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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

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

Vineri, 10 ianuarie 2020

VÂND puieþi de pruni negrii ºi tei
a r g i n ti i .
T el .
0 7251 8358 1.
(C.201220190006)
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 ouã de prepeliþã. Tel.
0762837033.

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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VÂND VW CRAFTER, an
2007, motor 2.5, dubã
3.5 tone. Tel.
0744313866. (C.C: 4865)

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 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
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)
PROPRIETAR, vând garsonierã,
Popa ªapcã, etaj 3/3, negociabil,
38. 700
eur o .
0729 8512 86;
0744618889. (C.181120190014)

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)
VÂND ap arta me nt u lt racentra l
lângã Colibri, mobilat ºi utilat, preþ
52. 000 e ur o. T el . 0736 3661 82.
(C.080120200012)

Apartamente
3 camere

VÂND apartament 3
camere, et. 1, Banat, 51
mp, conf. 2, centralã,
îmbunãtãþit, 52.000
euro. 0721301720.
(C.021220190027)

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)

ApArtAmente noI
cu 3 camere.

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)

Finisate.Zonă centrală,negru Vodă.

www.carpati.maia.ro
0799 00 88 22
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
VÂ N D a p a r ta m e n t 4 c a m e r e ,
ultracentral, decomandat, 81 mp,
am en aj ãr i
m i ni m e.
T el .
0746334567. (C.080120200026)

CASE
VÂND duplex 1/2, zona Lãbuºeºti
Ba scov, 1 km d e A uchan,
construþ ie no uã, cu douã
dormitoare, douã bãi, dependinþe,
în cãlzire pardo sea lã, gea muri
tripan, pereþi termoizolaþi, intrare
s e p a r a t ã º i c u r te p r o p r i e , p r e þ
59. 000 euro sau schimb cu
garsonie rã + dif erenþ ã. Tel.
0720045049. (C.161220190026)

CADASTRU
CARTE FUNCIARÃ
Rapid! Ieftin!
Nu se percepe TVA!
0248280813, 0744273422
VÂ ND vilã + t eren, 800 mp,
mobilatã, toate utilitãþile, la cheie,
prelungirea Craiovei, vis-a-vis de
C EZ .
T el .
074 4314 217.
(C.171220190012)
VÂ ND vilã cu t oate ut ilit ãþie,
ºose aua
N a þi o n a l ã .
T el .
0770291137. (C.080120200004)

senzaţii tari!

BRUNETÃ , sexy, te aºte pt la B RUNETÃ, 25 an i, drãg uþã ºi MASAJ de relaxare numai pentru
m i ne!
T el .
0742 6613 63. c ur at ã,
o fe r
compan ie . persoane serioase. 0751329835.
(C.060120200004)
0724648518. (C.060120200040)
(C.051220190010)

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)

CERTIFICAT
ENERGETIC

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

VÂND casã str. Baloteºti, lângã
pãdure, 2019, 4 dormitoare, 2 bãi,
8 5 .0 0 0
e ur o.
07 9900 8822 .
(C.O.P.)
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)

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)
VÂ ND 1 .10 0 mp prelung ire a
Craiovei, vis-a- vis de CEZ. Tel.
0744314217. (C.171220190009)
TERE N intra vilan ªt efã neºtiPr i m ã v e r i i , 8 .0 0 0 m p , u ti l i tã þ i ,
pa rcela bil,
neg ocia bil.
0729151416. (C.191120190022)
VÂND 4.500 mp teren, posibilitate
parcelare, la 13 km de Piteºti, 30
lei/ mp. Te l. 07 8767 9588 .
(C.060120200025)

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 !
VÂND teren industrial 5.000 mp,
Bascov. Tel. 0799008822. (O.P.)

SPAÞII

VÂND teren 500 mp,
acte în regulã,
Poieniþele Vâlsanului,
lângã pârtia ski Moliviº,
lângã cabane.
0740135566. (C.C: 4865)

OFER spre închiriere spaþiu cartier
Trivale,
al ee
p i a þã .
T el .
0744495337. (C.070120200023)

VÎND/ÎNCHIRIEZ

VÂND teren intravilan 1.100 mp,
B udea sa , V alea Mãrului, zo nã
p it oreascã, lân gã p ãdure, 4
euro/mp. Tel. 0749249463. (C.38)

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

VÂND teren intravilan
8.000 mp, Albota lângã
Institut. Tel.
0723333599.

OFER închiriere spaþiu comercial,
stradal, Calea Bucureºti, pretabil
bi r our i .
0 7451 8531 3.
(C.060120200012)

VÂND teren 8.300 mp+
5.149 mp, livadã pruni,
intrare Podul Broºteni.
Tel. 0723333599.

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.

ÎNCHIRIERI

MESAJE
ÎNDOLIATE

CUMPÃRÃRI
AUTO
CUMP ÃR maºini (rab le ), p re þ
negociabil. Ofer acte de radiere,
transport gratuit. Tel. 0755354683.
(C.131220190009)

IMOBILIARE
P ERSO ANÃ fifizzicã. Cu mpãr
apartament 3 camere, confort I,
etaj 1-3, Craiovei, Banat, Exerciþiu,
Tudor Vladimirescu, ofer pânã la
55.000 euro. Tel.: 0721492075.
(C.090120200022)

SERVICII
ÎNGRIJIRE
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)
CAUT femeie nefumãtoare pentru
îngrijire bolnavã. Tel. 0770552132.
(C.070120200056)

Anunþuri la telefon
CAUT doamnã pentru îngrijire
bãtrânã. Tel. 0746025871.

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

MEDITAÞII
M E D IT AÞ II
matema ticã ,
recup erarea mate rie i, inclusiv
B AC. Con diþii a va ntajo ase .
0745520582. (C.080120200028)

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)
EXECUT amenajãri interioare ºi
e xt erioare. Decorat ivã, glet ,
lavabilã, tencuieli, tinci, garduri.
0761316367. (C.070120200049)
TRANSPORT marfã, mobilã, etc.,
cu dubã. Ieftin, rapid. 0741731792.
(C.060120200005)
FINISÃRI interioare cu preþ redus.
0739915493. (C.060120200007)
RE PARA ÞI I f rigidere, domiciliu .
0752154588. (C.080120200062)

PIERDERI
PIE RDUT certifificca t co nstat ator
aparþinând S.C. Petriºor Dorel, CUI
3 5 4 6 8 8 5 4 , J 3 / 1 1 5 / 2 0 1 6 . Se
declarã nul. (C.090120200005)

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.BF: 1378)

MATRIMONIALE
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)
TÂNÃR, 35 ani, serios, vreau sã
cunosc o fatã, serioasã, pentru
cãsãt orie.
A ºt ept
u r g e n t!
0757 2173 87,
Ma ria n.
(C.080120200030)
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)
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)
53 ANI, fãrã obligaþii, casã, servici,
a u to , c a u t d o a m n ã v â r s tã
apropiatã, pentru relaþie stabilã.
Te l.
0 7596 4802 9.
(C.080120200010)
TÂNÃR, înalt, cu serviciu, serios,
situaþie materialã bunã, nealcoolic,
sãnãtos mental, caut domniºoarã,
doamnã, cãsãtorie. 0755386700.
(C.060120200044)
VÃDUV, pen sion ar, do resc o
doamn ã serioa sã, sãra cã, fãrã
locuinþã, între 65 -70 ani, sã locuim
îm p r e u n ã ,
la
m i ne.
T el .
0744855428. (C.080120200008)

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!

TÂNÃR, 1. 75/ 80, /40 , lo cuin þã,
se rviciu,
d or es c
cun oºt inþã
doam n ã,
pent r u
pr i et eni e/
cã sã torie. 07 5630 3583 . (C.BF:
1373)

ANIMALE
CRESCÃTOR, vând pui ciobãnesc
german din pãrinþi cu pedigree.
0744620392. (C.221220190012)
VÂND 2 purcei Mangaliþa, rasã
pur ã.
Te l.
0721 9717 86.
(C.060120200041)

MICI AFACERI
EXPERT CONTABIL, EVIDENÞÃ
ªI
C ON S U L T A N Þ Ã .
T EL .
0747026800. (C.bf: 1370)

ANGAJÃRI
ANGAJEZ ºofer TIR pentru curse
România- Turcia. Salariu motivant.
T el .
0743 8452 17.
(C.060120200001)
SO CI ETATE
co mercialã
anga jeazã circularist, t âmplar,
tap iþ eri, muncito r ne ca lifificcat în
in dustria lemnului. 074501 5635.
(C.070120200006)
S.C. Cabrini Ro ad a ngajea zã
ºoferi pentru comunitate pe 3,5
to n e .
T el .
0737 3164 00.
(C.060120200016)
FIRMÃ An ve lo pe ºi Service
anga jeazã; vulcanizato r, ºo fer,
manipulant, contabil ºi gestionar.
T el .
0744 3142 17.
(C.171220190013)

DCA DIMENSIONAL
CONTROL angajează

OPERATOR STRUNG CNC

Experienţă min. 1 an pe
strung CNC ■ Cunoş#nte de
desen tehnic, tolerante şi
măsurări tehnice, tehnici şi
mijloace de control, dispozi#ve de prelucrare ■ Persoană organizată şi punctuală ■ Seriozitate ■ Flexibilitate.
Se oferă: ■ Salariu mo#vant
■ Contract de muncă pe perioada nedeterminata ■ Program de lucru L-V (8:00-17
:00), posibil şi în schimburi
■ Posibilitatea de a avansa în
cadrul companiei.
Loca#e: ■ Strada Depozitelor
nr. 14B, Piteş#.
Aşteptăm CV-urile dvs. la
e-mail: carmen.vin,la@
metrolige3d.ro; Detalii la
telefon: 0787.451.347 sau
la sediu, Str. Depozitelor,
nr. 14B, Piteş,.
■

ANGA JE Z ºof er TIR
pe
Comunit ate, cu experienþ ã pe
relaþia Germania- Spania, tur retur.
Salariu fifixx. Tel. 0745 0024 52.
(C.201220190002)
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)
SAL ON d e coaf urã a ngajea zã
ºa mpone zã .
0723 6018 98.
(C.070120200026)
ANGA JE Z ºofe ri prof esio niºt i
experienþã TIR, transport intern.
Si s te m
pl at ã
a va ntajo s.
0744422482. (C.070120200007)

C ÃM I N
b ã tr â n i
pa rticu lar
angajeazã infifirrmierã. 0766683524.
(C.291220190015)
C ÃM I N
b ã tr â n i
pa rticu lar
angajeazã bucãtãreasã part- time.
Preferabil din cartier Gãvana II.
T el .
076 6683 524.
(C.291220190016)
ANG AJE Z ºofer TI R, t ur- ret ur
România- Gre cia, salariu f oarte
bun .
T el .
075 6103 070.
(C.060120200010)
RES TA URANT
U l tr a c e n t r a l
angajeazã ajutori bucãtari, cu / fãrã
experien þã. S alarii de ose bite.
Program de lucru, la alegere. Tel.
0724323981. (C.060120200030)
ANGAJÃM barman, cu sau fãrã
e x p e r i e n þã . Sa l a r i u a tr a c ti v +
bon us ur i
s u b s ta n þi a l e .
Te l.
0728119444. (C.060120200031)
SP ÃLÃ TO RIE
ªt e fã n e º ti
angajeazã personal cu experienþã.
Sa la riu 2. 000 lei. Prog ram
av ant aj os .
075 7865 577.
(C.060120200015)
ANGAJEZ pizzeri, ajutor pizzeri,
salarii peste nivelul pieþei. Program
flfleexib il.
Te l.
072 8119 444.
(C.060120200029)
S.C. ANDREAS srl cu sediul în
ªt efã neºti Arg eº anga je azã
muncitori califificcaþi/ necalifificcaþi în
dome niul marmure i. Sa la riu
mot ivan t. Tel. 074 7195 857.
(C.060120200043)
C ÃM I N
î ngr i j i r e
per s oane
vârstnice, Piteºti, angajeazã urgent
infifirrmie ri cu/ f ãrã expe rie nþã.
Relaþ ii, la tel. 074 3057 924;
0743057922. (C.060120200008)
ANGAJÃM ºofer camion transport
e x te r n t u r - r e tu r . 0 7 4 8 0 1 0 0 1 1 .
(C.060120200039)
ANGAJEZ ºofer Tir program 8 ore.
Salariu atractiv. Tel. 0765475585.
(C.070120200009)
S.C. angajeazã sudori ºi lãcãtuºi.
0740941086. (C.080120200001)
ANG AJEZ ºofer livrato r, ajut or
buc ãt ar
ºi
o spã tar.
Te l.
0752616161. (C.080120200003)
S. C. an gajeazã me ca nici a uto.
Salariu atractiv. Tel. 0799700007;
0731900000. (C.080120200005)
CLINI CÃ privatã anga je azã
asist ent ã
m edi c al ã.
Te l.
0768773770. (C.BF: 1361)
MAG AZIN a lime ntar anga je azã
gestionar casier. Salariu motivant.
0761605092. (C.BF: 1356)
ANGA JE Z vâ nzãt or/ vânzãto are
apro za r. Salariu mo tiva nt. Te l.
0761605092. (C.BF: 1356)
ANGA JE Z vâ nzãt or/ vânzãto are
maga zin
al i m ent ar .
Sa la 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)
RES TA URANT "L a St ra da"
angajeazã ajutor de bucãtar, cu
experienþã. 0732763107. (C.O.P.)

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

ANGAJEZ vânzãtoare flfloorãrie. Tel.
07 8751 3113 ;
07 4622 7947 .
(C.080120200011)
S .C . a n g a j e a z ã m a n i p u l a n t º i
vânzãtor pentru magazin cereale.
Salariu atractiv. Tel. 0748129070.
(C.080120200006)
SALON angajeazã recepþionerã ºi
stilist un ghii t ehnice. Tel.
0733922829. (C.080120200077)
ANGAJÃM muncitori califificcaþi în
amenajãri interioare. 0739666371.
(C.080120200009)
S.C. angajeazã doamne, fete cu
minim d e expe rie nþã pent ru
restaurant cu meniul zilei ºi grãtar.
Program ºi salariu atractiv. Tel.
0743053516. (C.090120200001)
A NG AJEZ pe rson al ca sã d e
pariuri, vânzãtor, patiser -covrigar,
B ascov.
Te l.
07 4435 3045 .
(C.090120200006)
S.C. angajeazã manipulant. Tel.
0740315360. (C.090120200016)
BUNÃ! Înscriu fete care doresc un
câºtig între 15 ºi 40 %, în echipa
Avon. Un premiu garantat de 50 lei.
T el .
07 3235 2922 .
(C.090120200007)
S AL O N
de
în fr u m u s e þ a r e
închiriazã posturi frizerire: coafor;
m an ec hi ur ã. T el : 07 6524 0247 .
(C.090120200052)
OPTICA ZOF angajeazã personal
cu ºi fãrã experienþã. Sunaþi, între
ore le 9 .00 -11.0 0, la
te l . :
07 4304 3876 ;
07 4503 0921 .
(C.090120200035)

SERVICE AUTO angajează:

- MECANIC AUTO
- RECEŢIONER
/RECEPŢIONERĂ.
Tel.: 0741.259.945;
0745.213.420.

Firmă de produc+ie
angajează

CONTABIL

,
contabilitate primară.
Salariu motivant.
Tel. 0729218354.
Firmă de produc+ie
angajează

NUMCITORI
NECALIFICAI.
Salariu motivant
Tel. 0729218354.

S.C. DODI PLAST TECH
angajează:

- FEMEI sortare
deşeuri din folie.
- BĂRBAŢI
necalificaţi.
- EXTRUDERIST folie
cu experienţă.
Tel. 0756198593.
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Cu profund regret vã aducem
la cunoºtinþã trecerea la cele
veºn ice a d ra gei noa st re
ELENA POPESCU (DIDA),
mamã, so acrã , bun icã,
strãbunicã. Dumnezeu sã-i
l um i nez e
ca lea
sp re
veºnicie! Romeo, Mihai ºi
fa miliile lor. Slu jb a d e
înmormântare va avea loc în
d a t a d e 1 1 . 0 1 .2 0 2 0 , o r a
12: 00, la B iserica d in
Richiþele de Jos, com Cocu
Argeº. (C.090120200004)

VÂND criptã dublã, Cimitir Gãvana
I II.
T el .
07 4469 3641 .
(C.080120200064)

EXECUT placãri termosistem ºi
fifinnisaje.
0 7876 7958 8.
(C.060120200024)
EXECUT zugrãveli, glet, lavabilã,
gresie, faianþã, parchet, rigips.
0748145223. (C.060120200035)
INSTAL AÞII electrice inte rio are.
0725514447. (C.070120200020)
ECHIPÃ executã construcþii case,
te n c u i e l i ,
zu grãveli,
r i gi ps ,
termosist em, in st alaþii sanit are,
electrice .
0 7685 5495 0.
(C.080120200016)
P R OF E S I O N I ª T I
execu tãm
termosist em la blocuri/case,
gar anþ i e.
A menajã ri
interioare/exterioare, gresie, rigips,
glet, pa rche t, ºape, t encuieli.
Calitate garantatã, preþ accesibil.
Se r i o z i ta t e .
0 7554 8830 7.
(C.090120200008)
ZIDÃRIE t encuieli, glet, faianþã,
gresie, termosistem. Preþuri fãrã
con cu re nþã . Te l. 0 7454 3025 2.
(C.090120200009)
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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)
OFER spre închiriere apartament 3
camere decomandat, semimobilat,
1. 000 le i. Tel. 07 2367 4899 .
(C.080120200002)
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
T. Vladimirescu, complet utilat ºi
mob ila t, în re gim ho telier. Te l.
0744313776. (C.C: 471)
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)
O FE R închiriere ga rson ie rã
ult ra ce ntralã. Tel. 07 4566 7340 .
(C.060120200051)
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)
ÎN C H I R IEZ
apar t am ent
Ultracen tral (st r. Victoriei), 35 0
euro, negociabil. Tel. 0721142341.
(C.060120200019)
EXE RCIÞIU garsonierã , 30 mp ,
mobilatã, utilatã. Tel. 0734171355.
(C.060120200065)
O FE R închiriere ga rson ie rã
mobilatã 25 mp, utilatã, în bloc
nou, zona Teilor, preþ 1.000 lei. Tel.
0753768199. (C.070120200040)
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)
O FE R închiriere ga rson ie rã
Rãzboieni, bl. D2, (lângã licee).
T el .
07 6260 5804.
(C.080120200015)
ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere,
T udo r
Vlad imirescu.
Te l.
0741570771. (C.080120200058)
ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere,
T. Vladimirescu. Tel. 0721270466;
0744544574.

LOCURI DE VECI

Mica publicitate

O FE R închiriere spaþ ii birou ri,
central, clãdire offificce 8 euro/ mp.
T el .
07 2397 4373.
(C.080120200027)
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)
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)
O FE R închiriere ga rson ie rã
Gãvana 3, utilatã ºi mobilatã. Tel.
0771615823. (C.090120200050)

SC construcţii angajează:

Publicitate

- DULGHERI
- FIERARI

firmĂ de construcŢii
anGaJeazĂ

/BETONIŞTI.

muncitori calificaŢi

Tel. 0729101887

în construcţii.

Angajăm BUCĂTAR

COLABORATOR
EVENIMENTE.

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

ANGAJEZ

ŞOFER

MECANIC
AUTO

Salariu NET 5.000 LEI.

- salariu atractiv -

MAGAZIN PRODUSE
DIN CARNE din PITEŞTI,
angajează

Vineri, 10 ianuarie 2020

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.

Pentru dezvoltarea activităţii de distribu0ie 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.

SOCIETATE COMERCIALĂ

avînd domeniul de activitate prelucrarea articolelor
din cauciuc, cu sediul în Ştefăneşti
ANGAJEAZĂ:

ELECTRICIAN/ ELECTROMECANIC/
AUTOMATIST.

Pentru depunere CV, relaţii la tel. 0749131270.
E-mail office@vmcomp.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 OPERATOR TRATARE APE TEHNOLOGICE la Secţia
Uzina de Apă Budeasa.
Sarcinile de bază ale postului de operator tratare ape tehnologice constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, întreţinerea, revizia şi reparaţia instalaţiilor de tratare apă din Uzina
de Apă Budeasa.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare
în domeniul tratării apei potabile; apt necondiţionat pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor.
Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu ce include probă
practică.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii
www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti,
bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de
17.01.2020, 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.

BIDEPA ANGAJEAZA
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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.

PENSIUNE PITEŞTI
angajează

AJUTOR BUCĂTAR.
Salariu 1700 lei net.
Tel. 0744313776.

SC GENERAL PROTECT
SECURITY SRL
angajează AGENŢI DE
INTERVENŢIE şi AGENŢI
DE SECURITATE, zona
Piteşti.Tel. 0748111010.
RESTAURANT CENTRAL
angajează

ŞEF DE SALĂ

(coordonator restaurant).
Tel.0722215547.
EFTEC (ROMÂNIA) SRL,
cu sediul în com. Budeasa
angajează

STRUNGAR.

Se oferă salariu atractiv,
bonuri de masă, transport
gratuit. Tel. 0248/236144.

SC CONSTRUCŢII
angajează

OPERATOR
BULDOEXCAVATOR.
Tel. 0729101887

SC ROLOPLAST
TEHNOCONSTRUCT SRL
angajează: SUDORI,
LĂCĂTUŞI confecţii
metalice şi MUNCITORI

NECALIFICAŢI.

Tel. 0730199385.

ANGAJEZ

ŞOFER LIVRATOR
produse alimentare.
Tel. 0744363825.

FIRMĂ de
construcţii

îşi măreşte echipa!
Angajăm pe perioadă
nedeterminată:

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

Tel. 0751.092.005,
0722.230.929.

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

- SOFER INTERN

Telefon 0727 / 760 240

■ şofer tir intern ■ paznic.

MODERN IMPEX SRL,

AUTOBASCULANTĂ 8 X
4 ŞI AUTOBASCULANTĂ
LUNGĂ.
Tel. 0745349423.
Firmă cu experienţă în
logistică angajează

SC NEW DESIGN COMPOSITE SRL angajează:

relaţii, la tel. 0724635724.

LUCRĂTOR
GESTIONAR

cu experienţă în
condiţii avantajoase.
Tel. 0728888167.

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

angajează ASISTENTĂ
PROMOŢIA 2019, sau
ELEVE anul 2-3
(a şcolii sanitare),
cunoştinţe calculator.
Tel. 0723290519.

SC CONSTRUCŢII
angajează în condiţii
avantajoase:

FIERARI,
DULGHERI,
ZIDARI.

Tel. 0774.430.829.

Angajez: AJUTOR

DE BUCĂTAR,
OSPĂTARI,
BARMANI.
Tel. 0761644231.

CELLY CONCEPT angajează

PERSONAL STAŢIE
PECO (fete). Tel.
0766907177, între orele
8,30-- 16.00.

S.C ANGAJEAZĂ

ŞOFERI TIR

pentru Comunitate.
SALARIU 2.350 euro.
Tel. 0733799935;
0736620666.
EFTEC (ROMÂNIA) SRL,

cu sediul în com. Budeasa
angajează

PERSONAL
NECALIFICAT pentru
postul femeie de serviciu
Cerinţe: studii profesionale
sau medii. Calificarea se va
efectua la locul de muncă.
Tel. 0248/236144.

CIMENTRUC pentru
efectuare curse in zona Brasov.

-

SOFER TIR

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

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.
SEGULA INTEGRATION-ROMANIA
ANGAJEAZĂ:

lĂcĂtus construcŢii
metalice
■ sudor
■ vopsitor industrial.
■

Dacă sunteti interesati de un loc de munca care va ofera:
■ Contract de munca pe perioada nedeterminata ■ Conditii
de munca si salarizare motivante ■ Al 13-lea salariu /an ■
Tichete de masa(15 lei/tichet) ■ Decontare suma transport
■ Formare continuă ■ Posibilitatea de deplasare în
străinătate, în functie de postul ocupat.
Aşteptãm candidaturile dumneavoastra pe e-mail:
m.sandulescu@segulasir.ro; office@segulasir.ro;
recrutare@segulasir.ro sau pe fax 0372 137 150
Informaţii, la telefon 0372 137 142.
CV-urile pot fi lasate şi la sediul societatii noastre din
Mioveni, DC83 CLUCEREASA.

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.

ANUNĂ DESCHIDEREA PRIMEI STAGIUNI
GENERALE DE CURSURI DE CALIFICARE, A ANULUI 2020

VINERI, 31 IANUARIE 2020
Toate cursurile 700 lei şi plata în 4 TRANŞE

CURSURI PE MESERII, autorizate de Ministerul Muncii
şi Ministerul Educatiei Naţionale, recunoscute intern şi internaţional
● INFIRMIERI
● TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
● MONTATOR PEREŢI şi
● LUCRATOR in COMERT
● ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
PLAFOANE GHIPS CARTON
● BUCATAR - practică în
● MECANIC AUTO
● DULGHER, TÎMPLAR,
● STRUNGAR
restaurant, cu preparate
PARCHETAR
● ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR ● SUDOR, autorizat ISCIR
culinare
● OSPĂTAR-CHELNER ● ELECTRICIAN exploatare
● LĂCĂTUŞ MECANIC
practică în restaurant
medie şi joasă tensiune
● INSTALATOR instalaţii
● COFETAR-PATISER
● ZUGRAV IPSOSAR
tehnico sanitare şi gaze

CURSUL DE STIVUITORIST - 1.200 lei, include autorizaţia ISCIR

IMPORTANT!!!

ATP ARGEŞ organizează

CURSURI pentru
ANTREPRENORI.
INIŢIERE ÎN FISCALITATE
DURATA 1,5 Luni
Curs susţinut de Consultant Fiscal şi Expert
fiscal judiciar Ovidiu Orbişor.

Relaţii şi înscrieri de luni până vineri între orele 9:00-18:00
la sediul ATP, Casa Sindicatelor, etajul 1, Secretariat A sau la
tel. 0723.918.928 sau 0348.401.164.

ZARIS AUTOCOM
angajeaz.:

OPERATORI introducere, validare, prelucrare date - curs de caliﬁcare autorizat de
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale
■ SECRETARIAT INFORMATIZAT - în colaborare cu Centrul de Pregă6re în Informa6că Bucureş6 - 400 lei
■ CONTABILITATE - curs de caliﬁcare autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pentru to6 intreprinzătorii par6culari; evidenta contabila pentru societa6 comerciale

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

ATENŢIE!!! - toţi administratorii de bloc, ca să mai poata profesa, trebuie sa

ROMA2S TRANSYLVANIA
angajează
• LĂCĂTUŞI MECANICI pentru

■

■ ADMINISTRATOR

IMOBILE - de CONDOMINII (ADMINISTRATOR BLOC)

- Cursul este OBLIGATORIU pentru to6 cei care administreaza imobile si ansambluri reziden6ale;
conform legii 196/2018-în 12 luni to6 administratorii trebuie sa de6na un cer6ﬁcat de caliﬁcare.
Cursul asigura deprinderile necesare exercitarii acestei profesii.

efectueze acest curs până în ianuarie 2021!

!!! IMPORTANT – CURSURI NOI:
– PROGRAMATOR – Autorizat intern şi internaţional !!!
– CONSTRUCTOR CĂI FERATE - Autorizat intern şi internaţional !!!

La cursurile pe meserii, pentru lăcătuşi şi sudori, prac6ca se va desfăşura în societăţi de proﬁl. Pentru cursul de bucătar
prac6ca se va desfăşura în restaurant, iar pentru cursul de cofetar-pa6ser în laborator de cofetărie-pa6serie
Cursurile se organizează în săli de clasă moderne din incinta Casei Sindicatelor şi prac2ca 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, 31.01.2020, 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.

COFETĂRIA RIBANA
angajează

Tel. 0761498131.

angajează

BUCĂTĂREASĂ
Salariu 2100 lei net.

Tel. 0744313776.

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.

Angajăm BUCĂTAR,

program flexibil,
salarizare motivantă.

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

• 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.roma2sCgmail.com

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

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

SC angajeaza:
■ PROIECTANT

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

SC LAGUNA
TECHNOLOGY
caută

TRACŢIONIŞTI

pentru dube
frigo 22tone.
Tel. 0721.828.130
Angajăm MUNCITORI
ÎNTREŢINERE HOTEL

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

FIRMA DE
CONSTRUCTII
angajeaza

Tel. 0761348179.
FIRMĂ DISTRIBUŢIE
MEZELURI ŞI PRODUSE
ALIMENTARE ANGAJEAZĂ:

ŞOFER LIVRATOR
CU EXPERIENŢĂ.
TEL: 0765335640.

COMUNITATE
ŞI TUR-RETUR.

SALARIZARE COMUNITATE:

✮ Salariu NET 1.260 lei
✮ DIURNA pînă la 72
EURO /ZI.
Relaţii, la tel.
0758.255.487.
ANGAJĂM
ŞOFER pentru LIVRARE
PRODUSE de
PANIFICAŢIE.
Tel. 0756049965.
SC angajează:

- lĂCĂTUş mECANIC
cu experienţă

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

AGEXIM SPEDITION
angajează

ŞOFER TIR

Comunitate şi
tur - retur.

Tel. 0732950039,
0723607608.

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

CAMERISTĂ,

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

ANGAJĂM

MODELATOR COVRIGI
SALARIU 1,900 lei +
bonusuri.
Tel. 0773991637.
SC angajează

VÎNZĂTOR
TONETĂ PRESĂ,

de preferat pensionar.
Tel. 0748192233.

GUINNESS PUB Piteşti .

NE mărim echipa!

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

CONFECŢIONERI serie
maşină de cusut şi călcători
pentru S.C. Quad SRL.
Tel. 0754609807.

ANGAJEZ

ECHIPĂ
TÎMPLARI.

Tel. 0730376130.

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:

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

• 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!

CURIER TV ANGAJEAZĂ

AGENŢI VîNZĂRI.
Tel.0248/215740.

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.
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- ELECTRICIAN
- INSTALATOR
- TOPOMETRIST

ŞOFERI TIR

AUTO GPL
ATELIER AUTORIZAT
RAR - Montaj, diagnozã,

●

Vineri, 10 ianuarie 2020

PERSONAL
CURĂŢENIE,
COFETAR, PATISER.

PENSIUNE PITEŞTI

structuri metalice,
cunoastere desen tehnic

ANGAJĂM

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

Publicitate

AICI SE ÎNVAŢĂ O MESERIE!
Atp ARgEș 1990 - Casa Sindicatelor, et. 1, secretariat A, ultracentral

