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Állásajánlat

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

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

Eladó bischon bolognese és puli kölykök. Érdeklődni 
a 0745-160 106-os telefonon lehet. (264386)

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

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

Eladó Gyergyóújfalu 633/A szám alatti 72 m 2-es 
lakóház (előszoba, két szoba, konyha, kamra). A 8 
áras telken van egy 42m 2-es asztalosműhely, és 
egy 40 m2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-
823 370-es telefonszámon.  (263978)

Eladó kertes ház Tekerőpatakon, 45 ár udvarral, 
melléképületekkel (csűr, garázs, istáló, fásszín) 
rendezett iratokkal. Érdeklődni a 0740-779 505 
vagy 0744-691 407-es telefonszámokon. (264366)

Oktatás
Indítsd el saját vállalkozásodat! Tanulj meg egy 
jól jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indul-
nak Székelyudvarhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: fodrászat, mani-
pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
valamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 0755-354 240. (264776)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi paraszt búto-
rokat, tulipános ládát, tálast, karospadot, tek-
nőt, nagybőgőt, gordont, szifonos üvegeket. Tel.: 
0747-396 564. (264649)

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

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745-674 454. (264765)

Vegyes
Eladó vagy elcserélhető trágyaszóróra egy 7 éves 
kanca Gyergyóalfaluban. Érdeklődni a 0749-
595.170-es telefonszámon lehet. (264630)

Eladó jó állapotban lévő 1310 Dacia, egy Java ro-
bogó. Tel.: 0746-918 689. (264803)

Eladó nagy teljesítményű kolbász/szalámi-töl-
tő, boroskorsók 50l, szőlőprés, keveset használt 
csempekályha. Tel.: 0745-368 310. (264708)

Eladó egy 37 KW -os VIADRUS U22 vegyestűzelésű 
használt kazán. Ár 1200 Ron. Tel.: 0744-781 410.
 (264767)

Eladó inox bojler csempe aljal együtt használt ju-
tányos áron. Érdekõdni a 0757-380 774-es tele-
fonszámon. (264799)

Őrző-védő cég 
biztonsági őrt 

alkalmaz 
a Gyergyói 

munkapontra.  

Érdeklődni a 0744-696 603 
telefonszámon lehet. (264629)

AUTÓBUSZVEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

Kiemelt bérezés, 
ingyenes szállás és utazás!
Kezdők jelentkezését is várjuk, 

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

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 
emailen várunk. 

E-mail: 
hannersolutions@gmail.com 

(264779)

A Model System cég 
tapasztalt, 

C, C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező 
gépkocsivezetőt 

alkalmaz külföldi 
és belföldi 

szállítmányozásra, 
ponyvás 

nyergesvontatóra. 

Tel.: 0742-827 773. (264614)




