Mesterségem címere állásbörze

Alt Technologies Transylvania Srl
1. Termékfejlesztési mérnök – Development Engineer
Hargita Business Center bentlakó cégeinek ajánlata:
1. Cégnév, előrhetőségek: Arobs Transilvania Software / Betöltendő állás
megnevezése: Embedded Sw Developer / Elvárt kompetenciák: Programozás, angol, román
nyelv ismerete / Elvárt szakmai tapasztalat: Előnyt jelent a tapasztalat
2. Cégnév, előrhetőségek: Encoding Point / Betöltendő állás megnevezése: Wordpress es
Laravel programozó / Elvárt kompetenciák: Szakiranyú vegzetség / Elvárt szakmai
tapasztalat: Junior / Senior
3. Cégnév, előrhetőségek: INFOSIC IT / Betöltendő állás megnevezése: Üzletkötő (Sales
representative) / Elvárt kompetenciák: A legfontosabb az az anyanyelvű szintű román
nyelvtudás. Angol nyelv ismerete, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, jó
kommunikációs és problémamegoldó készség, ügyfélorientált hozzáállás, önálló
munkavégzésre való képesség. / Elvárt szakmai tapasztalat: Nem gond ha nincs viszont
előny! Részletesebb leírás: Nem gond ha nem vagy pc gurú de annyi fogalmad legyen az IT
szektorhoz, hogy tudd mi az a hardware and software megnevezés, a többi megtanulható.
4. Cégnév, előrhetőségek: WebGurus / Betöltendő állás megnevezése: designer / Elvárt
kompetenciák: Web design, graphic design / Elvárt szakmai tapasztalat: Bootstrap, web
layout, Sketch, InVision, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop hasznalata
5. Cégnév, előrhetőségek: WebGurus / Betöltendő állás megnevezése: WordPress
Developer / Elvárt kompetenciák: PHP, JavaScript, CSS / Elvárt szakmai
tapasztalat: WordPress tema es plugin fejlesztessel kapcsolatos tapasztalat
6. Qubed Advertising - Webfejlesztő, weboldalak készítése, fejlesztése, karbantartása,
optimizálása, minimum 2 év szakmai tapasztalat. Kompetenciák: CMS rendszerek ismerete
(Wordpress, Joomla, Magento), CSS3 / PHP / SQL / JavaScript / HTML5
Elan Trio Srl
1. Üzletvezető
2. Általános jogi ügyintéző
Leading Soft Srl
1. PHP backend fejlesztő

Laravel keretrendszerben történő fejlesztések.
2. Wordpress
WordPress alapú fejlesztések, plugin-írás, WordPress HTML és sitebuild munkák
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
1. jogtanácsos – I. osztály, asszisztens szakmai fokozat, Helyi közigazgatási és levéltári
részleg, Jogi, helyi közigazgatási és levéltári iroda
Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat.
2. jogtanácsos – I. osztály, felső szakmai fokozat, Jogi részleg, Jogi, helyi közigazgatási
és levéltári iroda
Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 7 év szakmai tapasztalat.
3. tanácsadó – I. osztály, felső szakmai fokozat – Beruházási és közbeszerzési osztály
Részvételi feltételek:
Építőmérnöki és épületgépészeti, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, gépészmérnöki,
ipari mérnöki, közlekedési mérnöki, környezetmérnöki, agronómia, mérnöki menedzsment
szakágban szerzett egyetemi végzettség;
legkevesebb 7 év szakmai tapasztalat.
4. tanácsadó – I. osztály, asszisztens szakmai fokozat – Beruházási és közbeszerzési
osztály
Részvételi feltételek:
Építőmérnöki és épületgépészeti, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, gépészmérnöki,
ipari mérnöki, közlekedési mérnöki, környezetmérnöki, agronómia, mérnöki menedzsment
szakágban szerzett egyetemi végzettség;
legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat.
Legendárium - Visus Kulturális Egyesület
1. Grafikus, tördelő
2. Képzőművészeti vagy informatika szakot végzett diákok, akiket érdekel a 3D-ben való
animálás. Oktatás, képzés biztosítva.

Melinda IMPEX SRL
1. Termékmenedzser asszisztens – Székelyudvarhely
Felsőfokú végzettség, felhasználói szintű Microsoft Excel tudás valamint társalgási szintű
román és angol nyelvtudás szükséges.
Tangram-CO SRL
1. Fuvarszervező
Matplast SRL
1. CAD mérnök
Feladata műanyag fröccsöntőszerszámok és színesfém öntőformák tervezése
2. CAM mérnök
Feladata CNC programok készítése a Cimatron szoftver segítségével, programok telepítése,
tesztelése
Kereskedelmi üzletkötő, a műanyagfröccsöntő részlegünk számára
Feladata műanyagfröccsöntési projektek felhajtása az ország területéről
3. HR asszisztens
Feladatai közé tartozik a bérszámfejtés, a dolgozókkal való kapcsolattartás és néhány kisebb
titkársági feladat
4. CNC marós és esztergályos,
5. Szerszámlakatos
Tomcsa Sándor Színház
1. Öltöztető
Gondűző étterem és szálloda
1. Recepciós
2. Szakács
3. Pincér

