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ETÉD KÖZSÉG, melynek székhelye Etéd 469. szám, Hargita megye, értesíti az 
érintett nyílvánosságot, hogy  Etéd község, Etéd, Kőrispatak, Küsmöd falvak 
belterületén, Hargita megyében megvalósítandó „Infrastruktúra és forgalm-
isáv-feljavítás, hordalékmentesítés a Nemes, Antal –Kőrispataki és 
Melyéke – Etédi  községi utak esetén” megnevezésű tervére vonatkozóan a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás nyomán 2017. május 
9-én döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése). 
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óra között, valamint a 
http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeket/megjegyzéseket a 
hirdetés megjelenésétől számított 5 napon belül nyújthatnak be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

Cím: Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13. sz., 
tel.: 0266-210046, 0751-103915.

kiadását nyerte.

(Bögöz, 46. szám)

A nyeremény átvehető üzletünkben.

a Székely Kalendárium
tavaszi/nyári 

Az UH 80–85-ös lapszámban
megjelent rejtvénypályázat nyertese,

László Domokos

Beszélsz németül? 
Szeretnél te is egy sikeres, dinamikusan fejlődő cégnél dolgozni?

A  zeteváraljai  S.C. CETATE PRODUCTION S.R.L. bővítés céljából 
MUNKATÁRSAT KERES TERMELÉS-ELŐKÉSZÍTŐ irodájába.

Elvárások: 
– kiváló németnyelv-ismeret szóban és írásban;
– pontos, megbízható munkavégzés, rugalmasság;
– számítógépes ismeretek (MS Office);
– kitűnő szervezői és kommunikációs készség.
Amit ajánlunk:
– teljesítményarányos bérezés, prémiumrendszer, ételjegy;
– fejlődési lehetőség;
– fiatalos csapat, dinamizmus.

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra között a 0752-243584-es telefonszámon 
lehet, illetve önéletrajz küldhető a csa@cetateproduction.ro e-mail-címre.

  

Alkalmazunk épitőiparban, valamint csatornázási és 
vízvezetési munkálatokban jártas szakembereket és 

segédmunkásokat. 
Jelentkezni Székelyudvarhelyen, a Szabók utca 17. szám alatt lehet,

9 és 17 óra között. 
Informaciók a 0266–210681 telefonszámon kérhetőek.

Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

Elvárások:  minimum középfokú műszaki végzettség, B kategóriás jogosítvány, 
angolnyelv-tudás (legkevesebb középfok), felsőfokú románnyelv-tudás, 
vállalatirányítási szoftver ismerete (előnyben az SAP), tapasztalat raktározási 
stratégiákban és árubeszerzésben, dinamizmus.
Feladatok: meghatározza a beszerzési szükségleteket és tárgyal a partnerekkel a 
beszállítási árakról; költségcsökkentési céllal munkafolyamat-optimalizálási 
javaslatokat dolgoz ki; gondoskodik a raktárkészlet  ideális szintjéről.
Szakmai önéletrajzokat a paula.maxim@gilbarco.com e-mail-címre várunk.

Amerikai tulajdonban lévő benzinkúttechnika
területén piacvezető cég szentegyházi székhelyére 
munkatársat keres,
BESZERZÉSI MENEDZSER/RAKTÁRVEZETŐ munkakörbe.

Frissen végzett vagy? Jól boldogulsz a számítógép-kezelés területén? 
Beszéled a román és angol nyelvet? Itthon szeretnél elhelyezkedni egy 
stabil munkahelyen, ahol nem feltétel a sikeres érettségi? 
Ha mindez illik rád, akkor nálunk a helyed, ugyanis az INFOPRESS GROUP RT. 
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZLEGÉRE keresünk fiatal, rugalmas, pontos, 
figyelmes, alapos, megbízható munkaerőt hosszú távra, kétváltásos munkapro-
gramba. A betanítást mi biztosítjuk. 
Önéletrajzodat és motivációs leveledet várjuk a matyaskatalin@infopress-
group.com e-mail-címre vagy cégünk titkárságára 
(Székelyudvarhely, Gutenberg tér 1. szám). 


