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

Tel. 0799 00 88 22

VÂNZÃRI
DIVERSE
VÂND GRÂU PANIFICABIL, 2019.
0754800370. (C.171220190027)
VÂND pianinã, perfectã
stare, acordatã. Tel.
0744313866. (C.o.p.)

VÂND puieþi de pruni negrii ºi tei
a r g i n ti i .
T el .
0 7251 8358 1.
(C.201220190006)

Miercuri, 8 ianuarie 2020

V ÂND bicicletã ne mþea scã de
d amã, st are f oarte bun ã.
0732522436.
VÂND BARCÃ DE
CAUCIUC, FABRICATÃ
LA ROLAST.
NEFOLOSITÃ. PREÞ
4.000 LEI. TEL:
0723333599.

Anunþuri la telefon
VÂND televizor Sanyo; pat dublu,
douã saltele. Tel. 0771245816.

ELECTRONICE
ALCOR SERVICE NET
CALCULATOARE
ACCESORII
SERVICE - REFILL

I.C. Brãtianu, bl. B1, parter,
Piteºti (pasaj Magnolia)
Tel. 0744/300418,
0771/692925.

E-mail: office@alcornet.ro

VÂNZÃRI
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Matiz, unic proprietar. Preþ
3 .0 0 0 l e i . T e l . 0 7 3 8 6 8 5 6 6 1 .
(C.041220190012)
VÂND Logan 1.5, fabricaþie 2006.
Tel 0770534390. (C.mb)
VÂND Dacia Logan, 1.4 benzinã,
a lb, 126 .00 0 km, f abricaþie
decembrie 2005. Tel. 0723991020.
(C.291120190004)

STRÃINE
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Aici se oferă

APARTAMENTE NOI - TEILOR
Central, str. Teilor / Exerciţiu,
■ GARSONIERE şi APARTAMENTE de la 50.540 euro
■ Finisaje de lux ■ Compar.mentări generoase.
0799 00 88 33 / www.maiateilor.ro

VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. Tel.
0744313866. (C.C: 4865)
VÂND VW Tiguan,
fabricaþie, 2009, unic
proprietar, Diesel, 4X4,
extra-full. 0744313866.
(C.C: 4865)

VÂN D Sk o d a Su p e r b , 2 0 0 4 ,
Die se l, propriet ar. Nu necesitã
investiþii. 3.100 euro. 0740078237.
(C.060120200013)

VÂNZÃRI
IMOBILIARE
GARSONIERE
PROPRIETAR, vând garsonierã,
Popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
38. 700
eur o .
0729 8512 86;
0744618889. (C.181120190014)
GA R S ON I E R Ã b l o c n o u , 2 0 1 9 ,
N egr u- V odã,
fifinnisat ã,
pr eþ
accesibil. 0799008822. (C.O.P.)
DEDEMAN etaj 3, mobilatã, utilatã,
cu centralã. Tel. 0735550223.
(C.060120200064)

Apartamente
2 camere
VÂND apartament 2 camere, la 10
km de Piteºti. Apartamentul are 40
mp, boxã separatã 260 mp teren,
toate utilitãþile ºi totul schimbat,
nou, la cheie. Preþ 22.000 euro,
nego ciab il. Te l. 0720 4115 85.
(C.201220190001)
VÂN D / s c h i m b a p a r a ta m e n t 2
camere C. Lung Viiºoi 3, preþ,
25. 000 euro, sau schimb cu
Mioveni sau Piteºti. Ofer diferenþã
20. 000- 30. 000 e ur o. T el .
0744569748. (C.191220190001)
2 camere, bloc nou, 2019, Gãvana,
fifinnisat, preþ accesibil. 0799008822.
(C.O.P.)
PROPRIETAR, vând apartament 2
camere, etaj 4, utilat, îmbunãtãþiri,
zona Expo-Parc, 50.000 euro. Tel.
0733 4692 73;
0721 9885 30.
(C.060120200022)
SPITALUL Militar Negru Vodã, 50
m p , e ta j 1 , l â n g ã s ta þi e .
0735550223. (C.060120200063)

Apartamente
3 camere
ApArtAmente noI
cu 3 camere.
Finisate.Zonă centrală,negru Vodă.

www.carpati.maia.ro
0799 00 88 22
VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,
îmbunãtãþit, 52.000
euro. 0721301720.
(C.021220190027)

VÂ N D a p a r ta m e n t 3 c a m e r e ,
suprafaþã de 65 mp Trivale izvor,
Complex 1, etaj 9/10, stradal, loc
de pa rcare , dot ãri; 2 bãi, 2
balcoane Open, aer condiþionat, 2
deb ar al e,
centra lã
te rmicã,
zugrãvit recent, mobilat cu gust,
ut ilat (arag az, f rig id er, ma ºinã
spãlat), 66.000 euro, negociabil.
0722247636. (C.231220190001)
VÂND apartament 3 camere, etaj
3, P opa ªapcã "U"- u ri,
îmbunãtãþiri de lux, garaj, douã
bal c oan e. T el . 074 4591 694.
(C.060120200032)

Apartamente
4 camere
VÃ N D
ap ar t
4
came re
decomandate, fãrã amenajãri, 81
m p , e t 4 / 1 0 , b l o c u l tr a c e n t r a l
Griviþei 69.000 euro. 0744360933.
(C.101220190015)
VÂ N D a p a r ta m e n t 4 c a m e r e ,
ultracentral, etaj 4/9, 68.000 euro
fifixx. Tel. 0723600193. (C.mb)

CASE
VÂ ND casã +t eren 4.00 0 mp,
pan oramã zo na Valea Ma re
ªt e fã n e º ti , T e l . 0 7 3 7 9 8 3 5 9 2 .
(C.211120190001)

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.

senzaţii tari!

MASAJ de relaxare numai pentru B RUNETÃ, 25 an i, drãg uþã ºi BRUNETÃ , sexy, te aºte pt la
persoane serioase. 0751329835. curat ã,
o fe r
compan ie . mine!
T el .
0742 6613 63.
(C.051220190010)
0724648518. (C.060120200040)
(C.060120200004)
OANA. Te aºtept la mine pentru DO AMNÃ
m at ur ã.
Tel. Te aºtept la mine pentru clipe de
clipe de vis! 0740905831. (C.O.P.) 0723035575. (C.221220190020)
vis! 0740905831. (C.O.P.)

VÂ ND vilã + t eren, 80 0 mp ,
mobilatã, toate utilitãþile, la cheie,
prelungirea Craiovei, vis-a-vis de
C EZ .
Te l.
07 4431 4217 .
(C.171220190012)
VÂND duplex 1/2, zona Lãbuºeºti
Ba scov, 1 km de Auchan ,
c o n s tr u þ i e n o u ã , c u d o u ã
dormitoare, douã bãi, dependinþe,
î ncã lzire pard ose alã, ge amuri
tripan, pereþi termoizolaþi, intrare
separa tã ºi curte prop rie , pre þ
59 .000 eu ro sau schimb cu
ga rson ierã + d if erenþ ã. Te l.
0720045049. (C.161220190026)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

VÂND/ schimb gospodãrie com.
Cuca, jud. Argeº, casã 4 camere,
bucãtãrie, baie, mobilatã, fânar- 3
camere, 7.150 mp livezi pruni cu
garsonierã sau apartament. Tel.
0723191171. (C.181220190004)
VÂND casã, ultracentral,
5 camere, baie,
bucãtãrie, utilitãþi,
teren 400 mp.
0740135566. (C.C: 4865)
VÂND casã, Bradu, 8
camere, 4 bãi, living,
bucãtãrie, garaj ºi
camerã depozitare,
380V, 2 centrale, toate
utilitãþile. Pretabil: casã
de seniori. Tel.
0740135566. (C.C: 4865)

VÂ ND ca sã la ro ºu , 83 mp ,
St olnici- Izbãºeºti, o came rã
locuibilã, teren 1.065 mp, cadastru,
intabulare, 6.700 euro, negociabil.
0348/411288. (C.060120200040)
VÂND urgent, casã 3 camere, de
roºu, termopane, comuna Bascov,
strad a Lun cã 1 .15 6 mp, cart e
fu ncia rã, pre þ 100 .000 le i,
ne goc i abi l . T el . 07 5594 3256 .
(C.070120200033)

TERENURI
VÂND teren ªtefãneºti, 530 mp ºi
1. 750 mp, 35 eu ro / mp. Te l.
0741273238. (C.131220190002)
VÂND teren 5.000 mp intravilan
Poiana Lacului, deschidere 35 m,
casã bãtrîneascã, toate utilitãþile.
0723321716. (C.061220190011)
VÂND teren com. Mihãieºti zonã
de ose bitã, p arce le 1 .000 mp ,
utilitãþi, 15 euro mp, deschidere 24
m.
Te l.
07 4431 4217 .
(C.171220190010)
VÂ ND livezi de pruni în com
Mihãieºti, 2 ha, 4 euro/ mp. Tel.
0744314217. (C.171220190011)

Poţi începe o afacere
cu bani puţini !!!
Oferim sPaţii de închiriat
pentru vânzări diverse în

en-gross-ul Legume/fructe
de pe str. depozitelor,
vizavi de cncd.
relaţii, la sediul firmei.

Preţurile sunt foarte accesibile !
V ÂN D 1 .1 0 0 m p p r e l u n g i r e a
Craiovei, vis-a- vis de CEZ. Tel.
0744314217. (C.171220190009)
TERE N int ravilan ª tef ãneºtiP rimã ve rii, 8. 000 mp, utilitã þi,
p arce la bil,
ne goc i abi l .
0729151416. (C.191120190022)
VÂND teren 500 mp,
acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului,
lângã pârtia ski Moliviº,
lângã cabane.
0740135566. (C.C: 4865)

VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (C.O.
VÂND 4.500 mp teren, posibilitate
parcelare, la 13 km de Piteºti, 30
l ei / m p. T el . 0 7876 7958 8.
(C.060120200025)

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.
VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.

VÂND teren intravilan 1.100 mp,
Bu d e a s a , Va l e a M ã r u l u i , z o n ã
pitorea scã, lâ ngã pãdu re , 4
euro/ mp. Te l. 0 7492 4946 3.
(C.060120200038)

SPAÞII
PROPRIETAR ofer închiriere, Halã
utilatã/ 110mp, teren betonat /220
mp, (lângã Re ct orat), stra dal,
1.00 0 euro lu nar. 0 7323 6136 6.
(C.041220190002)

ASOCIATIA DE TINERET SOLARIS
ORGANIZEAZÃ:

■ CURSURI

DE CALIFICARE RECALIFICARE

- 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 31.01.2020

CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R.
PLATA ÎN 3 RATE

● STIVUITORIST ● AUTOMATIŞTI CENTRALE TERMICE
● MACARAGIU ● LIFTIER
● FOCHIST
● OPERATORI RECIPIENTE GPL
(OPERATOR CAZANE) ● LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

Relatii, la sediul asociatiei din Pitesti, str. Al. Odobescu nr. 11,
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.

SPATII COMERCIALE,
stradal, Craiovei,
120/140 mp.
Tel. 0799 00 88 22.

ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere,
T. Vladimirescu. Tel. 0721270466;
0744544574.
O FER închiriere g arso nierã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc
nou, zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199. (C.070120200040)

OFER închiriere spaþiu comercial,
stradal, Calea Bucureºti, pretabil
birouri. 0745185313. (C.0601012)

CUMPÃRÃRI
AUTO

OFER închiriere spaþiu 50 mp,
pret abil: salon coaf urã, frize rie,
manechiurã, etc., Gãvana (150 m
piaþ ã). P osedã do uã int rã ri.
07 6523 8658 ;
07 4436 4419 .
(C.070120200005)

CUMP ÃR maºini (rab le ), p re þ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)
CUMPÃR Duster, de la proprietar
direct. Tel. 0759102279.

RESTAURA NT Avangarde oferã
închiriere spaþiu demisol aprox.
200 mp, pretabil activitãþi (croitorie,
di v er s e
a ct ivitã þi).
Te l.
0723674899. (C.060120200033)
OFER spre închiriere spaþiu cartier
Trivale ,
al e e
pi aþ ã.
Te l.
0744495337. (C.070120200023)

ÎNCHIRIERI
PRO PRIE TAR ofe r î nchirie re
apartament 2 camere, ultracentral,
etaj 1/4, lux,( deasupra restaurant
M at eo) , 330 eur o/ l una r .
0732361366. (C.041220190003)
PRIMESC în gazdã la casã, zona
Po liþie- Rãzboieni. 0773 331186.
(C.050120200001)
O FE R închiriere ga rson ie rã
ult ra ce ntralã. Tel. 07 4566 7340 .
(C.060120200051)
OFER spre închiriere apartament 2
camere, semidecomandat, complet
utilat ºi mobila t, etaj 3 , cartier
Trivale Complex 2, preþ 800 lei.
T el .
07 6832 5571.
(C.070120200003)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
T. Vladimirescu, complet utilat ºi
mob ila t, în re gim ho telier. Te l.
0744313776. (C.C: 471)
PRIMESC în gazdã o fatã sau
doamnã pe termen lung, contra
m en aj .
Te l.
0 7342 9229 5
(C.231220190006)
ÎN C H I R IEZ g a r s o n i e r ã c u r te , 1
bãiat ,750 incluse utilitãþile. Tel.
0743922377. (C.231220190009)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
Ex p o - P a r c . T e l . 0 7 2 2 4 4 8 1 4 4 .
(C.050120200004)
PRIMESC în gazdã, str. Þepeº
Vo d ã 2 4 . T e l . 0 7 5 1 7 6 9 2 6 3 .
(C.070120200008)
O FE R închiriere ga rson ie rã
C r ai ov ei ,
mo bila tã.
Te l.
0747501871. (C.060120200011)
O FE R în ch iriere ap artame nt 2
camere, zo na Nord. Te l.
0746027812. (C.060120200021)
EXE RCIÞIU garsonierã , 30 mp ,
mobilatã, utilatã. Tel. 0734171355.
(C.060120200065)
ÎN C H I R IEZ
apar t am ent
Ultracen tral (st r. Victoriei), 35 0
euro, negociabil. Tel. 0721142341.
(C.060120200019)
ÎNCHI RIEZ ga rson ie rã Fraþii
Goleºti confort 1, 40 mp mobilatã ºi
ut ila tã co mplet, 8 50 lei. Te l.
0746115488. (C.070120200001)
O FE R închiriere ga rson ie rã
modifificcatã, mobilatã, centralã, T.
Vla dimire scu. Te l. 07 5403 1128 .
(C.070120200023)

CÃUTÃM bonã,
persoanã serioasã, copil
3 ani ºi 5 luni. Tel.
0724216839.
(C.060120200028)

C A U T fe m e i e p e n t r u în g r i j i r e
permanent, persoanã în vârst ã.
Tel. 0722210107. (C.f. 8836)
CAUT bonã cu experienþã pentru
î ngr i j i r e f em ei e de 47 ani , c u
dezabilitãþi, în com Bãrãºti jud. Olt.
0 7491 1486 0;
07 2095 6551 .
(C.060120200042)
CAUT menajerã în Mioveni, 3 zile
pe sãptãmânã. Tel. 0741758930.
(C.060120200003)
CAUT doamnã pensionarã, pentru
îngrijire doamnã în vârstã, pentru 6
ore. Tel. 0770402210, între orele
1 0:00 -12:0 0 sau 1 5:0 0- 1 7.00 .
(C.060120200009)

MATRIMONIALE
DOMN, singur, locuinþã proprie,
maºinã , din Rm. Vâlcea, ca ut
doamn ã, pent ru cãsãto rie /
prietenie, vârsta între 25 ºi 50 de
ani. Tel: 0 7263 1088 2 ºi
0742123650. (C.291220190038)
DO MN, 48 a ni, divorþat , ca ut
doam n ã
p e n tr u
p r i e te n i e ,
cãsãt orie.
Se r i o z i ta t e .
0759533544. (C.161220190027)
OM de afaceri caut doamnã pentru
o relaþie serioasã. 0759528673.
(C.060120200014)
40 ANI, doresc cunoºtinþã doamnã
plin uþã , indife rent d e vârst ã.
0760444453. (C.060120200017)
TÂNÃR înalt cu serviciu, serios,
situaþie materialã bunã, nealcolic,
sãnãtos mental, caut domniºoarã
doamnã cãsãtorie. 0755386700.
(C.060120200044)

MAGIE
NA DIA din Ba scov. V in în
ajutorul dvs. Vã ajut în orice
necaz aveþi legat de: sãnãtate,
spor, câºtig, stresul de zi cu zi;
aduc persoana iubitã în viaþa
dvs, scot argin tiul viu, cu
plantele mele aduse din India.
Ap e l a þ i
cu
î ncre dere!
0753410904.

Anunþuri la telefon
CAUT femeie nefumãtoare pentru
îngrijire bolnavã. Tel. 0770552132.

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

PRESTÃRI
SERVICII
RE PARA ÞI I MAªI NI SPÃ LAT
A UTO MATECO CIO ABÃ .
G AR AN Þ IE
12
L UNI .
D E PL A SAR E
GRA TUI TÃ .
0 248/ 6455 43;
07 2332 1716 ;
0748331545. (C.231220190007)
E XECUT proiecte case ºi
cada st ru, ob þin avize . Tel.
0741273238. (C.131220190001)
TRANSPORT marfã. 0770346626.
(C.041220190009)
AMENAJÃRI interioare/ exterioare.
T el .
07 2053 8595 .
(C.050120200070)
EXE CUT placãri termosistem ºi
fifinnisaje.
07 8767 9588 .
(C.060120200024)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.060120200007)
RE PARA ÞI I f rigidere, domiciliu .
0752154588. (C.291220190043)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, parchet, rigips.
0748145223. (C.060120200035)
I NSTALA ÞI I electrice in terioa re .
0725514447. (C.070120200020)

PIERDERI

ANIMALE
CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german din pãrinþi cu pedigree.
0744620392. (C.221220190012)
VÂND porc alb de carne ºi curcani.
Te l.
0 7458 0032 4.
(C.231220190005)
VÂND 6 cãþeluºi bichon havanezi,
vârsta 7 sãp tãmân i. Tel.
0748496478. (C.050120200005)
VÂND 2 purcei Mangaliþa, rasã
pur ã.
T el .
0 7219 7178 6.
(C.060120200041)

ANGAJÃRI
ANGAJEZ ºofer TIR pentru curse
România- Turcia. Salariu motivant.
Te l.
0 7438 4521 7.
(C.060120200001)
ANGA JE Z ºoferi profe sion iºti
experienþã TIR, transport intern.
Sist em
p l a tã
a v a n ta j o s .
0744422482. (C.070120200007)
FI RMÃ An velo pe ºi S ervice
anga je azã ; vulca niza tor, ºof er,
manipulant, contabil ºi gestionar.
Te l.
0 7443 1421 7.
(C.171220190013)
ANGA JE Z ºofe r TIR
pe
Co munita te, cu exp erienþ ã pe
relaþia Germania- Spania, tur retur.
Salariu fifixx. Tel. 0 7450 0245 2.
(C.201220190002)
S OC I E T A T E
come rcialã
anga je azã circularist , tâ mplar,
tapiþ eri, muncitor necalifificca t în
ind ust ria lemnului. 0 7450156 35.
(C.070120200006)

Ziarul nostru îºi rezervã dreptul de a-ºi selecta
clienþii pentru anunþurile de micã 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!

ANGA JE Z persona l sp ãlãto rie
auto. 0754250879. (C.O.P.)
ANGA JE Z ºo fer TI R, t ur- retu r
Ro mânia- G recia, salariu foarte
bun.
Te l.
0756 1030 70.
(C.060120200010)
SPÃ L ÃT O R IE
ªte fãne ºt i
angajeazã personal cu experienþã.
Sa l a r i u 2 . 0 0 0 l e i . Pr o g r a m
avanta jos.
0757 8655 77.
(C.060120200015)
ANGA JE Z
m e naj er ã
ºi
r e c e p þi o n e r ã p e n tr u h o te l . T e l .
0722530488. (C.060120200006)
S.C. Cabrini Ro ad a ngajea zã
ºoferi pentru comunitate pe 3,5
to n e .
T el .
0737 3164 00.
(C.060120200016)
C ÃM IN
b ã tr â n i
pa rt icu la r
angajeazã infifirrmierã. 0766683524.
(C.291220190015)
ANGAJÃM ºofer camion transport
e x te r n tu r - r e t u r . 0 7 4 8 0 1 0 0 1 1 .
(C.060120200039)
C ÃM IN
b ã tr â n i
pa rt icu la r
angajeazã bucãtãreasã part- time.
Preferabil din cartier Gãvana II.
T el .
0766 6835 24.
(C.291220190016)
RESTA URA NT
Ult racent ra l
angajeazã ajutori bucãtari, cu / fãrã
experienþ ã. Sa la rii deo seb ite.
Program de lucru, la alegere. Tel.
0724323981. (C.060120200030)
ANGAJÃM barman, cu sau fãrã
e x p e r i e n þ ã . S a l a r i u a t r a c ti v +
bonu su ri
s u b s ta n þi a l e .
T el .
0728119444. (C.060120200031)
S.C. ANDREAS srl cu sediul în
ªte fãn eºt i Arge º a ngajea zã
muncitori califificcaþi/ necalifificcaþi în
domen iul marmurei. Sala riu
m o ti v a n t . T e l . 0 7 4 7 1 9 5 8 5 7 .
(C.060120200043)
C ÃM IN
î ngrijire
p er s oane
vârstnice, Piteºti, angajeazã urgent
infifirrmieri cu/ f ãrã experien þã.
R e l a þi i , l a t e l . 0 7 4 3 0 5 7 9 2 4 ;
0743057922. (C.060120200008)
ANGAJEZ pizzeri, ajutor pizzeri,
salarii peste nivelul pieþei. Program
flflee xibil.
T el .
0728 1194 44.
(C.060120200029)
ANGAJEZ ºofer Tir program 8 ore.
Salariu atractiv. Tel. 0765475585.
(C.070120200009)
MAG AZIN alimen tar a ngajea zã
gestionar casier. Salariu motivant.
0761605092. (C.BF: 1356)
ANGA JEZ vânzãto r/ vânzãtoare
aprozar. S alariu mot ivan t. Tel.
0761605092. (C.BF: 1356)
ANGA JEZ vânzãto r/ vânzãtoare
m agaz i n
al i m ent ar .
Sala riu
motivant. Tel. 0761605092. (C.BF:
1356)

ANGAJÃM agent/ e de pazã cu
at est at.
O b i e c ti v
Pite ºt i.
0760274336. (C.BF: 1348)
ANGAJEZ muncitori în construcþii.
Salariu motivant. Asigur cazare.
0728221750. (C.BF: 1349)
SA LON de coaf urã anga je azã
ºampon ezã .
072 3601 898.
(C.070120200026)
CLINI CÃ privatã anga je azã
asist ent ã
m edi c al ã.
Te l.
0768773770. (C.BF: 1361)

FIRMĂ de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă
nedeterminată:

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

Tel. 0751.092.005,
0722.230.929.

ANGAJEZ

ŞOFER

AUTOBASCULANTĂ 8 X
4 ŞI AUTOBASCULANTĂ
LUNGĂ.
Tel. 0745349423.

Vreau sã am un
LOc de muncã!
SOLICIT angajare ca paznic.
Nu posed atestat. Tel.
0787679588.

ANGAJĂM:
CONFECŢIONERI serie
maşină de cusut şi

CĂLCĂTORI pentru S.C.

Quad SRL. Tel. 0754609807.

MAGAZIN PRODUSE
DIN CARNE din PITEŞTI,
angajează

LUCRĂTOR
GESTIONAR

cu experienţă în
condiţii avantajoase.
Tel. 0728888167.

RESTAURANT CENTRAL
angajează

ŞEF DE SALĂ

(coordonator restaurant).
Tel.0722215547.

Miercuri, 8 ianuarie 2020

OFER închiriere apartament 2
camere, complet mobilat, centralã
prop rie , aer cond iþ ionat , lâng ã
R a m a d a . Pr e þ 1 .0 0 0 l e i /l u n a r .
0721270427. (C.291220190011)

SERVICII
ÎNGRIJIRE

PIERDUT legitimaþie de concurs,
eliberatã de Facultatea de ªtiinþe,
secþia asistenþã medicalã generalã
Piteºti, pe numele Ivaºcu Marilena.
Se
dec l ar ã
n ul ã.
(C.070120200004)
PIERDUT certifificcat de înregistrare
aparþ in ând Consvic S.R. L. Se
declarã nul. (C.BF: 3713)

Mica publicitate

VÎND/ÎNCHIRIEZ

SC METABET CF SA PITEŞTI, cu sediul în str.
Tudor Vladimirescu nr.115, angajează:
INGINER TOPOGRAF - 1 post

Cei interesaţi sunt rugaţi să depună un Curriculum Vitae şi o
scrisoare de intenţie la punctul de lucru, de luni până vineri,
între orele 08.00 - 16.00.

Relaţii suplimentare, la tel. 0248 22 11 80, int.130.

S.C. ELECTRO METAL CONSTRUCT SRL, cu
adresa în oraş Ştefăneşti, Valea Mare
Podgoria, str. Cavalerului, nr. 368 C, jud.
Argeş iniţiază elaborarea unui Plan Urbanistic
Zonal( PUZ+ RLU), situate în Ştefăneşti, str.
Cavalerului, sat Valea Mare, jud. Argeş,
pentru obiectivul: LOCUINŢE COLECTIVE( C.1,
C.2, C.3, P+3E), întocmire PUZ.
LUKOIL ROMÂNIA SRL anuţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: ,,Staţie distribuţie carburanţi,
spălătorie auto, copertine, consolidare zid
împrejmuire", propus a fi amplasat în mun. Piteşti,
calea Craiovei, nr. 158, judeţul Argeş. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A,
jud. Argeş, în zilele de luni- vineri, orele 08.00- 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.
Argeş.
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anunţuri de micĂ PuBLicitate, publicate în curierul zilei ŞANse mAi mAri
Detalii, la sediul ziarului
să fiNAlizAţi
+
anunţuri de mare PuBLicitate, postate pe www.curier.ro trANzAcţiA

Publicitate
Marţi, 7 ianuarie 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE AL SPITALULUI ORĂŞENESC "REGELE CAROL I" COSTEŞTI

anGaJeazĂ

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea func1iei de MANAGER, persoană fizică, la Spitalul
Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti

Concursul pentru ocuparea func5iei de manager, persoană fizică, la Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti, va avea loc la sediul spitalului: Strada
Industriilor 19, Costești 115200, jude5 Argeș, în perioada 08.01-27.02.2020.
Etapele de desfășurare sunt:
Etapa de verificare a îndeplinirii de către candida5i a condi5iilor stabilite în anun5ul de concurs, care va avea loc în data de 13.02.2020, etapă eliminatorie;
Etapa de sus5inere a probelor de evaluare, care cuprinde:
proba scrisă - test grilă, care va avea loc în data de 18.02.2020 ora 10.00, probă eliminatorie;
proba orală - sus5inerea proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 24.02.2020, ora 10.00.
Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:
■ Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 08.01-10.02.2020 , ora 15.00
■ Vizita spitalului: 13.01.2020, în intervalul orar 8.00-15.00
■ Verificarea dosarelor: 13.02.2020
■ Afișarea rezultatelor verificării dosarelor/afișarea grilei de punctare a proiectului de management: 13.02.2020
■ Depunerea contesta5iilor privind rezultatul verificării dosarelor: 14.02.2020
■ Afișarea rezultatelor contesta5iilor privind verificarea dosarelor: 15.02.2020
■ Sus5inerea testului grilă: 18.02.2020, ora 10.00
■ Afișarea rezultatelor testului grilă: 18.02.2020
■ Depunerea contesta5iilor la testul grilă: 19.02.2020
■ Afișare rezultate contesta5ii test grilă: 20.02.2020
■ Sus5inere proiect management: 24.02.2020, ora 10.00
■ Afișare rezultate finale: 24.02.2020
■ Depunere contesta5ii rezultate finale: 25.02.2020
■ Afișare contesta5ii rezultate finale: 27.02.2020.
La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulative următoarele condi5ii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute
cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
c) sunt absolvente ale unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii sau sunt absolvente ale unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie
de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
e) nu au fost destituite dintr-o func5ie de conducere sau nu au fost sanc5ionate disciplinar în ultimii 5 ani;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti, Strada Industriilor nr. 19, Costești 115200, jude5 Argeș, la Serviciul
RUNOS, în perioada 08.01- 10.02.2020 ora 15.00.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar,
ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată,
potrivit legii;
e) curriculum vitae în format Europass;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea
de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Candidatii interesaţi vor putea efectua o vizita în cadrul spitalului în data de 13.01.2020, în intervalul orar 8.00-15.00, sub îndrumarea directorului
medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes, în elaborarea proiectului de management.
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea lista de zece teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Orăşenesc
"Regele Carol I" Costeşti:
1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
2. Siguran5a și satisfac5ia pacientului;
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
5. Analiza situaţiei economico - financiare a spitalului;
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;
8. Strategia managementului în activitatea de investiţii;
9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;
10. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.
Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, la care se pot adăuga anexe, după caz,
tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spa5iere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerin5ele impuse vor fi
declarate respinse.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS

A. DIN DOMENIUL LEGISLAIEI
1. Constitu5ia României, Titlul II: Drepturile, libertă5ile și îndatoririle fundamentale;
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă5ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finan5ele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribu5iilor Comitetului Director din cadrul spitalului public;
5. Legea nr. 346/2002 privind accidentele de muncă și bolile profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 98/2016 privind achizi5iile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi5ie
publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizi5iile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
11. H.G. nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, consolidată, cu modificările și
completările ulterioare;
12. Ordin nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, consolidată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordin nr. 914/2006 privind aprobarea normelor privind ob5inerea autoriza5iei de func5ionare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare.
14. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infec5iilor asociate asisten5ei medicale în unită5ile sanitare,
cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordin nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii
managerului spitalului public, consolidat, cu modificările și completările ulterioare;
16. Ordin nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, consolidat, cu modificările și completările ulterioare;
17. Ordin nr. 1.091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi, consolidat, cu modificările și completările ulterioare;
18. Legea nr. 46/ 2003 PRIVIND drepturile pacientului, consolidată, cu modificările și completările ulterioare;
19. Legea nr. 307/2006 (*republicată*), privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
20. Legea nr. 185/2017, privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, consolidată, cu modificările și completările ulterioare;
21. ORDIN nr. 870/2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice
din sectorul sanitar, consolidată, cu modificările și completările ulterioare.
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
1. Școala Na5ională de Sănătate Publică și Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, București;
Anun5ul de concurs, bibliografia, temele și Regulamentul de organizare de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a func5iei de manager,
persoană fizică, la spitalele publice din re5eaua Consiliului Jude5ean Argeș, aprobat prin Dispozi5ia Președintelui Consiliului Jude5ean Argeș nr.
462/11.07.2018 se publică pe site-ul Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti, www.spitalregelecarol.ro - sec5iunea informa5ii publice - anun5uri.
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firMĂ De conStrUcŢii

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a func5iei de manager, persoană fizică, la spitalele
publice din re5eaua Consiliului Jude5ean Argeș, aprobat prin Dispozi5ia Președintelui Consiliului Jude5ean Argeș nr. 462/11.07.2018 și în baza Deciziei
nr. 3/14.11.2019 a Consiliului de Administra5ie al Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti,

Informa1ii suplimentare se pot ob1ine la la sediul Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti,
Strada Industriilor 19, Costești 115200, jude1 Argeș, sau la telefon: 0248 673 550.

Consiliul de Administra1ie, Președinte, dr. Enache Viorel

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:
■ şofer tir intern ■ paznic.
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.

FABRICĂ DE HÎRTIE
angajează MUNCITORI
NECALIFICAŢI pentru
confecţionare produse
din hîrtie.
Tel. 0742026804.

FIRMĂ DISTRIBUŢIE
MEZELURI ŞI PRODUSE
ALIMENTARE ANGAJEAZĂ:

ŞOFER LIVRATOR
CU EXPERIENŢĂ.
TEL: 0765335640.

MUncitori calificaŢi
în construcţii.
relaţii, la tel. 0724635724.
S.C. BAT BASCOV S.A.,

cu sediul în com. Bascov, str. Paisesti DN nr. 5
(capatul liniei 2 transport comun)
ANGAJEAZĂ:

ASISTENT MANAGER

Condiţii: studii superioare, bun cunoscător limba
engleză.
Relaţii la sediul societăţii din com. Bascov sau la tel.
0723454902.

PENSIUNE PITEŞTI
angajează

BUCĂTĂREASĂ
Salariu 2100 lei net.

Tel. 0744313776.

Angajăm

CAMERISTĂ,

locaţie liniştită,
salariu motivant.
Relaţii, la tel. 0722247801
sau e-mail:
criserv.toplux@yahoo.com

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. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti,
cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea unui
post de ŞEF SERVICIU IT.
Atribuţiile postului de Şef Serviciu IT constau în organizarea şi coordonarea activităţii Serviciului IT; instalarea şi administrarea infrastructurii de reţele de calculatoare, interconectarea reţelelor
edificate, mentenanţa echipamentelor IT şi celor de conectare şi
comunicaţii amplasate în sediile din municipiul Piteşti şi celelalte
localităţi din aria de operare.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea
postului de Şef Serviciu IT: studii superioare în domeniul informatică/calculatoare/electronică/electrotehnică, absolvite cu
diplomă de licenţă; experienţă de muncă de minim 3 ani în domeniul studiilor absolvite; cunoscător al limbii engleze; disciplinat,
capabil să-şi stabilească singur obiective intermediare şi să urmărească îndeplinirea lor corectă şi la termen; rezistenţă la stres;
permis conducere categoria B valabil.
Concursul se face pe bază de interviu şi include aspecte practice.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului
de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, până la data de 20.01.2020, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

SC construcţii angajează:

- DULGHERI
- FIERARI

/BETONIŞTI.
Tel. 0729101887

Firmă cu experienţă în
construcţii angajează
INGINER
CONSTRUCTII CIVILE şi
INDUSTRIALE
- salarii atractive Telefon 0727 / 760 240

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu5ie carne porc,
DUMAGAS AGRI SRL din Pitesti, angajează

CONDUCATORI AUTO

GESTIONAR şi
MANIPULANT DEPOZIT.

(categoria C+E cu atestat) pentru distributie carne,
Relaţii, la telefoane: 0723233796, 0731033575.

Firmă cu experienţă în
logistică angajează

MECANIC
AUTO

Angajăm BUCĂTAR

COLABORATOR
EVENIMENTE.

Telefon 0727 / 760 240

Relaţii, la tel. 0722247801
sau e-mail:
criserv.toplux@yahoo.com

program flexibil,
salarizare motivantă.

AJUTOR BUCĂTAR.

- salariu atractiv -

Angajăm BUCĂTAR,

Relaţii, la tel. 0722247801
sau e-mail:
criserv.toplux@yahoo.com

PENSIUNE PITEŞTI
angajează

Salariu 1700 lei net.
Tel. 0744313776.

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

- SOFER INTERN
CIMENTRUC pentru

lĂcĂtus construcŢii
MEtalicE
■ sudor
■ vopsitor industrial.
■

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

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.

CURIER TV ANGAJEAZĂ

Angajăm MUNCITORI
ÎNTREŢINERE HOTEL

efectuare curse in zona Brasov.

Salariu NET 5.000 LEI.

-

SOFER TIR

AGENŢI VÂNZĂRI.
Tel.0248/215740.
Yildiz EntEgrE
este una dintre cele mai mari
companii din industria prelucrării
lemnului, din lume, fiind producător
de MDF, Parchet şi Uşi. Pentru unitatea de producţie
din Oarja, jud. Argeş, căutăm:

laje

• inginEri industria lemnului / forestier
• inginEri autoMatişti.
CV-urile pot fi trimise la adresa noastră de e-mail sau
depuse la sediul companiei: Oarja, str. Yildiz nr. 1,
e-mail: recrutare@yildizentegre.ro Pentru mai multe detalii
despre poziţiile disponibile şi cerinţele noastre, ne puteţi
contacta şi la 0377 881 210.

Vă aşteptăm!

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 atrac1v, bonus lunar,
bonus pentru recomandare, bonus de angajare, bonusuri
pentru Paste si Craciun, 1chete de masa. Contract pe perioada nedeterminata; posibilitate de ore suplimentare,
pla1te 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 informa1i tel 0799803558; 0729106212.

BIDEPA ANGAJEAZA

AGENŢI DE INTERVENŢIE

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.

FIRMA DE
CONSTRUCTII
angajeaza

- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST
Tel. 0761348179.
SPĂLĂTORIE
FLOARE DE COLT - MIOVENI
angajează

PERSONAL

pentru SPĂLĂTORIE CURĂŢĂTORIE HAINE.
Se oferă
SALARIU MOTIVANT,
PROGRAM DE LUCRU
DE 8 ORE.
Relaţii, la tel. 0754959703.

SC LAGUNA
TECHNOLOGY
caută

TRACŢIONIŞTI

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:

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

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.roma2sAgmail.com

ANGAJĂM

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

reglaje, reparaţii şi revizii.
Tel. 0248/610035,
0724 796 694,
0767 518 852,
0747 371 238.

COFETĂRIA RIBANA
angajează

PERSONAL
CURĂŢENIE,
COFETAR, PATISER.
Tel. 0761498131.

SC angajează:

- lĂCĂTUş mECANIC
cu experienţă

- sUdoR
- bUldoExCAVAToRIsT.
Selectric şi Co2.
Tel. 0720689965.

MODELATOR COVRIGI
SALARIU 1,900 lei +
bonusuri.

AGEXIM SPEDITION
angajează

ZARIS AUTOCOM

Tel. 0732950039,
0723607608.

Tel. 0773991637.

angajeaza:
- SOFERI DISTRIBUITORI

- GESTIONARI
- PATISER.
Salarii superatractive.
Tel. 0724079452,
0729218492.

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.
ANGAJĂM

şofer pentru LIVRARE
PRODUSE de
PANIFICAŢIE.
Tel. 0756049965.

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

VÎNZĂTOARE

magazin Găvana

■

■ MĂCELAR
TRANŞATOR
MĂCELAR abator
■ MUNCITORI
NECALIFICAŢI.
■

Tel. 0744506582

■

S.C ANGAJEAZĂ

VÎNZĂTORI magazin
Piaţa Găvana

VÎNZĂTORI magazin

Prundu carne şi preparate
carne ■ MECANIC
ÎNTREŢINERE şi
■

REPARAŢII UTILAJE
ALIMENTARE. Informaţii
la tel. 0744506583;
0744430982.

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.

GUINNESS PUB Piteşti .

NE mărim echipa!

Căutăm AJUTOR
BUCĂTAR, BARMAN şi
FEMEIE pentru CURĂŢENIE.
Tel. 0724329090.

SC ROSSI SPM TRADING
SRL ANGAJEAZĂ

PERSONAL

cu sau fără experienţă în

DOMENIUL TRICOTAJE.

RELAŢII, la tel. 0745.992006

Dorim să ne mărim echipa!

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

center) ■ ŞOFER LIVRATOR
■ PIZZER ■ AGENT VÂNZĂRI.
Dacă eş1 o persoană pozi1vă, veselă dar şi serioasă în
acelaşi 1mp, 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 mo1vant, program lucru 8 ore/ zi, în 2 ture.
Tel. 0748980808.
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pentru dube
frigo 22tone.
Tel. 0721.828.130

ŞOFERI TIR

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

Miercuri, 8 ianuarie 2020

• fochişti
• Macaragiu
• opErator utilaj manipulare lemn
(grEifErist)
• stivuitorişti cu experienţă şi atestat
• ElEctriciEni întreţinere şi reparaţii uti-

- asigurăm trasport şi
masă.
Relaţii, la tel. 0722247801
sau e-mail:
criserv.toplux@yahoo.com

S.C. ATM CONSTRUCT SA
angajează ŞOFER, cat. C,
E, card tahograf, atestat
marfă + autorizaţie
macaragiu grupa E.
Salariu motivant. Tel.
0720031825; 0744752644.

ANGAJĂM

Publicitate

SEGuLA INtEGRAtION-ROmANIA
ANGAJEAZĂ:

MODERN IMPEX SRL,

