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Angliába, hosszú távra keresünk PÁLYAKEZDŐ SZAKÁCSOKAT, PIZZASÜTŐKET
a profi, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakácsig!

Az Ön feladata:
– HOTEL vagy Pub Restaurant ételeinek elkészítése;

– hideg, meleg ételek, saláták stb. elkészítése (Á la carte és Menü).
Amit Öntől várunk:

– közepes angolnyelv-tudás;
– szakmai tapasztalat szakácsként (pozíciótól függően);

– megbízhatóság, rugalmasság, lojalitás, szorgalom.
Amit nyújtunk:

– versenyképes fizetés (25 év felett min 7,5 font/óra);
– angol munkaszerződés (bejelentés, biztosítás);

– szállásban a munkáltató segítséget nyújt.
M u n k a s z e r z ő d é s  d i r e k t  a z  a l k a l m a z ó v a l .  * * *  N i n c s  k o m i s s z i ó .

Angol nyelvű szakmai önéletrajzával várjuk jelentkezését!
Infó: 00447492090020.               E-mail: allas@oakmaninns.co.uk.

Autó
Eladó Opel Vectra B, 1996-os gyártmány. 1,7-es 
TDi Isuzu motor, rendszeresen szervízelve. Napi 
használatban családi autóként. Friss ITP, 2018 jú-
niusig érvényes RCA és útadó. Ár: 1100 EUR. Tel: 
0753–023 032. (263198)

Állat
Eladásra kínálok kosorrú, német óriás, pillangó 
óriás és francia ezüst süldő és ivarérett nyula-
kat. Áruk: 40–100lej. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon lehet: 0746–585 972 (Csomafalva).
 (263090)

Álláskeresés
Fiatal diáklány nyárra szezonmunkát vállal. Ér-
dekelne gyerekfelügyelet, alkalmi dekorációval 
kapcsolatos munkák. Ezenkívül vállalok falra fes-
tést (dekoráció) is. Tel.: 0751–020 646. (262518)

Recepciós vagy irodai állást keresek sürgősen 
Gyergyószentmiklóson vagy környékén. Egyete-
mi végzettséggel, számítógépes ismeretekkel 
rendelkezem, beszélek románul is. Tel.: 0748–
234 993. (263109)

Bérbe adó
A Hargita Megyei Postahivatal előnyös felté-
telekkel, hosszú távra bérbe ad irodahelysé-
geket a Román Posta tulajdonában lévő ingat-
lanok felületeiből, a következő helységekben: 
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 24. szám: 5 
irodafelület az épület első emeletén, belső udva-
ron levő épület, használható irodának vagy mű-
helynek; Remete: 1 irodafelület; Ditró: 1 irodafe-
lület. Bővebb információ az intézmény csíkszere-
dai székhelyén, Kossuth Lajos 3. szám alatt, vagy 
telefonon: 0266–315 852, e-mail: bv.ojp_hr@
posta-romana.ro. (262801)

Kiadó üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában a 
törvényszékkel szemben. Érdeklődni a 0744–621 
800-as telefonszámon. (263073)

Felhívás
Zarándoklat Medugorjeba 2017. július 31.–au-
gusztus 6. között. Ifjúsági Fesztivál nemcsak 

fiataloknak. Lelkivezető: Hajlák Attila-István. 
Ára 200 euró. Érdeklődni lehet a 0742–698 166-
os telefonszámon. (262623)

Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, 
vese, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH-ér-
ték, csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vi-
taminok, ásványok; prosztata, nőgyógyásza-
ti értékekről, valamint álmatlanság kezelése! 
Ára felnőtteknek 59 lej, kisgyerekeknek 29 lej. 
Hátgerincproblémák, keringési rendellenessé-
gek, reumás panaszok, derék-, térd-, váll- és 
lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás ke-
zelést is végzünk, ára 25 lej/40 perc. Hajhagy-
mák mikroszkópos vizsgálata és hajhullás szer-
vi okának kimutatása 55 lej. Időpontkérés tele-
fonon: 0748–104 048. (262576)

Ingatlan
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, fürdőszo-
ba, éléskamra, hosszú folyosó, pince. Garázs és 
külön melléképület is található a telken. A tető-
térből nyílik az erkély, melyről szép kilátás nyí-
lik a közeli hegyekre. Irányár: 36 000 euró. Tel.: 
0740–552 727. (262467)

Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) 
egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. 
Érdeklődni: 0757–565 715 vagy 0755–611 
297. (262802)

Eladó negyedik emeleti négyszobás tömb ház-
lakás a Bucsin negyedben. Érdeklődni a 0748–
790 009-es telefonszámon lehet.  (263071)

Eladó Tekerőpatak 114. szám alatt, 17 áras ud-
varon, rendezett iratokkal, csendes környezet-
ben lévő kertes családi ház, jó állapotú gazda-
sági épületekkel. A lakófelület alapterülete 
121 m2, a gazdasági épületek egyik 107 m 2, 
a másik 110 m2 (csűr, istálló, fásszín), közvetlen 
mögöttük 50 áras kert található. Az udvaron ve-
zetékes víz van, s patak folyik el a telekhatáron. 
Tel.: 0752–314 344. (263194)

Mezőgazdaság
Eladó jó állapotban lévő, háromhengeres búza-
malom, 2000 kg/8 órás teljesítménnyel. Tel.: 
0049–157–70771716, 0266–335 066. (263080)

Oktatás
Újabb tanfolyamok indulnak! Tanulj meg egy 
jól jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indul-
nak Székely udvar helyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: fodrászat, mani-
pedikűr–műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
valamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 0755–354 240. (263175)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745–674 454. (261630)

Vegyes
Eladó nagyobb mennyiségben fekete ribizli. 
A szüret július első felében kezdődik. Iratkozni a 
következő telefonszámon: 0746–219 588. (262880)

Eladók 50 literes boroskorsók, manuális, nagy 
teljesítményű szalámitöltő, szőlőprés. Tel: 0745–
368 310. (262937)

Fekete ribizli eladó. Érdeklődni a 0751–501 676-
os telefonszámon. (263038)

Eladó férfi bőrcsizma (42-43-44) és női székely 
bőrcsizma (37-38) jutányos áron. Telefonszám: 
0747–633 763. (263074)

A Gyergyói Hírlap
lapkézbesítőt keres

(Munkavégzés helye: 
Gyergyószárhegy)

Feladatai:
• napilap, hetilapok, havilapok 
kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illet-
ve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
•  j ó  k o m m u n i k á c i ó s  é s  m e g -
győző készség
• gyergyószárhegyi lakhely 

Amennyiben az álláshirdetés 
felkeltette érdeklődését, kér-
jük önéletrajzát a megadott 
e-mail címre küldje el: hr@
szh.ro, vagy személyesen lete-
heti a cég titkárságára, a Sza-
badság tér 15. szám alá.  Csak 
a kiválasztott jelentkezőket 
értesítjük.
 (262799)

A Gyergyói Hírlap
lapkézbesítőt keres

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete)

Feladatai:
• a Gyergyói Hírlap és egyéb 
sajtótermékek kézbesítése az 
előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illet-
ve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
•  j ó  k o m m u n i k á c i ó s  é s  m e g -
győző készség
• gyergyóremetei lakhely 

Bővebb információért hívja 
a lapterjesztőnket a 0758–230 
698-as telefonszámon.

Önéletrajzát elküldheti
a hr@szh.ro email címre.

 
 (262797)




