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Megemlékezés

A Lenora Const SRL kazán- és 
kandallógyár szakmai 

tapasztalattal rendelkező 
MÉRNÖKÖT alkalmaz, betfalvi 

munkapontjához.
Elvárások:
– szakirányú végzettség;
– hegesztésben jártasság;
– műszaki rajzok ismerete;
– minimum 2–3 éves szakmai 
tapasztalat;
– rugalmasság, pontosság;
– problémamegoldó képesség.

Kezdő fizetés 2000–3000 lej 
között.

Önéletrajzokat a
puscasconstantin@lenora.ro  

e-mail-címre vagy a cég munkapont-
jához Betfalva 1-es szám alá várjuk.

Autómosóba
FÉRFI és NŐI

MUNKAERŐT, valamint 
GUMIS MUNKATÁRSAT 

keresünk.
Jelentkezni  önéletrajzzal 
a Bethlenfalvi út 146. 

szám alatt vagy 
a 0744-323100-as 

telefonszámon lehet.

A  zeteváraljai  S.C. CETATE 
PRODUCTION S.R.L.

bővítés céljából 

FÉRFI/NŐI
MUNKAERŐT alkalmaz

termelési részlegére.
• Elvárások: pontos munkavégzés, 
rugalmasság.
• Előnyt jelent: zetelaki vagy 
zeteváraljai lakhely (nem kizáró ok).

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752-243584-es 

telefonszámon lehet,
illetve önéletrajz küldhető 

a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre, vagy személyesen 

leadható a cég székhelyén.

A GORDON-PROD Kft.
munkatársat keres

MARKETINGFELELŐSI
munkakörbe.

Elvárások:
– felsőfokú szakirányú végzettség 
(marketing);
– jó kommunikációs és 
tárgyalókészség;
– számítógép-kezelői ismeretek;
– folyékony románnyelv-tudás; 
– proaktív, önálló, dinamikus 
személyiség;
– min. 2 év releváns szakmai 
tapasztalat;
Jelentkezés
telefonon: 0266-248448;
e-mailen: 
resurseumane@gordonprod.ro;
személyesen: Székelyszentlélek 2/A.

Az RDE Hargita Kft. 
munkatársat keres

SZELEKTÍV HULLADÉK-
VÁLOGATÁSRA.

Jelentkezni személyesen
a Termés u. 1. szám alatt, 

hétköznap 8–16 óra között lehet. 
Tel.: 0730-711325.

A  Székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz: 

• RECEPCIÓST
Elvárások:
– 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 idegen 
nyelv ismerete (angol vagy német). 

• Gyakorlattal rendelkező 
SZAKÁCSOT és

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

Fényképes önéletrajzot a 
marketing@confexjakab.ro 

e-mail címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. 

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 

Elhalálozás

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és 

fémforgácsolással foglalkozó 
SELWERK KFT. fémiparban jártas 

szakembereket alkalmaz a 
következő szakmákban:

       – gépészmérnök
       – CNC-esztergályos
       – CNC-marós 
       – öntő-formázó
       – esztergályos
       – marós
       – lakatos
       – fiatal végzősök (szakiskolát 
vagy középiskolát végzettek )
       – fémipari szakmát megtanulni 

óhajtó fiatalt, akinek van ilyen 
irányú érdeklődése, képzési 

lehetőséggel.
Jelentkezni személyesen, kézzel írott 

önéletrajzzal naponta 8–14 óra 
között Székelyudvarhelyen, a cég 

Fások utcája 14/40. szám alatti 
székhelyén, vagy érdeklődni 

a 0266-217653-as
telefonszámon lehet.

Az Infopress Group Rt. munkaerőt 
alkalmaz termelési részlegére, a 

következő munkakörökbe:
NYOMDAI ÉS KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐ

Elvárások:
– pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés;
– műszaki beállítottság;
– termelésben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET
Elvárások:
– pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés;
– termelésben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
– ételjegyek;

– szállítás a város területén, valamint a 
Homoródalmás–Székelyudvarhely 

útvonalon;
– kulturált munkakörülmények;

– cégen belüli fejlődési lehetőség;
– hosszú távú munkalehetőség.

A munkavégzéshez szükséges betanítást 
a cég székhelyén biztosítjuk.

Pontos, rugalmas és megbízható 
jelentkezők fényképes szakmai 
önéletrajzát várjuk a matyas-

katalin@infopressgroup.com 
e-mail-címre vagy személyesen naponta 
15 és 16 óra között cégünk titkárságára – 

Székelyudvarhely (Kadicsfalva), 
Gutenberg tér 1. szám alá.

Aki szeretett és őt is szerették, nem halt meg, élni fog örökké. 
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal 

és szeretettel emlékezünk 2008. június 18-ára, 

DEMETER BÉLA 
halálának 9. évfordulóján. 

Virágeső sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. 

Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. 
Szerető férj voltál, drága édesapa, após és nagytata, 

bánatos családodnak most az őrangyala. 

Bánatos lelkű felesége, leányai és családjaik, unokája és testvére – Bögöz

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

BARABÁS KÁLMÁN 
halálának 5. évfordulóján. 

Nem múlik el nap így sem nélküled, 
szívünkben örökké ott van a te helyed.  

Szerető családja – Homoródújfalu

Fájó szívvel emlékezünk 2012. június 19-ére, 

LŐRINCZ P. FERENC 
halálának 5. évfordulóján. 

Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 

Nélküled üres és szomorú a házunk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 

De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 

Soha nem feledünk, örökké rád emlékezünk! 

Bánatos feleséged és az egész családod – Korond

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  

ALAPÍTVA 1877-BEN

Állat

A kadicsfalvi Jérce takarmánybolt várja régi 
és új vásárlóit! Rendeléseket veszünk fel előne-
velt hús- és tojócsirkékre, valamint pulykára, ka-
csára is. Nagyobb rendelés esetén házhoz szállí-
tás. Tel.: 0741-606011. (262253)

Eladók törzskönyvezett kuvasz kiskutyák, 4 
hetesek voltak június 15-én. Ár: 100 és 200 euró 
között. Tel.: 0723-322228. E-mail: hasasildiko@
yahoo.com. (262343)

Állásajánlat

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres részmunka-

idős munkaszerződéssel. 
Munkavégzés helye: Tarcsafalva, 

Csehétfalva, Tordátfalva. Feladatai: Ud-
varhelyi Híradó és egyéb sajtótermékek 

kézbesítése az előfizetőknek, illetve 
előfizetések felújítása. Bővebb informá-

cióért hívja lapterjesztőnket a következő 
telefonszámok egyikén: 0740-896616, 

0266-218361. Önéletrajzát elküldheti a 
hr@szh.ro e-mail-címre. (262150)

A Retro Steak House Étterem 
takarító személyzetet alkalmaz 

Székelyudvarhelyre, 
4 órás munkaidőre. 

Fizetés 1000 lej. 

Ugyanitt konyhai kisegítőt is 
alkalmazunk. Fizetés 1500 lej. 
Amit kínálunk: kellemes környezet, 

jó munkaközösség, hosszú távú 
munkaviszony. Önéletrajzokat 

az étteremben várunk, 
a Petőfi Sándor u. 15. szám alatt. (262310)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
hegeszteni tudó lakatosokat 

keres (3 hely) 
– kiemelkedő bérezéssel: 

fizetés 12 lej/óra. 
Tel.: 0745-307117. (262183)

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyeiteket. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős, 

özv. PÁL JULIÁNNA 
életének 86. évében, 2017. június 17-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 

Megszűnt dobogni nemes szíve, amellyel úgy szeretett minket. 
Egész élete önzetlen, szorgalmas, becsületes és fáradhatatlan, önmagát soha nem kímélő 

munkában, családjával szembeni gondoskodó és mindig aggódó szeretetben telt el. 
Drága halottunk temetése 2017. június 20-án, kedden délután 2 órakor lesz, az unitárius egyház 

szertartása szerint a belvárosi református temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely




