
Situatie - Detaliat

Nr.Cr LOCURI VACANTE ANGAJATOR ADRESĂ / TELEFON OFERTA OFERTA PACHETE CERINTE
1 Muncitori necalificați ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,

( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari, personal pentru producție
saci menaj și ambalaje, ambalare
produse/marfă 

 

2 Secretară ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,
( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari.

3 Producție materie primă ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,
( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari.

4 Producție produs finit ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,
( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari.

5 Sortare deșeu plastic
(folie)

ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,
( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari.

6 Lacatuș mecanic si
strungar

ATHENA PLAST Str.Sf Gheorghe nr.20, Tel.0766.739.714,
( Zona ferma animalelor Pantelimon), CV
la adresa de email:
mailto:athenaplast@yahoo.com

Salariu 
atractiv

Program 8 ore + 1 ora pauza de masa,
se oferă instruire, transport decontat,
program flexibil, angajează și
pensionari.

7 Lăcătuși mecanici ACMA BUSINESS Orașul Pantelimon, județul Ilfov, STR. Sf.
Andrei nr. 3, relații la telefon:
021.317.60.94/95

Salariu 
atractiv

Bonificații atractive  

8 Instalatori ACMA BUSINESS Orașul Pantelimon, județul Ilfov, STR. Sf.
Andrei nr. 3, relații la telefon:
021.317.60.94/95

Salariu 
atractiv

Bonificații atractive

9 Electricieni ACMA BUSINESS Orașul Pantelimon, județul Ilfov, STR. Sf.
Andrei nr. 3, relații la telefon:
021.317.60.94/95

Salariu 
atractiv

Bonificații atractive

10 Șoferi BREADLAND Șos.Olteniței nr.219 B, București, sector
4; Relatii la telefoanele: 0213.61.18.72,
0758.095.732, 0746.110.337

Salariu 
motivant

Asigură transportul

11 Personal 
calificat/necalificat 
pentru fabrică

BREADLAND Șos.Olteniței nr.219 B, București, sector
4; Relatii la telefoanele: 0213.61.18.72,
0758.095.732, 0746.110.337

Salariu 
motivant

Asigură transportul

12 Lucrători în producția de 
cabluri (doar bărbați)

CABLEL – ICME
ECAB S.A

Drumul între Tarlale nr.42 , sector.3,
București, Tel 021.20.90.309,
021.20.90.110, 021.20.90.415

 Studii medii

13 Infirmiere CENTRUL 
MEDICAL „Sf Sava”

Relații la telefoanele 0724.338.881/
0721.607.616

Salariul 170 lei
/ tură de 12
ore

14 Muncitori necalificați în
industria alimentară
pentru lucrul în 3
schimburi

CONVENIENCE 
PROD

Zona Tunari- Ilfov , Tel. Contact:
0799.933.172 -Eugenia Enescu
0212.665.251,  
emailto:Eugenia.enescu@conveniece.

Salariu 
atractiv 

Masă caldă la locul de muncă,
transport gratuit, bonuri de masă,
prime Paște – Crăciun, 

Acte necesare: cazier juridic, adeverință
de la medicul de familie ,, apt de muncă’’,
carte de identitate

15 Casier CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
atractiv

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

16 Lucrător comercial CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
motivant

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

17 Vânzător CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
atractiv

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

18 Măcelar CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
motivant

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 
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19 Operator carmangier CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
motivant

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

20 Bucătar CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
atractiv

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

21 Cofetari CORA 
PANTELIMON

Șoseaua Vergului 20,sector 2, București,
Telefon: 0374.120.095, 0757.094.291,
Email : ivesa@cora.ro

Salariu 
atractiv

Bonuri de masă, sporuri salariale
pentru orele muncite SÂMBĂTA și
DUMINICA , avantaje de sărbători (
Paște și Crăciun, Ziua copilului, Ziua
femeii), abonament medical la clinica
Medlife 

22 Stivuitorist COOK IN '5 Tunari, Ilfov, Detalii la telefon:
0799.933.172, 021.266.52.51, de Luni
până Vineri, între orele 08:00-17:00, CV-
urile se ot trimite la adresa de email:
eugenia.enescu@convenience.ro

Salariul 
motivant, în
funcție de
productivitate/ 
calificare

Masă caldă asigurată, transport
asigurat, sporuri : noapte, week-end, zi
liberă legală; prime: Paște, Crăciun,
etc. Bonuri de masă – 15 RON/zi
lucrată ( aproximativ 300 ron/lunar)

Experiență de minim 2 ani, studii medii
finalizate, calificare de stivuitorist,
disponibilitatepentru lucrul in ture: 3 ture x
7,5 ore/zilnic. 

23 Agent de curățenie (
Doamna)

COOK IN '5 Tunari, Ilfov, Detalii la telefon:
0799.933.172, 021.266.52.51, de Luni
până Vineri, între orele 08:00-17:00, CV-
urile se ot trimite la adresa de email:
eugenia.enescu@convenience.ro

Salariul 
motivant, în
funcție de
productivitate/ 
calificare

Masă caldă asigurată, transport
asigurat, primesc sporuri : noapte,
week-end, zi liberă legală; prime:
Paște, Crăciun, etc. Bonuri de masă –
15 RON/zi lucrată ( aproximativ 300
ron/lunar)

Disponibilitate pentru lucrul în ture: 3 ture
x 7,5 ore/zilnic , rezistența la efort fizic,
studii: nu sunt necesare, 

24 Muncitori/ oare
necalificați/e

COOK IN '5 Tunari, Ilfov, Detalii la telefon:
0799.933.172, 021.266.52.51, de Luni
până Vineri, între orele 08:00-17:00, CV-
urile se ot trimite la adresa de email:
eugenia.enescu@convenience.ro

Salariul 
motivant, în
funcție de
productivitate/ 
calificare

Masă caldă asigurată, transport
asigurat, primesc sporuri : noapte,
week-end, zi liberă legală; prime:
Paște, Crăciun, etc. Bonuri de masă –
15 RON/zi lucrată ( aproximativ 300
ron/lunar)

20 muncitori/ oare necalificați/e,
disponibilitate pentru lucrul în ture : 3 ture
x 7,5 ore / zilnic, rezistență la efort fizic,
studii : nu sunt necesare

25 Stivuitoriști FCC 
ENVIRONEMENT

Relații la telefon: 0746.522.798 Salariu 
motivant 
începând de la
1400 net

Plata costurilor pentru transport la locul
de muncă și retur, tichete de masă;
card de sănătate Medlife, analize /
echipamente GRATIS; 

Preferabil minim 8 clase; disponibilitate
de a lucra in 2 schimburi, inclusiv
Sâmbătă și Duminică pe un schimb,
avantaj pentru cei din zona București,
sector 2 sau Ilfov: Brănești, Ștefănești,
Cernica, Pantelimon.

26 Muncitori FCC 
ENVIRONEMENT

Salariu 
motivant 
începând de la
1400 net

Plata costurilor pentru transport la locul
de muncă și retur, tichete de masă;
card de sănătate Medlife, analize /
echipamente GRATIS; 

Preferabil minim 8 clase; disponibilitate
de a lucra in 2 schimburi, inclusiv
Sâmbătă și Duminică pe un schimb,
avantaj pentru cei din zona București,
sector 2 sau Ilfov: Brănești, Ștefănești,
Cernica, Pantelimon.

27 Lucrător pentru
salubrizare în activități
de colectare deșeuri /
sortare deșeuri

FCC 
ENVIRONEMENT

Salariu 
motivant 
începând de la
1400 net

Plata costurilor pentru transport la locul
de muncă și retur, tichete de masă;
card de sănătate Medlife, analize /
echipamente GRATIS; 

Preferabil minim 8 clase; disponibilitate
de a lucra in 2 schimburi, inclusiv
Sâmbătă și Duminică pe un schimb,
avantaj pentru cei din zona București,
sector 2 sau Ilfov: Brănești, Ștefănești,
Cernica, Pantelimon.

28 Electricieni FIRMĂ DE
ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ 
CLĂDIRI DE
BIROURI ÎN
BUCUREȘTI

Detalii suplimentare la telefon:
0726.770.658

Pachet 
salarial 
atractiv

Tichete de masă; loc de muncă stabil,
mediu de lucru profesionist.

Seriozitate, profesionalism și spirit de
echipă 

29 Specialist HVAC FIRMĂ DE
ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ 
CLĂDIRI DE
BIROURI ÎN
BUCUREȘTI

Detalii suplimentare la telefon:
0726.770.658

Pachet 
salarial 
atractiv

Tichete de masă; loc de muncă stabil,
mediu de lucru profesionist.

Seriozitate, profesionalism și spirit de
echipă 

30 Instalator FIRMĂ DE
ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ 
CLĂDIRI DE
BIROURI ÎN
BUCUREȘTI

Detalii suplimentare la telefon:
0726.770.658

Pachet 
salarial 
atractiv

Tichete de masă; loc de muncă stabil,
mediu de lucru profesionist.

Seriozitate, profesionalism și spirit de
echipă 

31 Fochist FIRMĂ DE
ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ 
CLĂDIRI DE
BIROURI ÎN
BUCUREȘTI

Detalii suplimentare la telefon:
0726.770.658

Pachet 
salarial 
atractiv

Tichete de masă; loc de muncă stabil,
mediu de lucru profesionist.

Seriozitate, profesionalism și spirit de
echipă 

32 Frigotehnist FIRMĂ DE
ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ 
CLĂDIRI DE
BIROURI ÎN
BUCUREȘTI

Detalii suplimentare la telefon:
0726.770.658

Pachet 
salarial 
atractiv

Tichete de masă; loc de muncă stabil,
mediu de lucru profesionist.

Seriozitate, profesionalism și spirit de
echipă 
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33 Lucrători comerciali
pentru IKEA Restaurant
& Cafe

IKEA BĂNEASA Șos.București Ploiești nr.42A; sector 1,
București; tel.0746.244.531; email.
raluca.ungureanu@IKEA.com în
magazinul IKEA Pallady

Salariu 
atractiv

Bonuri de masă; decontarea
transportului; un mediu de lucru plăcut
și foarte interesant; alte beneficii

Respectarea indicatiilor trasate de Seful
de Depozit pentru activitatile din depozit;
Respectarea procedurilor de lucru;
Respectarea normelor de Protectia
Munciisi PSI; Studii medii; Seriozitate;
Fără antecedente penale/cazier; Lucrul in
echipa

34 Șoferi cu permis
categoria B

LA FÂNTÂNA Relații la tel. 0724.558.972,
0725.050.493, 0732.713.290

Salariu NET
1800+ Bonuri
de masă 200
lei

Program 9.00-17.30 Permis auto categoria B

35 Ajutor șofer LA FÂNTÂNA Relații la tel. 0724.558.972,
0725.050.493, 0732.713.290

Salariu NET
1200+ Bonuri
de masă 200
lei

Program 9.00-17.30

36 Cofetar LUIZIANA SWEETS Str.Nicolae Bălcescu nr.29, Pantelimon,
Ilfov; Tel. 0720.738.498

Salariu 
motivant  

Contract de muncă, prime de sărbători,
mediu de lucru relaxant 

Cofetari cu experiență în domeniul
produselor de cofetărie (realizare torturi)
pe marțipane

37 Personal part-time MC DONALD’S MC DONALD’S MORARILOR, Tel.
0372.73.06.77

Salariu 
atractiv

Promovare Flexibilitate , echipă 

38 Șofer cu permis
categoria B

MISTER 
AERONATICUS

Oraș Pantelimon, Ilfov, str. Zenitului nr 3,
contact: Ungureanu Răzvan –
0734.101.197

Salariu 
atractiv

Va fi și manipulant,permis auto categoria
B

39 Gestionar MISTER 
AERONATICUS

Oraș Pantelimon, Ilfov, str. Zenitului nr 3,
contact: Ungureanu Răzvan –
0734.101.197

Salariu 
atractiv

Va face si facturi

40 Operator curățenie MP CLEANING
SYSTEMS

Relații la tel.
031.101.21.39/0722.763.974/ 
0732.018.935

Salariu net
1600 lei/lună

Program de 8 ore/zi, bonuri de masă,
se asigură transport, contract de
muncă, plata orelor suplimentare,
instruire pentru folosirea mașinilor,
soluțiilor, postul este disponibil pentru
Centrul Comercial AFI Palace
Cotroceni (zona Militari -Apaca);

 

41 Ajutor magazioner PRIVILEG 
CATERING

Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Str Biruintei
nr.54, TEL 0729.083.468

Salariu 
atractiv

Program 08.00-16.30, masa asigurată,
contract de muncă, posibilități de
dezvoltare personală și profesională

Bun organizator al activitatilor proprii, fire
comunicativa, capacitate de organizare,
rezistent la stres și disponibilitate pentru
un program flexibil

42 Ajutor manipulant
logistică

PRIVILEG 
CATERING

Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Str Biruintei
nr.54, TEL 0729.083.468

Salariu 
atractiv

Program 4, 6 sau 8 ore ( la nevoie),
contract de muncă, relație de
colaborare pe termen nelimitat cu
posibilitatea rotunjirii veniturilor
existente, program de lucru flexibil 

Pentru ajutor manipulant logistică, bun
organizator al activitatilor proprii, fire
comunicativa, rezistent la stres,
disponibilitate pentru un  program flexibil.

43 Femeie de serviciu PRIVILEG 
CATERING

Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Str Biruintei
nr.54, TEL 0729.083.468

Salariu 
atractiv

Masa asigurata, program 14.00-20.00,
contract de muncă

Bun organizator al activităților proprii, fire
comunicativă, disponibilitate pentru un
program flexibil.

44 Bucătar, cofetar –
patiser

PRIVILEG 
CATERING

Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Str Biruintei
nr.54, TEL 0729.083.468

Pachet 
salarial 
atractiv

Contract de muncă, posibilitatea de
câștig extrasalarial prin participarea la
evenimente ( nunți, botezuri etc...),
posibilitatea de dezvoltare personală și
profesională, posibilitatea de a-ți pune
în valoare cunostintele, abilitățile și
experiența, program 06.00-14.30;

Studii medii, diplomă de calificare în
domeniu, vechime de specialitate minim3
ani, rigurozitate pentru regulile de igiena
în alimentatia publica, imaginatie culinara,
ordonat, disciplinat, capabilitate sa
pregătească produse alimentare reci și
calde în conformitate cu meniul,
rezistenta la stres, disponibilitate de lucru
prelungit

45 Spălător de vase PRIVILEG 
CATERING

Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Str Biruintei
nr.54, TEL 0729.083.468

Salariu 
atractiv

Contract de muncă, relație de
colaborare pe termen nelimitat cu
posibilitatea rotunjirii veniturilor
existente, program de lucru flexibil,
program 06.00-14.30.

Bun organizator al activităților proprii, fire
comunicativă, disponibilitate pentru un
program flexibil.

46 Factori poștali (Postași) POȘTA ROMÂNĂ Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, Strada Tudor
Vladimirescu nr. 2, Tel: 021.637.3700

Detalii la
telefon

Studii absolvite minim 10 clase

47 Personal necalificat SALTEX MOB Oraș Pantelimon, jud. Ilfov Str. Sfântul
Gheorghe, nr. 20, Hala 12 , Tel
0784.073.299

Detalii la
telefon

48 Agenți de securitate XGUARD 
SECURITY SYSTEM

Relații la tel. 0744.396.934,
0374.951.755

Detalii la
telefon

Vârsta peste 18 ani, fără antecedente
penale, disponibilitate la program în ture
de 12/24- 12/48, apt medical pentru
exercitarea funcției 

49 Electrician în construcții ISAF Societate de
Semnalizari si
Automatizari 
Feroviare S.A 

Bucuresti, str. Copsa Mica, sector 6 ,
Mobile +40 725 809 842, Tel +40 212 20
80 75, Email: resurseumane@isaf.ro 

Oferim salariu
fix

Prime ore suplimentare, tichete de
masa si pachet de servicii medicale.
Program de lucru: 07:00 – 15.30. 

Inlocuieşte / repară echipamentul electric
defect;Execută inspecţii periodice şi
revizii tehnice ale instalaţiilor electrice;
Stabileşte necesitatea reparaţiei, în
funcţie de starea tehnică a instalaţiei
electrice şi execută atât reparaţii curente
cât şi reparaţii capitale, ce presupun
demontarea completă a instalaţiei
electrice, vopsirea, ungerea şi
recondiţionarea izolaţiilor deteriorate
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50 Lăcătuș confecții
metalice / Lăcătuș
montator

ISAF Societate de
Semnalizari si
Automatizari 
Feroviare S.A 

Bucuresti, str. Copsa Mica, sector 6 ,
Mobile +40 725 809 842, Tel +40 212 20
80 75, Email: resurseumane@isaf.ro 

Oferim salariu
fix

Prime ore suplimentare, tichete de
masa si pachet de servicii medicale.
Program de lucru: 07:00 – 15.30. 

Realizează montarea confecţiilor
metalice, pieselor şi semifabricatelor,
conform cerinţelor tehnologice, pe baza
documentaţiei furnizate de maistru;
Realizează repere şi produse prin
operaţii de prelucrare pe maşini unelte
specifice; Execută lucrări de: trasare,
debitare, ajustare, găurire, asamblare,
montaj.  

51 Sculer matrițer ISAF Societate de
Semnalizari si
Automatizari 
Feroviare S.A 

Bucuresti, str. Copsa Mica, sector 6 ,
Mobile +40 725 809 842, Tel +40 212 20
80 75, Email: resurseumane@isaf.ro 

Oferim salariu
fix

Prime ore suplimentare, tichete de
masa si pachet de servicii medicale.
Program de lucru: 07:00 – 15.30. 

Confecţionarea de scule, dispozitive,
verificatoare, modele şi sabloane, ştanţe
şi matriţe de complexitate medie, conform
cerinţelor tehnologice, pe baza
documentaţiei furnizate de maistru;
Execută lucrări specifice de scularie
(ajustare, găurire, filetare, tusare,
finisare, etc.) şi asamblare a
componentelor de diferite complexităţiale
dispozitivelor, matriţelor, ştanţelor,
modelelor metalice, etc. Cunoaşte noţiuni
de desen tehnic avansat fiind capabil să
folosească planurile din documentaţia
tehnică a dispozitivelor sau matriţelor de
realizat, a aparatelor de măsurare a
cotelor.  

52 Operator instalații
automate prelucrare
sticlă 

Fabrică de sticlă din
București

București, Autostrada Soarelui – Bdul
Theodor Pallady,Telefon 0736. 380. 378,
georgiana.magureanu@randstad.ro

Salariul 
confidențial

Bonuri de masă 300 lei/lună, bonus de
Crăciun: 1 salariu, bonus de Paște 1/2
din salariu, bonus de vacanță 1/2 din
salariu, spor de noapte 25%, spor de
foc continuu 25 % (unde este cazul),
cazare pentru persoanele care nu sunt
din București, programul in ture de 8
ore 06:30-14:30, 14:30-22:00, 22:00-
06:30

Responsabilitate, statornice, lucrul în
echipă, sa își dezvolte competențele
pentru a deveni un bun specialist în
domeniu.

53 Lăcătuș mecanic Fabrică de sticlă din
București

București, Autostrada Soarelui – Bdul
Theodor Pallady,Telefon 0736. 380. 378,
georgiana.magureanu@randstad.ro

Salariul 
confidențial

Bonuri de masă 300 lei/lună, bonus de
Crăciun: 1 salariu, bonus de Paște 1/2
din salariu, bonus de vacanță 1/2 din
salariu, spor de noapte 25%, spor de
foc continuu 25 % (unde este cazul),
cazare pentru persoanele care nu sunt
din București, programul in ture de 8
ore 06:30-14:30, 14:30-22:00, 22:00-
06:30

Responsabilitate, statornice, lucrul în
echipă, sa își dezvolte competențele
pentru a deveni un bun specialist în
domeniu.

54 Operator cuptoare Fabrică de sticlă din
București

București, Autostrada Soarelui – Bdul
Theodor Pallady,Telefon 0736. 380. 378,
georgiana.magureanu@randstad.ro

Salariul 
confidențial

Bonuri de masă 300 lei/lună, bonus de
Crăciun: 1 salariu, bonus de Paște 1/2
din salariu, bonus de vacanță 1/2 din
salariu, spor de noapte 25%, spor de
foc continuu 25 % (unde este cazul),
cazare pentru persoanele care nu sunt
din București, programul in ture de 8
ore 06:30-14:30, 14:30-22:00, 22:00-
06:30

Responsabilitate, statornice, lucrul în
echipă, sa își dezvolte competențele
pentru a deveni un bun specialist în
domeniu.

55 Electromecanic /
Electronist 

Fabrică de sticlă din
București

București, Autostrada Soarelui – Bdul
Theodor Pallady,Telefon 0736. 380. 378,
georgiana.magureanu@randstad.ro

Salariul 
confidențial

Bonuri de masă 300 lei/lună, bonus de
Crăciun: 1 salariu, bonus de Paște 1/2
din salariu, bonus de vacanță 1/2 din
salariu, spor de noapte 25%, spor de
foc continuu 25 % (unde este cazul),
cazare pentru persoanele care nu sunt
din București, programul in ture de 8
ore 06:30-14:30, 14:30-22:00, 22:00-
06:30

Responsabilitate, statornice, lucrul în
echipă, sa își dezvolte competențele
pentru a deveni un bun specialist în
domeniu.

56 Electrician întreținere Fabrică de sticlă din
București

București, Autostrada Soarelui – Bdul
Theodor Pallady,Telefon 0736. 380. 378,
georgiana.magureanu@randstad.ro

Salariul 
confidențial

Bonuri de masă 300 lei/lună, bonus de
Crăciun: 1 salariu, bonus de Paște 1/2
din salariu, bonus de vacanță 1/2 din
salariu, spor de noapte 25%, spor de
foc continuu 25 % (unde este cazul),
cazare pentru persoanele care nu sunt
din București, programul in ture de 8
ore 06:30-14:30, 14:30-22:00, 22:00-
06:30

Responsabilitate, statornice, lucrul în
echipă, sa își dezvolte competențele
pentru a deveni un bun specialist în
domeniu.
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Situatie - Detaliat

57 Muncitori necalificați Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.336.75.93
interior 116 sau 118, Departamentul
Resurse umane - email:
personal@electromontaj.ro, adresa :
București, strada Poteraș, nr. 26-28,
sector 4

Salariul la
angajare 
3.000lei brut
(2.400lei net)

Calificării după parcurgerea stadiului
de pregătire oferit, posibilitate cazare,
activitatea se va desfășura în
București, la filialele/sucursalele din
țară sau la sucursalele din afara țării,
în cazul angajării la o sucursală
externă se va adăga la salariu și o
diurnă atractivă.

Vârsta minimă reglementată de lege,
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, capacitate deplină de exercițiu.

58 Lăcătuș – cu sau fără
experiență

Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.336.75.93
interior 116 sau 118, Departamentul
Resurse umane - email:
personal@electromontaj.ro, adresa :
București, strada Poteraș, nr. 26-28,
sector 4

Salariul la
angajare 
3.000lei brut
(2.400lei net)

Experiența se va dovedi atât prin
adeverințe/diplome/calificări, cât și prin
probe practice, posibilitate cazare,
activitatea se va desfășura în
București, la filialele/sucursalele din
țară sau la sucursalele din afara țării,
în cazul angajării la o sucursală
externă se va adăga la salariu și o
diurnă atractivă.

Vârsta minimă reglementată de lege,
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, capacitate deplină de exercițiu.

59 Electricieni – cu sau
fără experiență

Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.336.75.93
interior 116 sau 118, Departamentul
Resurse umane - email:
personal@electromontaj.ro, adresa :
București, strada Poteraș, nr. 26-28,
sector 4

Salariul la
angajare 
3.000lei brut
(2.400lei net)

Posibilitate cazare, activitatea se va
desfășura în București, la
filialele/sucursalele din țară sau la
sucursalele din afara țării, în cazul
angajării la o sucursală externă se va
adăga la salariu și o diurnă atractivă.

Vârsta minimă reglementată de lege,
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, capacitate deplină de exercițiu.

60 Muncitori necalificați THERMOSYSTEM 
CONSTRUCT 
CORPORATION

DATE DE CONTACT – Bd Biruinței nr
223, loc Pantelimon, jud Ilfov, telefon/ fax:
021.350.31.52/51

Salariu 
atractiv

61 Operatori DDD
(Deratizare, 
Dezinsectie, 
Dezinfectie)

Compania municipală
Eco Igienizare
București 

București, Sector 3, Aleea Buchetului nr
10-12, Telefon 0371/168.817,
www.cmeib.ro, office@cmeib.ro, pentru
informații și programări interviu serviciul
resurse umane – 0722.437.263

Salariu 
atractiv

Program adaptat condițiilor de muncă,
echipament în dotare

62 Șoferi Compania municipală
Eco Igienizare
București 

București, Sector 3, Aleea Buchetului nr
10-12, Telefon 0371/168.817,
www.cmeib.ro, office@cmeib.ro, pentru
informații și programări interviu serviciul
resurse umane – 0722.437.263

Salariu 
atractiv

Program adaptat condițiilor de muncă,
echipament în dotare

63 Muncitori necalificați Compania municipală
Eco Igienizare
București 

București, Sector 3, Aleea Buchetului nr
10-12, Telefon 0371/168.817,
www.cmeib.ro, office@cmeib.ro, pentru
informații și programări interviu serviciul
resurse umane – 0722.437.263

Salariu 
atractiv

Program adaptat condițiilor de muncă,
echipament în dotare

64 Casieri Trade – Marketing –
firmă de
recrutareCpentru un
cnoscut brand de
hypermarket

Detalii la nr de telefon 0735.564.699 sau
CV la adresa de email recrutare@trade-
marketing.ro , detalii despre toate
posturile vacante puteți găsi accesând
linkul: http://jobs.trade-marketing.ro/jobs 

Salariul 1900
lei net,
contract 
individual de
muncă pe
perioadă 
nedeterminată

Programul de lucru de 8 ore/zi, 5 zile
pe săptămână, cu 2 zile libere legate (
inclusiv weekend-urile), 1 singur
schimb: 13:30-22:30 (jumătate de oră
pauză ).

Responsabilitățile postului : scanarea
produselor și încasarea cotravaloarea
acestora; informează și oferă suport
clienților.

65 Vânzători SC Dalsegnio Grup
SRL

Relații la tel. 0744.195.521, oraș
Pantelimon, jud. Ilfov

Pachet 
salarial 
atractiv 
salariul brut
2500 lei/lună

Mâncare și 3 cafele/zi, program 8
ore/zi în două ture, week-end liber
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