;
- Abilitati de comunicare si limbaj ingrijit;
- Studii medii;
Persoanele interesate vor trimite un C.V. la e-mail:
bidepapitesti@gmail.com , iar cele selectionate vor fi
contactate telefonic pentru a se prezenta la interviu.
Relatii suplimentare la telefon: 0744/312162.

S.C. angajează ■ LUCRĂTOR COMERCIAL cu gestiune si cunostinţe
PC pentru vânzare obiecte menaj / uz casnic. Tel. 0747684817.

CV-urile se depun la comargros@ yahoo.com

ANUNT de vînzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare.
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI, cu sediul în
Piteşti, ORGANIZEAZĂ în data de 13.12.2019 ora 11.00, la sediul
său din srada Obor nr.3, Piteşti, jud Argeş, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vînzarea de deşeuri fier vechi,
rezultate din dezafectarea şi casarea unor bunuri care aparţin
ADP Piteşti( aprox. 37.906 kg). Anunţul complet poate fi
vizualizat la adresa; www.primariapitesti.ro secţiunea *
Anunţuri* precum şi la sediul Administraţiei Domeniului Public
Piteşti, strada Obor nr. 3 Piteşti jud Argeş.
Informaţii suplimentare la tel; 0248/223526.-int 127.

Firmă de construcţii angajează

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

S.C. BAT BASCOV S.A.,

cu sediul în com. Bascov, str. Păişeşti DN nr. 5,

angajează:

- FEMEIE DE SERVICIU
- ELECTRICIAN întreţinere maşini - unelte

Relaţii, la telefon 0248/ 270872 - Departament Resurse
Umane sau la sediul societăţii din com. Bascov
(capatul liniei, 2 transport public).

MODERN IMPEX SRL,
înfiintata în anul 1991, cu experienta
în domeniul transporturilor de peste
15 ani, angajeaza:

- SOFER INTERN
CIMENTRUC pentru
efectuare curse in zona Brasov.

Salariu NET 5.000 LEI.

-

SOFER TIR

pentru transport comunitate.
Diurna 70 Euro/zi.
Tel. 0756079536.

HOTEL VICTORIA

angajează:
- RECEPTIONERE
(limba engleza)
- BUCATAR SEF.

Salarii atractive.

Tel. 0722.320.047.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

■ şofer tir intern ■ paznic
■ stivuitorist.

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. 0744 626 100.

SCP PIMSA cu sediul în com. Oarja Km 102, jud. Arges
angajează OPERATORI PRODUCŢIE
cu şi fără experienţă.
CĂUTĂM persoane organizate cu simţ de răspundere capabile să lucreze în 3 schimburi.
OFERIM: transport gratuit, salariu atrac5v, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, 5chete de masa. Contract pe perioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
pla5te 200%, instruire la locul de munca.
CV-urile se pot trimite la e-mail: info@pelzerpimsa.ro
sau pe fax la 0348/410900 sau se pot aduce la sediul
ﬁrmei. Pentru informa5i tel 0799803558; 0729106212.

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

GAZE
■ INSTALATOR
GAZE(montat /demontat
contoare gaze).
Tel. 0722301315.

FORCE ROMA INTERIM
SRL angajează

SUDORI şi
LĂCĂTUŞI.
Detalii, la tel.
0771283246.

COMPANIE MULTINAŢIONALĂ DE CATERING
angajează PATISER - COFETAR
pentru cantina Dacia Mioveni.
- experienţă în domeniu de minimum 2 ani
- program în 3 schimburi, 5 zile/săptămână, 8 h/zi
- pachet salarial motivant, se oferă spor de noapte şi
spor de weekend
- conditii legale, posibilităţi reale de avansare.
Persoana contact: Dan Sârbu – 0747 039 253.
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SC EDEN DESIGN SRL angajează:

angajeaza:

Miercuri, 11 decembrie 2019

ŞOFERI TIR

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează
• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru

ZARIS AUTOCOM

Publicitate

aici se ÎnVaţă o meserie!
imPortant!!! imPortant!!! imPortant!!!
mari reduceri În luna cadourilor!!!
atp argeș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

