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A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgá-

csolással 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 kiképzési 

lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8 és 14 óra 

között Székelyudvarhelyen, 
a cég Fások utca 14/40. szám 

alatti székhelyén, vagy érdeklődni
 a 0266-217653-as

telefonszámon lehet.

Az AQUA NOVA HARGITA KFT. víziközmű-szolgáltató

az ivóvízműhöz LABORÁNS munkakör betöltésére munkatársat keres.

Elvárások: 
– szakirányú végzettség;
– kémiai ismeretek;
– pontos munkavégzés, önállóság, felelősségtudat;
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

Feladatok:
– technológiai folyamat irányítása;
– vízminták minőségi vizsgálata;
– laboratóriumi műszerek kezelése;
– laboratóriumi minőségbiztosítás.

Előnyt jelent:
– vegyészi végzettség;
– laboratóriumi gyakorlat;
– mikrobiológiai területen szerzett végzettség és gyakorlat;
– román nyelv ismerete.

A pályázatok benyújtásának módja:

Az önéletrajzot és a motivációs levelet elektronikus úton a hr@aquanovahr.ro 

e-mail-címre, vagy személyesen a cég titkárságára: Székelyudvarhely, Haáz Rezső 
utca 4. szám alá lehet eljuttatni.

Érdeklődni a 07282-62835-ös telefonszámon lehet.

Elhalálozás

„Ez a földi élet csak egy futó kaland, 
elbúcsúzni időm talán nem is maradt. 
Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot, 
hisz a szívetekből, tudom, hogy hiányzom. 
Ha emlegettek, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyeiteket. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, testvér, rokon, munkatárs, 

szomszéd, és jó ismerős, 

ifj. BALLÓ MÓZES
életének 48. évében, 2017. szeptember 10-én, vasárnap hirtelen elhunyt. 

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz mely értünk dolgozott. 

Veled volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, magaddal vitted minden örömünk. 
Szívedben nem volt más, mint jóság és szeretet, 

szorgalom és munka volt egész életed. 
A fájdalmat leírni nem lehet, 

csak letörölni az érted hullatott fájó könnyeket. 
Drága halottunkat 2017. szeptember 13-án, szerdán 14 órakor 

helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint 
a székelyudvarhelyi belvárosi református ravatalozóból 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

„Mindent befog a koporsó, 
csak a jó emlékezet marad fenn a virtussal együtt.” 
(Seneca) 

Értesítünk mindenkit, akik ismerték és szerették, hogy 

OZSVÁTH ERZSÉBET, 
szül. ZSOMBORI ERZSÉBET 

– Böske néni –, 
a Bányai János Műszaki Szakközépiskola egykori könyvtárosa szeptember 10-én elhunyt. 

Földi maradványait 2017. szeptember 13-án 13 órakor Parajdon helyezzük örök nyugalomra 
a református temető ravatalozójából. 

Emléke legyen áldott!

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2008. szeptember 13-ára, 

KOLOZSVÁRI ANNA,
szül. FARKAS ANNA 

halálának 9. évfordulóján. 
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 

csoda volt, ahogy az életért küzdöttél. 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 

megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. 
Számunkra te soha nem leszel halott, 

szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Szerettei – Gagy

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2015. szeptember 13-ára, 

id. GÁBOR ÁRPÁD 
halálának 2. évfordulóján. 

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. 

Bánatos felesége, fiai, menyei, 
unokái és dédunokái – Székelyudvarhely

Állat
A kadicsfalvi Jérce takarmánybolt akciós 
ajánlata: borjútakarmány 1,50 lej; malactáp 2,60 
lej; sertéstakarmány 2,40 lej; barna liszt 1,00 lej; 
rozsliszt 1,00 lej. Tel.: 0741-606011. (264101)

Állásajánlat

A Multipland Kft. építőmérnököt 
alkalmaz a műszaki osztályra. 

Elvárások: felsőfokú szakirányú 
végzettség, felhasználói szintű számítás-
technikai ismeret, elhivatottság, kitartás, 

koncentrálóképesség. Jelentkezésüket 
várjuk szakmai önéletrajzzal az office@

multipland.ro e-mail-címre, vagy 
személyesen a cég székhelyén (Székely-
udvarhely, Budvár utca 35. szám), mun-

kanapokon 8–16 óra között. Jelentkezési 
határidő: szeptember 18. (264427)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres bikafalvi 

munkavégzéssel, részmunkaidős 
munkaszerződéssel. 

Feladatai: Udvarhelyi Híradó és egyéb saj-
tótermékek kézbesítése az előfizetőknek, 

illetve előfizetések felújítása. Bővebb 
információért hívja lapterjesztőnket a 

következő telefonszámok egyikén: 0740-
896616, 0266-218361. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.

 (264486)

Sofőr, karbantartó, kürtőskalács-
készítő állás a Vitéz Kürtősnél! 

Ha szeretsz vezetni, szerelni, bütykölni, 
reparálni és szereted a kürtőskalácsot, 
akkor jelentkezz a Vitéz Kürtős lelkes 

csapatába sofőr, karbantartó, 
kürtőskalács-készítő állásra Budapestre! 

Jó, ha van tapasztalatod vezetésben, 
szerelésben, de fontosabb, ha becsületes, 

kedves és szorgos vagy. 
Amit ajánlunk: szállás + jó órabéres 

fizetés + étkezési utalvány + BKV-bérlet 
+ éves bónuszok! Érdeklődni telefonon 

lehet. Tel.: 0036-70-3987086. (264608)

A Nordica Kft. tapasztalattal 
rendelkező kamionsofőröket 
alkalmaz 12 tonnás autókra,

belföldi fuvarozásra. Jelentkezni lehet 
kézzel írott önéletrajzzal a cég székhe-
lyén (Székelyudvarhely, Fások utca 14. 

szám), hétköznap 8–16 óra között. (264607)

Irodai alkalmazottat keresünk 
Székelyudvarhelyre. 

Az álláshoz tartozó elvárások: tárgyalóké-
pes román-, magyar- és angolnyelv-tudás 

szóban és írásban egyaránt, MS Office 
felhasználói szintű ismerete. Jelentkezni 
telefonon lehet. Tel.: 0744-531312. (264610)

A Multi Partner pénzváltóba 
női munkatársakat keresünk 

Székelyudvarhelyen. 

Elvárások: számítógép-kezelői ismeretek. 
Előny a románnyelv-tudás. Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal a sandorbakk@
gmail.com e-mail-címen lehet. 

Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0744-839443. (264733)

Megbízható embert vagy kisebb 
családot alkalmazok Égébe, 

tehenek mellé. 

Tel.: 0752-201955. (264726)

A Mil Trade Kft. bővítés céljából 
technikusi munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 
Feladatai: kapcsolattartás a kliensekkel, 

új kliensek keresése. 
Elvárások: pontosság, román nyelv 

társalgási szintű ismerete, B kategóriás 
jogosítvány, faiparban való jártasság. 
Biztosítunk pontos fizetést, cégautót, 

cégtelefont, ételjegyet. Önéletrajzokat 
Bethlenfalva 222. szám alatt várunk.

 (264755)

Nemzetközi szállításban jártas 
gépkocsivezetőt alkalmazunk. 

További információk telefonon és 
e-mailen. Tel.: 0740-068565. E-mail: 

derbispedtrans@gmail.com. (264780)

A Mil Trade Kft. 
raktári munkakör betöltésére 

munkatársat keres. 

Feladatai: raktári munkálatok, 
festékkavarás. A betanítást a cégnél 

vállaljuk. Elvárás: pontosság. 
Önéletrajzokat személyesen 

a Bethlenfalvi út 222. szám alatt várunk 
(Székelyudvarhely). (264562)

Székelyudvarhelyi építkezési cég 
alkalmaz dinamikus, rendszerető, 
elkötelezett, építőiparban jártas 

szakembereket. 
Elvárások: pontos, önálló munkavégzés, 

szakmai tapasztalat, kiszállásra való 
hajlam. Amit kínálunk: versenyképes 

fizetés, kiszállásban az étkezés és szállás 
biztosítva, minden hétvégén hazautazás. 
Fényképes önéletrajzát leadhatja a cég 
székhelyén, Székelyudvarhelyen, a Tom-
pa László utca 34. szám alatt, munkana-
pokon 8–16 óra között, vagy elküldheti 

az info@vikingserv.ro e-mail-címre. Tel.: 
0266-218009. (264692)

A VIKING Kft. tevékenysége bővítése 
céljából alkalmazásra keres fiatalos 

rugalmas női és férfi munkaerőt 
ÉPÜLETTAKARÍTÓI munkakörbe. 

Férfiaknál előny a B kategóriás jogo-
sítvány! Jelentkezni személyesen, a 
cég székhelyén, a Tompa László utca 

34. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 
között. Tel.: 0266-218009. (264691)




