
Állásajánlat

Szolgáltatás
Vasmunkát vállalok (kovácsolva is): kapuk, kerí-
tések, korlátok, teraszok, rácsok, bútorzat, stb. 
Tel.: 0265-335 080, 0748-408 491. (260518)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csem-
pézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 0753-
680 321. (260541)

Vállalunk kútásást, kútmélyítést és kúttisztí-
tást Maros megyében. Gyűrűket szállítunk. Tel.: 
0745-281 709. (260440)

Termopán ablakok, műanyag elválasztófal, lam-
béria, külső-belső redőny, szalagfüggöny, te-
raszszigetelés, színpadi függönyök szerelése. 
Termopán ablakok, vasajtók, redőnyök javítását 
is vállaljuk. www.scprofoservsrl.bizoo.ro Tel.: 
0744-504 536. (256804)

A Bucsinon található vendégházba gondozót al-
kalmazunk, házaspárok előnyben. Fizetés 2000-
2500 lej. Tel.: 0745-696 055. (260597)

Ingatlan
Eladó vagy kiadó ház Csomafalva központjában 
Tel.: 0740-656 565. E-mail: lauria.terez@gmail.
com. (260568)

19HIRDETÉS Vásárhelyi Hírlap  2017. április 21–23., péntek–vasárnap

AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!

Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 
a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 

a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

Nyárádkarácson község polgármesteri hivatala versenyvizsgát 
szervez az alábbi állások betöltésére: 

egy I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú 
jogtanácsosi köztisztviselői állás a jogi, 

közigazgatási és közbeszerzési osztályára, 

egy I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú 
felügyelői köztisztviselői állás a földmérő, 

mezőgazdasági nyilvántartó 
és területrendezési osztályára. 

A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal Fő út 
166. szám alatti székhelyén kerül sor. Az irásbeli vizsga 2017. május 
24-én 10 órától lesz. A szóbeli vizsga a 2008. évi 611-es kormány-

határozat 56. cikkelyének 1. bekezdése alapján történik. 
A jelentkezőknek összesítve eleget kell tenniük a köztisztviselők 
jogallására vonatkozó, újraközölt és módosított 1999. évi 188-as 

törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeknek. 
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny 

III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet 
benyújtani a hivatal székhelyén. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a 
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.

comunacraciunesti.ro weboldalon is tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265-332 112-es telefonszámon és 

a hivatal székhelyen kaphatók! (260569)

„Nem az a fontos, hogy milyen kártyákat kapunk az élettől, hanem, 
hogy egy rossz osztást is jól játszunk meg.” 

 (Stevenson) 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett családfőnk 

Dr. ARROS IMRE-LEVENTE 
– szülész nőgyógyász főorvos – 

életének 63., házasságának 39. évében, 2017. április 19-én váratlanul visszaadta 
lelkét a Teremtőjének. Hitt az ősök tiszteletében, a fáradhatatlan munkában, a 

család szentségében és az általa választott orvosi hivatásban. 
Emléke örökké élni fog családja szívében és unokái szemében. 

Szeretett templomában, a székelyudvarhelyi Ferences templomban 
(Barátok Temploma) búcsúztatjuk, pénteken, április 21-én, 14 órakor. 

Részvétnyilvánítás a szertartás előtt 1 órával. Leventét péntek délután kísérjük 
haza szülővárosába, Szovátára. Részvétnyilvánításra 17 órától, a ravatalozóban 
lesz lehetőség. Drága halottunkat szombaton, április 22-én, 14 órakor helyezzük 

örök nyugalomra, a szovátai családi sírkertben. 
EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT, NYUGALMA CSENDES! 

Tiszteletét és kegyeletét kérjük egy érte elmondott imával és egy szál fehér virág 
elhelyezésével fejezze ki. A gyászoló család – Székelyudvarhely  (260581)

Elhalálozás

A Deság Villa Panzióba keresünk hosszú távra olyan személyt vagy 
házaspárt, aki képes a panzió mindennapi üzemeltetésének 
feladatait megfelelő minőségben elvégezni.
Feltételek:
- állandó ott-tartózkodás;
- a panzió és környékének rendben tartása;
- a román nyelv ismerete társalgási szinten;
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- tapasztalat a vendégfogadásban;
- idegen nyelv ismerete (angol vagy német);
- szakácstapasztalat;
- B kategóriás jogosítvány.
Amit ajánlunk:
- hosszú távú munkalehetőség;
- szolgálati lakás;
- eredményorientált bérezés.

Nyugdíjasok jelentkezését is figyelembe vesszük.
 Italosok mellőzzenek, csak komoly, józan életű személyek jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzot a marketing@confexjakab.ro e-mail-címen várunk, 
jelentkezni személyesen Székelyudvarhelyen a Confex Jakab Kft. Vár utca 5. szám 

alatti titkárságán, vagy érdeklődni a 0744-682655-ös telefonszámon lehet, 
naponta 10–15 óra között.

A székelyudvarhelyi
Petőfi Panzió alkalmaz: 

– középfokú végzettség;
– román és magyar nyelv 
  ismerete;
– számítógép-kezelői ismeretek
(Microsoft Office, Sysgest, internet).
Előnyt jelent a turisztikai 
végzettség, a szakmai tapasztalat
(vendégek fogadása) és az 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). 

– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
 

e-mail-címre várunk, 
illetve Székelyudvarhelyen, 

a  szám alatt. 
Érdeklődni a -ös 

telefonszámon lehet.

Ipari állványozó és betanított állványozó munkalehetőség!

Ipari állványozó
Európai Unión belüli német nyelvterületen levő munkahelyeinkre keresünk 

folyamatos, hosszú távú munkavégzésre ipari állványozásban szerzett (erőmű, 
vegyi üzem, olajfinomító, stb.) tapasztalattal rendelkező, magyarul értő, beszélő 

állványozó szakembereket.
Elvárások:

a Layher Allround és Layher Blitz állványrendszerek ismerete
szakmában eltöltött min. 2 év munkatapasztalat

Előnyt jelent, de nem feltétel:
angol, német, francia, holland vagy flamand nyelvismeret

B, C kategóriás jogosítvány
Manitou kezelői tapasztalat és jogosítvány

SCC-A 18 vagy B-VCA vizsga megléte
Amit kínálunk:

magyarországi bejelentett munkahely
folyamatos, hosszú távú munkavégzés

jó kereseti lehetőség

Betanított állványozó
Betanítunk ipari állványozásra, jó fizikummal rendelkező, tanulni vágyó 

fiatalembereket ugyanezen munkahelyeinkre.
Akiket keresünk:

nem fél magasban dolgozni, nincs tériszonya, orvosilag alkalmas
bírja a fizikai megterhelést

vállalja a hosszabb külföldi távollétet (5-6 hét)
akar tanulni, fejlődni

legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik
Előny, de nem feltétel:

van jogosítványa (B, C, egyéb kategóriák) vagy
Manitou kezelői tapasztalata és jogosítványa (nehézgép)

esetleg rendelkezik angol, német, francia, holland vagy flamand nyelvismerettel
Amit kínálunk:

2-3 hetes betanítás Magyarországon
szállást biztosítunk a betanítás teljes idejére

a tanfolyam sikeres elvégzése után magyarországi bejelentett munkahely
az Európai Unión belüli, hosszú távú munkavégzés

jó kereseti lehetőség
Amit ezeken felül állványozóinknak biztosítunk:

a külföldi munkavégzéshez szükséges vizsgák, igazolások
kiutazás

munkaruházat, védőeszközök, szerszámok
szállás

napi szintű munkába járás
Jelentkezés módja: az allas@rohrundstahl.com e-mail-címen részletes 

szakmai önéletrajzzal.
További információk a 0722–666342-es vagy a +3623–886960-as 

telefonszámokon kérhetők.

German internationally leading supplier of communication technology in Automotive 
Electronics and Industrial Automation (www.softing.com) is looking for graduates or 
experienced programmers for its subsidiary from Miercurea Ciuc (www.softing.ro)

Requierments:
- University degree in IT or related field
- Experience in OOP (C++, C#) or embedded software development (ANSI C)
- Good English or German knowlege

We offer:
- A competitive salary
- Challenging projects
- An attractive, professional working environment
- Long-term cooperation

If you are intrested, please send your application letter and CV in English or German to: 
jobs_ro@softing.com

Kanadába keresünk 
hőszigetelésben 

jártas kőműveseket 
májustól novemberig. 

Fizetés 15$/óra 
készpénzben, kéthetenti 

fizetéssel. 
Heti 60 óra kötelező. 

Minimum 5 éves 
gyakorlattal rendelkező, 

munkától nem visszahúzódó 
szakmunkásokat 

alkalmazunk. 
Előleg a kezdéshez megold-

ható. Tel.: 0742-028 284 
vagy 1-416-731-8600 E-mail: 
levimekker@gmail.com 

(260493)




