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Nr.Crt LOCURI VACANTE ANGAJATOR ADRESA OFERTA OFERTA PACHETE CERINTE

1 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  

2 Instalatori ACMA BUSINESS Orașul Pantelimon, județul Ilfov, STR. Sf. Andrei nr. 3, relații la telefon:
021.317.60.94/95 Salariu atractiv Bonificații atractive

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

4 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

5 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

6 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 Salariu motivant Studii medii

7 Casier CORA PANTELIMON Șoseaua Vergului 20, sector 2, București, Telefon: 0374.120.095, 
0757094291,021.205.35.00, 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 

8 Lucrător comercial CORA PANTELIMON Șoseaua Vergului 20, sector 2, București, Telefon: 0374.120.095, 
0757094291,021.205.35.00, 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 

9 Vânzător CORA PANTELIMON Șoseaua Vergului 20, sector 2, București, Telefon: 0374.120.095, 
0757094291,021.205.35.00, 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 

10 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 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

15 Lucrători comerciali pentru IKEA 
Restaurant & Cafe IKEA BĂNEASA Șos.București Ploiești nr.42A; sector 1, București; email. 

raluca.ungureanu@IKEA.com în magazinul IKEA Pallady, 0746.69.45.32 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 Muncii si 
PSI; Studii medii; Seriozitate; Fără 
antecedente penale/cazier; Lucrul 

in echipa

16 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);

Minim 8 clase

17 muncitori necalificați SALTEX MOB Oraș Pantelimon, jud. Ilfov B-dul. Biruinței  nr. 282, Tel 0784.073.299 Salariu : 2300 lei
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18 Muncitori necalificați Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.330.50.25 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 exercțiu

19 Lăcătuș – cu sau fără experiență Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.330.50.25 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 exercțiu

20 Electricieni – cu sau fără 
experiență Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.330.50.25 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 exercțiu

21 Șoferi macaragii Electromontaj S.A. Date de contact – telefon : 021.330.50.25 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 exercțiu
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22

Analist Calitate in cadrul 
Compartimentului Controlul Calitatii

ARENA Group SA 

Sediu Secundar - Punct de lucru
Voluntari Bld. Dunarii 54, Ilfov

Tel. 021.270.45.24 interior 211
021.351.07.17 interior 211

Fax 021.310.51.26
Mobil 0745.07.33.63              CV la adresa de email 

daniela.munteanu@arenagroup.ro

Absolventi cu diploma de licenta a
unei institutii de invatamant superior
- Politehnica Specialitatea Chimie, 
Universitate Specialitatea Chimie.  

Minim 6 luni de experienta in 
specialitate ( laborator sau 

productie). 

23 Operator preparare ARENA Group SA

Oraș Voluntari, Ilfov; CV la adresa de email 
daniela.munteanu@arenagroup.ro; pentru detalii suplimentare va rugam sa 

ne contactati la numarul de telefon 0745. 07.33.63, unitate de industrie 
farmaceutică cu punct de lucru in oraș Voluntari

 2 schimburi, schimbul 1- 
program 07:00-15:30, 
schimbul 2-program 

13:00-21:15, SALARIU 
1700 lei+bonuri

24 Ambalatori manuali ARENA Group SA

Oraș Voluntari, Ilfov; CV la adresa de email 
daniela.munteanu@arenagroup.ro; pentru detalii suplimentare va rugam sa 

ne contactati la numarul de telefon 0745. 07.33.63, unitate de industrie 
farmaceutică cu punct de lucru in oraș Voluntari

Salariu minim 1450 RON
net; Tichete de masă în 
valoare de15 lei pentru 

fiecare zi lucrată;

 Transport asigurat; ore 
suplimentare platite.

Disponibilitatea de a lucra in 2 
schimburi

25 Cuptorar-lianți Teamland (Fabrică Pantelimon- 
Sos. de centură) Relații la tel. 0755.111.234 Adrian

salariu motivant 2680 lei 
net, bonuri masă 15 

lei/zi, asigurare medicală, 
transport gratuit

Program de lucru 5 zile din 7,  
3 schimburi             Transport 

asigurat si gratuit din 
următoarele zone           

1.Bucur Obor-Soseaua 
Colentina-Voluntari-Fabrica   

2.Bucur Obor-MegaMall-Piața 
Delfinului-Șos. Pantelimon-
Co,plex Lebăda-Biserica-

Fabrica

26 Stivuitorist Teamland (Fabrică Pantelimon- 
Sos. de centură) Relații la tel. 0755.111.234 Adrian

salariu motivant 3152 lei 
net, bonuri 15 lei/zi, 
asigurare medicală, 

transport gratuit

Program de lucru 5 zile din 7,  
3 schimburi             Transport 

asigurat si gratuit din 
următoarele zone           

1.Bucur Obor-Soseaua 
Colentina-Voluntari-Fabrica   

2.Bucur Obor-MegaMall-Piața 

27 Muncitori în producție Teamland (Fabrică Pantelimon- 
Sos. de centură) Relații la tel. 0755.111.234 Adrian Detalii la telefon  

Transport gratuit

Program de lucru 5 zile din 7,  
3 schimburi             Transport 

asigurat si gratuit din 
următoarele zone           

1.Bucur Obor-Soseaua 
Colentina-Voluntari-Fabrica   

2.Bucur Obor-MegaMall-Piața 
Delfinului-Șos. Pantelimon-
Co,plex Lebăda-Biserica-

Fabrica

28 Coafeza Mare Beauty Oraș Pantelimon, jud.  Ilfov, Str. Sfîntul Gheorghe, nr. 97 TEL 0751421983 salariu motivant
Cursuri de specialitate

29 Muncitori necalificați S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:
0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1400 EURO Transpot și cazare

30 Jonctor fibră optică S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:
0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1800 EURO Transpot și cazare

31 Pavator S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:
0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1800 EURO Transpot și cazare

32 Șef echipa S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:
0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1800 EURO Transpot și cazare

33 Operator utilaj (Excavator, 
încărcător frontal) S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:

0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1800 EURO Transpot și cazare

34 Șofer autocamion, categ. C+E S.C. Total Tuby S.R.L. Germania – Frankfurt, Persoană contact, Costin Ciobanu, Tel:
0738.671.281, e-mail :office.tutotal@gmail.com 1800 EURO Transpot și cazare

35

5 AMBALATORI (BAIETI)
S.C. CONVENIENCE PROD 

S.R.L 

Comuna Tunari, Soseaua de centura nr.18 Telefon:    +40 21 266 52 51
Fax:        +40 21 266 52 58
Mobil:      +40 799 933 172

E-mail: eugenia.enescu@convenience.ro
Site:   www.gierlinger-holding.com

Experianta nu este necesara. 
Studiile nu sunt necesare, 

Disponibilitate pentru lucrul in ture: 3 
ture x 7,5 ore/zilnic, Rezistenta la efort 

fizic.
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