
VINERI, 15 IULIE 2022
VINERI, 15 IULIE 2022

6  Reclame

FIRMA PRODUCĂTOARE DE MĂLAI ANGAJEAZĂ ÎN STAŢIA DE ÎMPACHETARE 
ŞI ÎN DEPOZIT PERSOANE ENERGICE PE URMĂTOARELE POZIŢII:

OPERATOR /MECANIC MOARĂ
Cerinţe: cunoștinţe minime de mecanică, abilităţi de 

organizare, atenţie distributivă, responsabilitate, 
seriozitate

Bene�cii: salariu in acord cu piaţa, bonuri de masa (15 
lei). perspective de dezvoltare profesională și cali�ca-
re la locul de muncă

Sarcini: asistarea transferului de materii prime din silo-
zuri în buncăre, interpretarea erorilor din instalaţiile 
morii, intervenţii speci�ce de deblocare și remediere, 
asistenţă la operaţiunile de întreţinere efectuate de 
echipa specializată, menţinerea curăţeniei în spaţiul 
de producţie

Program de muncă: 12 cu 24, 12 cu 48
Locul muncii: Santandrei, Palota - avem rute proprii de 

transport

OPERATOR PRODUCŢIE MOARĂ
Cerinţe: cunoștinţe operare PC, abilităţi de organizare  

atenţie distributivă, responsabilitate, seriozitate
Bene�cii: salariu in acord cu piaţa, bonuri de masa (15 

lei), perspective de dezvoltare profesională și cali�ca-
re la locul de muncă

Sarcini: comandarea de la interfaţa tip SCADA a co-
menzilor de fabricaţie și a transferurilor de produse 
între faze de fabricaţie,  interpretarea erorilor din sis-
tem și rezolvarea lor împreună cu colegii de echipă, 
menţinerea la zi a registrelor de control speci�ce sar-
cinilor de producţie,  controlul parametrilor materiei 
prime și a produselor �nite obţinute 

Program de munca: 12 cu 24, 12 cu 48
Locul muncii: Sântandrei, Palota 

MAGAZIONER 
Cerinţe: condiţie �zică bună, competenţe în operarea 

PC-ului și a suitei O�ce, rigurozitate, abilitate de 
lucru în echipă, atenţie la detalii, capacitate de plani-
�care și organizare

Bene�cii: salariu în acord cu piaţa, bonuri de masă (15 
lei), bonus de performanţa, perspective de dezvolta-
re profesională și cali�care la locul de muncă

Sarcini: organizarea și documentarea mișcărilor de 
mărfuri în depozite, optimizarea spaţiului și a timpi-
lor de mișcare, urmărirea comenzilor

Program de munca: 12 cu 36
Locul muncii: Santandrei, Palota - avem rute proprii de 

transport

RESPONSABIL CURĂŢENIE 
(FEMEIE DE SERVICIU)

angajăm  RESPONSABIL  CURĂŢENIE pentru 
sediul din Palota (Sântandrei), care să asigure curăţenia în 
spaţiile administrative din producţie respectând normele de 
igienă și siguranţă în muncă.

Cerinţe:  persoană curată, ordonată și responsabilă;
 experienţa pe un post similar constituie avantaj;

Bene�cii:  salariul motivant  bonuri de masă (15 lei)

DETALII LA NUMĂRUL DE TELEFON: 
0752 200 915

ANGAJEAZĂ:
 ELECTRICIAN AUTO 

(electronist)
 HIDRAULICIAN
 STRUNGAR

Pentru detalii contactează-ne la: 
0259.479.189, sau trimiteţi CV la 

e-mail: secretariat@macarale.com

S.C. Deme 
Macarale SRL.
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VINDEM PURCEI
LA 20 - 35 KG
Preţuri în funcţie de greutate 

şi numărul de capete cumpărat.
Purceii se livrează din fermă comercială cu cod de exploataţie, 
cu toate vaccinurile la zi şi în condiţii de biosecuritate maximă.

Asigurăm şi transport contra cost, 
pentru livrări de la 600 capete.

Pentru detalii telefon sau WhatsUp:
0752 200 919, 0752 042 372 (8501)

SC OLIMP-IMPEX SRL ORADEA
Producător ţiglă metalică, tablă cutată, sisteme pluviale, profile metalice 

ANGAJĂM
   MAISTRU
Responsabilitati : 
-Coordonarea productiei de confectii metalice
-Coordonarea unei echipe 
-Gestiunea materiilor prime
Cerinţe: Studii superioare tehnice 
Experienţă in domeniul produselor metalurgice
Reprezinta avantaj operarea utilajelor CNC
Oferim: Salariu motivant

Trimiteţi CV la adresa:  o�ce@olimpimpex.ro
Informaţii la telefon: 0371-318.712 sau 0722-365.101 (9041)

Grupul IPTE este lider mondial in 
productia de echipamente pentru 
industria ELECTRONICA.
Pentru NOUA Masina CNC 
angajam:
OPERATOR CNC
Cerinte:
- seriozitate,responsabilitate,i
mplicare, determinare
- cunostinte elementare de pre-
lucrari prin aschiere
Oferim:
- salariu atractiv, lucru in 1 

schimb, bonuri, masa calda
- conditii de lucru foarte bune 

si transport gratuit 
Info: L-V, 8-16: 0359 732 019 
CV la Gheorghe.Milian@ipte.com

(9
00

5)


