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A Matplast Kft. szakmunkásokat alkalmaz azonnali kezdéssel, 
a következő munkakörökre:

lyzetfúróst (koordonáta)

-esztergályost
zerszámcsiszolót (polírozó) – nőket is várunk

köszörűst, tengelyek köszörülésére BET TÁSSAL

tömb krára gépkezelőt BET TÁSSAL

Amit ajánlunk:

– túlóralehetőség és a rendkívüli teljesítmény díjazása;
– minden ledolgozott munkanapra ételjegy;
– ajándékjegyek – ünnepek alkalmából;
– bérletmegtérítés – 100%;
– kétévente ingyenes szem- és tüdővizsgálat – szemüvegtérítéssel 400 lejig;
– évente ingyenes általános egészségügyi vizsgálat;
– munkaruha heti mosással.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát az 
 e-mail-címre, vagy érdeklődjön a 0266-216360-as 

telefonszámon, illetve cégünk székhelyén, a Nicolae Bălcescu utca 79/B szám alatt 
(a Matrica gyár udvarán).

Bérelnék
Kiadó bútorozott garzonlakást keresek. Tel.: 
0754–417 052. (263722)

Ingatlan
Eladó teljesen bútorozott hétvégi ház, 50 m 2-es, 
két szintes a 4-es km közelében, 4 ár telekkel, a 
világítás napelemes. Ára: 9500 euró. Érdeklődni 
a 0725–711 348 vagy +36–70–2663727-es tele-
fonszámokon. (263631)

Csíkszeredában eladó BIO-BOLT cégestől, biz-
tos havi jövedelemmel, kialakult klienskör-
rel, adósság nélkül, olcsó bérleti díjjal. Irányár: 
20 000 Euró. Érdeklődni telefonon lehet: 0752–
783 649. (263567)

Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) 
egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. 
Érdeklődni: 0757–565 715 vagy 0755–611 
297. (263725)

Eladó negyedik emeleti négyszobás tömbház-
lakás a Bucsin negyedben. Érdeklődni a 0748–
790 009-es telefonszámon lehet.  (263826)

Oktatás
Újabb tanfolyamok indulnak! Tanulj meg egy jól 
jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indulnak 
Székely udvarhelyen, akkreditált diplomával, a kö-
vetkező szakterületeken: fodrászat, mani-pedikűr-
műkörömépítés, kozmetika, masszázs, valamint 
pincér és szakács. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0755–354 240. (263842)

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

Telek
Eladó 24 ár beltelek rendezett iratokkal a Gödrös 
utca 28–32. szám között Gyer gyó szentmiklóson, 
közművesítési lehetőségekkel (víz, villany, kana-
lizálás a telek bejárata előtt). Érdeklődni: 0742–
816 546, 0746–796 919. (263226)

Vegyes
Eladó nagy, piros színű, orosz butélia. Tel.: 0743–
538 543. (263227)

Eladó szárhegyi, bontásból való cserép Cso-
mafalván. Érdeklődni: 0741–533 884. (263435)

Régi magyar szépirodalmi könyvek (közöt-
tük 100 évesek is) eladók. Darabja 5 lej. Ér-
deklődni naponta 18 óra körül lehet özv. Csata 
Jánosnénál, Csomafalván, az 1447. szám alatt. 
Telefon: 0726–108 483, 0751–477 807. (263465)

Rendelésre szedünk fekete és piros áfonyát. Tel.: 
0753–066 394. (263636)

ELADÓ 280-as kombinált asztalos gyalugép,   
40/1 áttételű reduktor, 3 sebességű torpedóvál-
tós olasz női kerékpár. Tel.: 0727–327 467. (263742)

Eladó 42-es méretű, kitűnő állapotban levő, bőr 
székely csizma kedvezményes áron. Tel. 0746–
673 773. (263751)

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.
 (263724)

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.

 
 (263723)

Autó
Eladó 2002-es kiadású, 1,4 cm 3-es Super No-
va Dacia 153 000 km-ben, első kézből. Telefon: 
0745–308 482. (263592)

Állat
Eladók pulikölykök oltva, féregtelenítve, egész-
ség ügyi könyvvel. Érdeklődni a 0745–160 106-os 
telefonon lehet. (263700)

Eladók tehenek, tinók. Tel.: 0740–957 086. (263792)

Eladók juhok, kecskék, gidák egyben vagy válo-
gatva. Tel.: 0740–957 086. (263793)

Eladó 300 kg-os bikaborjú, vágásra alkalmas. 
Tel.: 0723–723 144. (263815)

Álláskeresés
Fennjáró néni gondozását vállalom. Bejárással 
vagy akár ottlakással is. Hargita megye előnybe. 
Tel.: 0753–972 144. (263877)

Bérbe adó
Gyergyóújfalu központjában kiadó 110 m 2 kereske-
delmi felület, amely megfelel bárnak, cukrászdának, 
üzlethelyiségnek, felosztási lehetőséggel. Érdek-
lődni a 0740–044 505-ös telefonszámon. (263371)

Kiadó üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában, a 
törvényszékkel szemben. Érdeklődni a 0744–621 
800-as telefonszámon lehet. (263828)




