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Állásajánlat

Autó
Eladó DACIA BREAK 1310-es, 1990-es kiadású. Ér-
deklődni a 0744-963.226-os telefonon. (259926)

Állat
Eladó kisborjús tehenek (2-3 db). Érdeklődni a 0750-
586 655 -ös telefonszámon. (260400)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, vese, 
tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH érték, csont-
sűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok, ásvá-
nyok; prosztata, nőgyógyászati értékekről vala-
mint álmatlanság kezelése! Ára felnőtteknek 59 lej, 
kisgyerekeknek 29 lej! Hátgerinc problémák, kerin-
gési rendellenességek, reumás panaszok, derék-, 
térd-, váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupres-
szúrás kezelést is végzünk, ára 25 lej / 40 perc! Haj-
hagymák mikroszkopos vizsgálata és hajhullás szer-
vi okának kimutatása 55 lej. Időpontkérés telefonon: 
Tel.: 0748104048 (258697)

Kozmetikai szolgáltatások rugalmas program-
mal, kedvező áron, a TE igényeidnek megfelelően. 
Előzetes egyeztetés esetén házhoz is kimegyek. 
Programálás: 0742 459 381. Ingyenes bőrdiagnosz-
tika, relaxáló arcmasszázs, hidroabráziós bőrmeg-
újítás, anti-aging kezelések, szemöldökformázás, 
gyantázás, alkalmi sminkek. (260596)

Környezetvédelem
REGIONÁLIS ÚT- ÉS HÍDÜGY BRASSÓI IGAZGATÓSÁ-
GA, Nicula Adriana által képviselve, melynek szék-
helye Brassó municípium, Mihail Kogălniceanu utca 
13. szám, C2 tömbház, 1 lépcsőház, Brassó megye, 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtot-
ta a Hargita Megyei Környezetvédelmi ügynökséghez 
a “DN12C nemzeti út KM 27+200+27+780 szakaszá-
nak konszolidálása (megszilárdítása)” megnevezé-
sű tervét Gyergyószentmiklós külterületén, a DN12C 
nemzeti út KM 27+200+27+780 övezetében, Hargita 
megyében, a környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából. A javasolt tervvel kapcsolatos infor-
mációk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt munkanapokon 8,30-16 
óra között az engedélyezési eljárás időtartama alatt. 
Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Márton Áron utca 43. szám alatt. Fax: 0266-310041, 
office@apmhr.anpm.ro. (260585)

Ingatlan
Eladó Gyergyószentmiklos központjában egy három-
szobás, részben bútorozott (konyha, fürdő, előszo-
ba, hálószoba) tömbházlakás. Tartozik hozzá még 
udvar, pince, garázs és fásszín. Irányár: 26 500 eu-
ró. Az ár alkudható. Érdeklődni a 0743-706 242-es 
telefonszámon lehet. (259630)

Eladó négyszobás tömbházlakás a Bucsin negyed-
ben. Érdeklődni a 0748–790 009-es telefonszámon 
lehet. (259507)

Eladó Gyergyószárhegy központjában, a Lázár kas-
télytól 80 méterre, 120 m 2 -es emeletes ház pincé-
vel, 800 m 2-es telken. Van hozzá 10x4 m-es istál-
ló és egy 8x3 m-es fásszín. Nyílászárók teljesen ki-
cserélve, víz a kútból bevezetve, szennyvíz rácsatla-
koztatva a hálózatra, három fázis bevezetve. Irányár: 
85 000 euró. Tel.: 0740-866 635. 

(259754)

Eladó Gyergyószentmiklóson, a központhoz kö-
zel lévő ingatlan, mely 750 m 2-es telken találha-
tó, egy 130 m 2-es ház tetőtér beépítéssel. Talál-
ható benne: 4 szoba, nappali-konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, hosszú folyosó, pince. Garázs és külön 
melléképület is található a telken. A tetőtérből nyí-
lik az erkély melyről szép kilátás nyílik a közeli he-
gyekre. Irány ár: 38 000 euró. Tel.: 0740-552727.
 

(260199)

Eladó családi ház Gyergyószentmiklóson, a Tölgy-
fa utca 13. szám alatt. Tel.: 0746-820.461 és 0748-
517.022. (260552)

Oktatás
A Company Grup Pază Kft., fegyverismereti tan-
folyamot (curs de arme) szervez (engedélyszám: 
AC/1405/2017), Csíkszereda, Nagyrét utca 20. 
szám, B lépcsőház, 2-es lakrész alatti székhelyén. 
A tanfolyam időtartama 40 óra. Beiratkozás a cég 
székhelyén 8-14 óra között. Részvételi feltételek: 
erkölcsi bizonyítvány (certificat de cazier judiciar), 
minimum általános iskolai végzettség, családorvosi 
igazolás, hogy részt vehet ezen a tanfolyamon. Tel.: 
0266-241 656, 0745-110 891, 0745-313 678, 0743-
591 282. 

(260613)

Szolgáltatás
Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők felújí-
tását, átalakítását, gipszkartonozást, csempé-
zést, parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást stb. Tel.: 0753-680321. 

(260541)

Vegyes
Eladó automata mosógép. Érdeklődni: 0744- 
963.226. (259927)

Eladó Arctic hűtőszekrény, közepes méret, fagyasz-
tóval. Érdeklődni: 0744-963.226. (259928)

Eladó Singer lábhajtású varrógép. Érdeklődni a 0744 
- 963.226 -os telefonon. (259929)

Eladó 70 literes pálinkaföző rézüst (kavaróval) telje-
sen felszerelve. Tel.: 0742-592 553. (260102)

Elado mangalica-szürkemarha házi kolbász. Tel.: 
0742-429 756. (260344)

Gyergyószentmiklós 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
VERSENYVIZSGÁT 

HIRDET szakreferens 
állás betöltésére 

az Ifitéka, Ifjúsági 
iroda keretében. 

A jelentkezési dossziék 
leadási határideje: 2017. 

május 5. Bővebb felvilágosí-
tást a Polgármesteri Hivatal 
Humán Erőforrás irodáján 
kaphatnak az érdeklődők, 
hétfőtől-csütörtökig 8:00-
15:00 óra között valamint 

pénteken 8:00-13:00-ig vagy 
a következő telefonszámon: 

0366-139-914, valamint a 
www.gyergyoszentmiklos.ro 

oldalon. (260624)

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.

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

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-A18 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.

Kanadába keresünk 
hőszigetelésben jártas 
kőműveseket májustól 

novemberig. 
Fizetés 15$/óra 

készpénzben, kéthetenti 
fizetéssel. 

Heti 60 óra kötelező. 
Minimum 5 éves 

gyakorlattal rendelkező, 
munkától nem visszahúzodó 

szakmunkásokat 
alkalmazunk. 

Előleg a kezdéshez meg-
oldható. Tel.: 0742-028 284 
vagy 1-416-731-8600 E-mail: 
levimekker@gmail.com (260493)




