
12 Udvarhelyi Híradó  2017. szeptember 20., szerda APRÓHIRDETÉS

Az Infopress Group Rt. 
termelési részlegére

NYOMDAI ÉS KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐT, 
valamint KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET 

alkalmaz. 
Fiatal pályakezdők jelentkezését

is várjuk.
A munkavégzéshez szükséges betanítást 

a cég székhelyén biztosítjuk.
Amit ajánlunk: ételjegyek, szállítás 

biztosítása a város területén, valamint a 
környező településekről, kulturált 
munkakörülmények, cégen belüli 
fejlődési lehetőség és hosszú távú 

munkalehetőség.
Megbízható jelentkezők

önéletrajzát várjuk a 
matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen 
a cég kadicsfalvi,  Gutenberg tér 1. 

szám alatti titkárságán.
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.

AUTÓBUSZVEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

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

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

A székelyudvarhelyi 
Confex Jakab Kft. 
alkalmaz 
konfekcióiparban 

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT ÉS 

MŰSZERÉSZT, 
udvarhelyi rendelt osztály 
részlegére (szabóságban 
gyakorlattal rendelkező 

személyeket munkahelyi 
átképzéssel), 

vagy tanulókat is felveszünk.

Jelentkezni Udvarhelyen a Vár utca 5. 
szám alatt, Szentkeresztbányán a 

Gábor Áron utca 20. szám alatt, 
érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet.

Biztos munkahelyre 
és tisztes fizetésre 
vágysz? 
Nincs szakképesítésed, 
de szeretnél egy hosszú távú 
munkát? 

Gyere a Confex Jakab Kft.-hez: 
Az udvarhelyi és szentkereszt-
bányai részlegre munkahelyi 

betanítással alkalmazunk 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT, 

KÉZIMUNKÁSOKAT. 
Modern munkakörülményeket 
biztosítunk, eredményorientált 

bérezést és ételjegyet adunk, valamint 
az utazási bérletek árát is megtérítjük. 
Jelentkezni Udvarhelyen a Vár utca 5. 
szám alatt, Szentkeresztbányán a 

Gábor Áron utca 20. szám alatt, 
érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet.

A  székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz: 

• gyakorlattal rendelkező 
SZAKÁCSOT 

és SZAKÁCSKISEGÍTŐT
Amit biztosítunk:
– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. 

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

– teljesítményarányos bérezés, 
ételjegy biztosítása, balesetbiztosítás 
a nap 24 órájában. 
– az ingázók bérletének árát megtérítjük; 
– lakhatást biztosítunk (térítés ellenében) 
a vállalat munkásszállóján.

 
Kéréseket a vállalat székhelyén 
(Rákóczi utca 40. szám), munka-

napokon 7–15 óra között várunk.

Ugyanitt alkalmazunk 
egy rakadómunkást is.

A HACKENBERG GROUP
német textilipari cég

VARRÓNŐKET
alkalmaz.   

Cégünk nagyon jó munkakörül-
ményeket és ételjegyeket biztosít.   

Önéletrajzokat a következő
címre várunk:

Nicolae Bălcescu 69/C/3 
– Székelyudvarhely
Tel.: 0266-211538

E-mail: t.czapp@hackenberg-group.ro
Az RDE Harghita Kft. 

a Cekend-tetői depóra 
KARBANTARTÓ-KISEGÍTŐT  

alkalmaz. 
Előnyt jelent a műszaki 

beállítottság, villanyszerelői 
tapasztalat, számítógép-kezelői 

ismeretek. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

a titkárságon, a Bethlen Gábor u. 
73. szám alatt, hétköznap 
8–16.30 óra között lehet. 

Az RDE Harghita Kft. 
SEPREGETŐ MUNKÁST

alkalmaz.  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a titkárságon, a Bethlen Gábor u. 

73. szám alatt, hétköznap 
8–16.30 óra között lehet. 

 Pincért vagy 
pincérlányt alkalmaz 
az Oriente Pizzéria és 
az Árpád Háza Csárda.

Jelentkezni önéletrajzzal a cég 
székhelyén, Székelyudvarhely, 
Bethlen Gábor utca 40. szám 

alatt, vagy az east.hr@
yahoo.com e-mail-címen lehet.

A GORDON-PROD KFT.
alkalmaz:

• MARKETINGSPECIALISTÁT
• KA (Key Account Executive) 

értékesítési koordinátort
Elvárások: folyékony román-

nyelv-tudás; jó kommunikációs 
készség, nagyon jó számítógépes 
ismeretek, angol nyelv ismerete 

• TERMELÉSI VEZETŐT
• MŰSZERÉSZT

• GÉPKEZELŐKET
• CSOMAGOLÓKAT
• AUTÓMÉRNÖKÖT

• tapasztalattal rendelkező 
AUTÓSZERELŐT

• RAKTÁROST 

Jelentkezés
–  telefonon: 0266-248448;
–  e-mailen:  
resurseumane@gordonprod.ro;
– személyesen: Székelyszentlélek 2/A.

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

Állásajánlat

Elhalálozás

Ha emlegettek, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyeiteket. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok. 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, 

barát, szomszéd és jó ismerős,

 id. DÉZSY ENDRE 
életének 76. évében, 2017. szeptember 18-án türelemmel viselt betegség után elhunyt. 

Elment közülünk az, akit nagyon szerettünk. 
Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrizzük. 

Drága halottunk temetése 2017. szeptember 20-án, szerdán délután 3 órakor lesz, a római katolikus 
egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi születésű 

id. SÁNTHA LAJOS MIKLÓSRA, 
halálának 4. évfordulóján. 

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

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2009. szeptember 20-ára,

AMBRUS JÓZSEF
halálának 8. évfordulóján. 

Szeressétek egymást s összetartsatok, 
hisz lélekben én is veletek vagyok. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Bánatos felesége, gyermekeik 
és családjaik – Székelyudvarhely, Franciaország

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 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)

A Romarta üzlet munkatársakat 
keres eladói munkakörbe, 

hosszú távra. 

Az önéletrajzokat az üzletbe várjuk:  
Székelyudvarhely, 

Kossuth Lajos utca 1. szám. (264817)

A Wappal Kft. munkatársat 
alkalmaz thermopanüveg-
megmunkáló és -szerelő 

munkakörbe, Székelyudvarhelyre. 

Érdeklődni lehet önéletrajzzal a cég szék-
helyén, a Nicolae Bălcescu utca 2. szám 

alatt, naponta 8–16.30 óra között. (264954)

Polcszervizeléssel 
(merchandising) foglalkozó 

cég munkatársakat keres.
Feladatok: országos üzlethálózat 

látogatása, polcrendezés az üzletekben, 
üzletekkel való kapcsolattartás. Köve-

telmények: románnyelv-tudás társalgási 
szinten, jogosítvány, jó kommunikációs 

és problémamegoldó képesség, hajlandó-
ság kiszállásra. Biztosítva szolgálati autó, 

telefon és vonzó fizetés. A fényképes 
önéletrajzokat e-mailen várjuk 

október 6-áig. E-mail: service.mbii@
yahoo.com. (264926)




