
Állásajánlat

Bérbe adó
Kiadó 2 összkomfortos szoba a Prieteniei utcá-
ban, a Tudor negyedben. Tel.: 0744-966 657.
 (264572)

Bolhapiac
Eladó jó állapotban levő bontott cserép Udvarfal-
ván. Bővebb információk elérhetők a következő 
telefonszámon: 0746-216 858. (264735)

Ingatlan
Eladó 3 szobás, II-es komfortú tömbházlakás, 
első emeleten, a Meggyesfalvi negyedben. Ára: 
41 000 euró. Tel.: 0747-768 272. (263823)

Sürgősen eladó Marosvásárhelyen 2 szobás 
apartament, közel a főtérhez (Szabadság utca, 
4/4 emelet). Ár: 44 000 euró, amely tartalmaz-
za a garázst is. Tel.: 0735-856 114. (264633)

Eladó Nyárádszentlászlón kétszobás paraszt-
ház, konyhával, kamrával, 30 ár beltelekkel, 
csendes helyen (60. házszám). Ára 40 000 
lej, alkudható. Tel.: 0745-229 515, 0746-257 
354. (264690)

Eladó Székelyudvarhely központi részén, a 
Tomcsa Sándor utcán I. osztályú, I. emele-
ti, 2 szobás tömbházlakás, sajat hőközpontival, 
termopánnal és terasszal. Megfelelő lakásnak 
vagy irodának. Irányár: 36 000 euró, alkudható. 
Tel.: 0751-126 393. (264706)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903 910. (264048)

Vásárolnék
Festményeket, antik bútort és mindenféle antik 
tárgyat vásárolok. Házhoz megyek, azonnal fize-
tek. Tel.: 0744-519 577, 0365-417 283. (264784)

Vegyes
Eladóak: rézcső, fúrók, fúrófejek, furdancs, sző-
nyegek, dió Tel.: 0742-691 855. (264157)
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A Hanner Solutions 
menedzsert keres. 

Elvárások: 
román és magyar nyelvek 
tárgyalási szintű ismerete, 

pénzügyi szaktudás, 
üzleti tárgyalások, valamint 

marketingbemutatók 
levezetése, 

jó megjelenés, 
pozitív beállítottság, 
dinamikus, rugalmas 

személy, 
B kategóriás jogosítvány. 

Versenyképes fizetést 
biztosítunk. 

Fényképes önéletrajzokat 
e-mailen várunk. 

E-mail: 
hannersolutions@gmail.com 

(264779)

Sürgősen alkalmazunk, 
azonnali kezdéssel, 

jókedvű, idős, 
nem fekvő úriember 

mellé, munkakedvelő, 
aktív, kötelezettség 
nélküli, középkorú 

hölgyet. 

Ajánlunk munkakönyves 
alkalmazást és előnyös 

bérezést. A hajtási engedély 
előnyt jelenthet. 

Érdeklődni a 0744-377 412-
es telefonszámon minden 
nap 8–17 óra között. (264758)

VILLANYSZERELŐKET 
ÉS SZAKKÉPZETLEN 

MUNKÁSOKAT 
ALKALMAZUNK 
ÉPÍTŐTELEPRE

Elvárások a szakképzetlen 
munkaerővel szemben:

- elektormos kézi szerszá-
mokkal való munkavégzés 
terén szerzett tapasztalat

- kellemes megjelenés
- magas munkabírás

Amit ajánlunk:
- vonzó fizetési csomag

Kapcsolatfelvétel 
a 0746-912 166-os vagy 

a 0770-654 788-as 
telefonszámon.




