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Alkalmazunk 
B kategóriás

SOFŐRÖKET
3,5 tonnás autóra,

belföldi fuvarozásra.
 

Érdeklődni

a 0749-017158-as
telefonszámon, illetve

a Bethlenfalvi út
146. szám alatt lehet.

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgácso-

lással foglalkozó SELWERK Kft.  

BESZERZŐT
alkalmaz.

Előnyt jelent: felsőfokú végzettség, 
angol vagy német nyelv legalább 
középfokú ismerete, B kategóriás 

gépjárművezetői engedély.
Jelentkezni személyesen, kézzel írott 

önéletrajzzal, naponta 8 és 14 óra 
között Székelyudvarhelyen, a cég 

Fások utcája 14. szám alatti 
székhelyén lehet. 

Érdeklődni a 0266-217653-as
telefonszámon lehet.

Építőipari cég keres építészmérnököt.

FELADATKÖR:
költségvetés-árajánlat készítése
elnyert munkák műszaki előkészítése
mennyiségi számítások
műszaki alternatívák és észrevételek kidolgozása

vállalkozók, beszállítók versenyeztetése, az alvállalkozói és  
    beszállítói szerződések előkészítésében való közreműködés,  
    szerződések koordinálása és kontrollálása
ELVÁRÁSOK:

szakirányú felsőfokú végzettség
önálló és csapatmunka végzésére alkalmas, motivált személyiség
terhelhetőség, rugalmasság, precizitás

ELŐNYT JELENT:
költségvetés-készítő programok ismerete
AutoCAD felhasználói szintű ismerete
angol nyelvtudás
B-kategóriás jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2017. április 30.
Bővebb információk a 0749–164051-es telefonszámon kérhetők.

Kövesse a térségünk híreit
a megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Mindenkinek lehet igaza, de valóság csak egy van.

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-n 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.

 ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA PRAID
PRIMAR
Tel./fax.: 0266/240175
e-mail: primariapraid@yahoo.com

A N U N Ț
Vă înștiințăm că la data de 27. 04. 2017. se publică documentele tehnice ale cadastrului din 
cadrul proiectului ”Înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din UAT 
Comuna Praid, județul Harghita, în conformitate cu prevederile art.12 alin.9^3 litera a) și b) 
coroborat cu art.14 alin.1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată cu modificările și completările ulterioare.
Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 de zile la nivel 
local în fosta Sală de ședință a Consiliului Local Praid (vechea clădire a Primăriei Praid) din 
Comuna Praid, județul Harghita, între orele 9–15 și pe site-ul Primăriei Comunei Praid 
(www.primaria-praid.ro), iar la nivel central pe pagina de internet special creată de către 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.
Cererile de rectificare formulate în legătură cu documentația afișată pot fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Praid în zilele lucrătoare între orele 8–15 pe perioada afișării și pe pagina 
de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 
acest scop.

PRIMAR
BOKOR ALEXANDRU

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Tel/Fax: 0266-240175
e-mail: primariapraid@yahoo.com

F E L H Í V Á S
A Hargita megyei Parajd község vezetősége felhívja figyelmüket, hogy 2017. április 27-én 
elkezdődik Parajd község kataszteri-technikai dokumentációjának kifüggesztése, az 
1996/7-es kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény 14-es bekezdése (1) és (2) 
cikkelyének értelmében, valamint a módosításai és kiegészítései értelmében.        
A kifüggesztett dokumentációk megtekinthetők 60 napig  Parajd Község Polgármesteri 
Hivatala régi épületének gyűléstermében  9–15 óra között, illetve Parajd község hivatalos 
honlapján (www.primaria-praid.ro), valamint az országos Kataszter és Ingatlan Nyilvántartá-
si Ügynökség honlapján.
A hibakiigazítási kéréseket a dokumentációval kapcsolatban letehetik a Parajdi Polgármesteri 
Hivatal székhelyén, munkanapokon  8–15 óra között, valamint az Országos Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség honlapján.

Bokor Sándor
polgármester

A Silk mosoda modern és 
korszerűen felszerelt 

textilmosodába munkatársat 
keres TELJES vagy 

RÉSZMUNKAIDŐRE, 
jó kereseti lehetőséggel.

Várjuk dinamikus és tisztaságra 
igényes személyek jelentkezését. 

Önéletrajzokat az 
office@evolconsult.ro e-mail címre 
lehet küldeni, illetve személyesen is 
be lehet hozni a Vizigótok utca 12. 

szám alatt található székhelyünkre (a 
terelőúti Mol töltőállomás melletti 

utcában). Érdeklődni 
a 0745-063724-es 

telefonszámon lehet.

Alkalmazunk építőiparban jártas szakképzett 
és szakképzetlen munkásokat.

Jelentkezésüket személyesen, egy kézzel írott rövid ismertetővel 
a cég székelyudvarhelyi székhelyén: Szabók utcája 17. szám alatt
(a Diablo pizzeria felett) 9–17 óra között, vagy a 0266–210681-es

faxszámra elküldve tehetik. 

       Az ING Service KFT. tapasztalattal rendelkező 
betonüzem-kezelőt alkalmaz az udvarhelyi mobil 

betonüzemhez, hasonló munkakörben 
vagy szerelőszakmában dolgozó előnyt jelent.

Érdeklődni önéletrajzzal a csíkszeredai székhelyen, Hajnal út 73. szám, 
vagy Székelyudvarhelyen, Szabók utcája 17. szám alatt lehet. 

Az ALT Technologies Kft. autólégzsákhuzatokat
gyártó farkaslaki üzemébe alkalmazottat keres az 
alábbi munkakörbe: 
NYOMDAGÉP ÜZEMELTETÉSE

Munkaprogram: 3 váltás. 
A képzést és szállítást a cég biztosítja.  
Az önéletrajzok a recruitment_ro@alttechnologies.com e-mail-címre 
küldhetők, vagy személyesen leadhatók.

Érdeklődni a cég székhelyén, a 0266-221792-es telefonszámon, 
az 517-es melléken, vagy pedig a 0741-012650-es

mobiltelefonszámon lehet.




