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Fizessen elő újságunkra,

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

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

Székelyudvarhelyi turisztikai 
egység MENEDZSERT 

(adminisztrátort) alkalmaz.
Feltételek:
– kitűnő kommunikációs készség;
– román-, magyar- és 
angolnyelv-tudás;
– kiváló számítógép-felhasználói 
ismeret (Microsoft Office, Internet);
– B kat. gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent:
– turisztikai végzettség;
– gyakorlat hasonló szakterületen;
– más idegen nyelv ismerete.
Amit a cég biztosít:
– hosszú távú munkalehetőség;
– ösztönző bérezés (alapbér+jutalék).

Fényképes önéletrajzot 
a hr.oneletrajz.cv@gmail.com 

e-mail-címre várunk.
Érdeklődni hétfőtől péntekig 

10–16 óra között, a 0766-999496-os
telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

– teljesítményarányos bérezés, 
ételjegy biztosítása, balesetbiztosítás 
a nap 24 órájában. 
– az ingázók bérletét megtérítjük; 
– lakhatást biztosítunk (térítés ellenében) 
a vállalat munkásszállásán.

 Kéréseket a vállalat székhelyén 
(Rákóczi utca 40. szám), munka-

napokon 7–15 óra között várunk.

Megemlékezés

A Confex Jakab Kft. 

TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz 

a termelésbe és

a Petőfi panzióba.

Jelentkezni személyesen, 
naponta 10–15 óra között a cég

Vár utca 5. szám alatti
székhelyén lehet.

Önéletrajzot
a hr.oneletrajz.cv@gmail.com 

e-mail-címre lehet küldeni.

A képzés biztosítva a cég székhelyén.
A szállítást a cég biztosítja.

Érdeklődni lehet a 0741-012650-es
telefonszámon, az önéletrajz leadható személyesen a cég székhelyén, 

hétköznap 9 és 17 óra között.

Az  ALT Technologies Transylvania Kft. farkaslaki 
légzsákburkolatokat gyártó üzemébe, 3 váltásba 
félautomata varrógépek üzemeltetéséhez, 
STANCOLÓGÉPRE, valamint 
ULTRAHANGOS FORRASZTÓGÉPRE 
munkaerőt alkalmaz. 

A Deság Villa panzióba, hosszú távra 
keresünk olyan SZEMÉLYT VAGY 
HÁZASPÁRT, aki képes a panzió 
mindennapi üzemeltetésének 

feladatait elvégezni.
Feltételek:
– állandó ott-tartózkodás;
– román nyelv ismerete társalgási szinten
– B kat. gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent az idegen nyelv ismerete és a 
szakmai tapasztalat.

Érdeklődni a 0766-999496-os vagy a 
0266-213622-es

telefonszámon lehet, önéletrajzot 
a hr.oneletrajz.cv@gmail.com 

e-mail-címre várunk.

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;

– 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
matyaskatalin@infopressgroup.com 
e-mail-címre vagy személyesen cégünk 

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

A zeteváraljai 
SC. CETATE PRODUCTION SRL. 

bővítés céljából
FÉRFI/NŐI MUNKAERŐT

alkalmaz a varroda-, asztalosműhely- 
és nyomdarészlegeire. 

Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmas-
ság. Előnyt jelent: zetelaki vagy zeteváraljai 
lakhely (nem kizáró ok). Érdeklődni hétköz-

napokon 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.

Az udvarhelyi székhelyű

HUNSOL IMPEX KFT.
alkalmaz:

FUVARSZERVEZŐ 
– IRODAI ASSZISZTENS

Elvárások:
– társalgási szintű románnyelv-tudás;
– alapfokú számítógépes ismeretek;
– pontosság, alapos munkavégzés.

KAMIONSOFŐRÖK
Elvárások:
– megfelelő gépjárművezetői 
engedély és érvényes atestat;
– rugalmas munkaprogramhoz való 
alkalmazkodás.

Amit ajánlunk:
– kiváló és teljesítményarányos 

bérezés;
– hosszú távú munkalehetőség.

Azonnali kezdési lehetőség.
Jelentkezni lehet:

e-mail: hunsolimpex@gmail.com
tel.: 0735-306822

Szomorúan emlékezünk 2015. július 17-ére, 

AMBRUS ERNŐ 
halálának 2. évfordulóján. 

Az ember addig él, míg emlékeznek rá. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Nyugodj békében! 

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2006. július 17-ére, 

MIKLÓS ÁRPÁDNÉ, szül. LUKÁCS ERZSÉBET 
halálának 11. évfordulóján. 

Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. 

Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, akár a csillagok. 

Fiai, menyei, unokái és dédunokái – Székelyudvarhely és Zetelaka

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)

Állásajánlat

A Mil Trade Kft. raktárosi 
munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 

Feladatai: raktári munkálatok, 
festékkavarás. Elvárás: pontosság. 

Önéletrajzokat személyesen a 
Bethlenfalvi út 222. szám alá várunk 

(Székelyudvarhely). (263017)
A Pandora Kft. 

tapasztalt 
kamionsofőrt 

alkalmaz nyerges kamionra, 
Románia–Magyarország 

közti fuvarozásra.
Szükséges székelyudvarhelyi vagy környék-
beli lakhely, megfelelő jogosítvány, digitális 

tachográfkártya és „atestat”. 
Amit mi biztosítunk: versenyképes bérezés, 
kellemes munkakörnyezet, szabad hétvégék, 

pontos fizetés. Érdeklődni lehet 
a 0744-644914-es telefonszámon. (263075)

Székelyudvarhelyi 
élelmiszerüzletbe 

elárusítónőt alkalmazunk.

Érdeklődni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, a Kriszta üzletben (a 
Merkúr áruház mellett). Tel.: 0731-

008410. (263058)

A Rulmenţi de calitate-ro Kft. 
munkatársat keres 

értékesítői munkakörbe. 

Elvárások: B kategóriás jogosítvány; 
románnyelv-tudás; jó kommunikációs 

készség. Fényképes önéletrajzokat 
e-mailen várunk. E-mail: office@

rulmentidecalitate.ro. (263114)

A székelyudvarhelyi Tabula Kft. 
alkalmaz faipari CNC 

gépkezelőt, esetleges 
betanítással a helyszínen.

Jelentkezni lehet 8–14 óra között 
személyesen, önéletrajzzal, a cég 

székhelyén, a II. Rákóczi Ferenc utca 
112. szám alatt. (263146)

Magyarországi vállalat, 
szakmunkásokat és betanított 
munkásokat keres, jó kereseti 

lehetőséggel.
Pároknak igényes szolgálati lakás 
biztosítható. Érdeklődni a divizio@

csatariplast.hu e-mail-címen, további 
információ: www.csatariplast.hu. Tel.: 
0036-30-4352200. (263147)




