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AZ ATI-CREAM SÜRGŐSEN 

KARBANTARTÓT ALKALMAZ. 

Előnyt jelent a villamosságban és 
hűtéstechnikában szerzett 

tapasztalat.

Önéletrajzokat
a secretariat@aticream.ro 

e-mail-címre várunk. 
Tel.: 0745-295283.

Irodai munkakörre vágysz?
Beszélsz németül?

Hosszú távon biztos 
munkahelyről álmodsz? 

Akkor TE vagy az új kollégánk!

A  zeteváraljai  S.C. CETATE 
PRODUCTION Kft. bővítés céljából 

munkatársat keres termelés-
előkészítő irodájába 

ADATFELDOLGOZÓ, illetve eladási 
részlegére MARKETING-

SPECIALISTA munkakörökbe.

Elvárások: 
• kiváló németnyelv-ismeret szóban 
és írásban;
• kiváló románnyelv-ismeret szóban 
és írásban;
• pontos, megbízható munkavégzés, 
rugalmasság;
• számítógépes ismeretek (MS Office);
• kitűnő szervezői és kommunikációs 
készség.

Amit ajánlunk:
• teljesítményarányos bérezés, 
prémiumrendszer, ételjegy
• fejlődési lehetőség
• fiatalos csapat, dinamizmus

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752-243584-es 

telefon-számon, illetve önéletrajz 
küldhető

a csa@cetateproduction.ro
e-mail-címre.

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 Contrast 
bútorkereskedés 

székelyudvarhelyi 
üzletébe munkatársat 
alkalmaz értékesítői 

munkakörbe. 

A fényképes önéletrajzokat 
az office@contrastmob.ro 

e-mail-címre várjuk.

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.

BELGIUMI
MUNKALEHETŐSÉG

Belgiumba keresünk
vasbetonszerelésben jártas 

munkatársakat
(hegeszteni tudás előny,

nyelvtudás nem szükséges).
Szállás biztosított, bérezés 8 euró/óra, 

plusz 60 euró/hó utazási költségre. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 

a belgamunkak2017@gmail.com
e-mail-címen.

Feltételek:
• román és magyar nyelt tökéletes 
ismerete
• idegen nyelv ismerete (olasz, angol)
• jó kommunikációs készség, 
rugalmasság, megbizhatóság
• előnyt jelent tapasztalat titkárnői és 
előkönyvelői munkakörben
Ajánlatunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• eredményorientált jövedelem

Fényképes önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre vagy személyesen 

Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. szám 
alatt várunk. 

Telefon: 0266–213622

A Confex Jakab Kft. 
ADMINISZTRÁCIÓS ÁLLÁS 
betöltésére 
munkatársat keres.

• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT ÉS 
MŰSZERÉSZT
• MUNKAHELYI BETANITÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT ÉS 
KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztositása
• bérletek árának megtéritése

Jelentkezni a Székelyudvarhelyen 
a Vár utca 5. szám alatt, valamint 

Szentkeresztbányán a Gábor Áron utca 
20. szám alatt, illetve telefonon 

érdeklődni a 0266–213622 telefonon 
naponta 8-15 óra között.

A Confex Jakab kft a 
székelyudvarhelyi 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

Elhalálozás

Ha rám gondoltok, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyeiteket. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
mert én már Istennél vagyok. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd 

és jó ismerős,

FÁBIÁN GÉZA LÁSZLÓ
életének 72., házasságának 46. évében, 2017. október 11-én 

türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. 

Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafönt örök boldogságot! 

Drága halottunk földi maradványait 2017. október 13-án, pénteken 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint 

a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból 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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem 
életem legszomorúbb napjára, 2016. október 12-ére,

SÓFALVI ISTVÁN 
halálának 1. évfordulóján. 

Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút nem mondtál, 
szeretnénk, ha itt lennél, mert a miénk voltál. 

Egy váratlan percben életed véget ért, búcsút nem intettél, 
elhagytad a házat és minket, akiket úgy szerettél. 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
amíg csak élünk, velünk lesz drága emléked. 
Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk, 
minden virág elmondja, mennyire szeretünk. 

Gyászoló barátnője, Jutka

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 12-ére,

TAMÁS IMRE ÁKOS 
halálának 2. évfordulóján. 

Elmennek mind-mind az emberek, 
de csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Sírjuk fölött süvölthet a szél, 
kit szerettünk, az nem hal meg, az él. 

Szerettei – Székelyvarság

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1996. október 12-ére,

KELEMEN ISTVÁN
halálának 21. évfordulóján. 

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” 

(Ady Endre)

Felesége, valamint három gyermeke családjaikkal – Kisgalambfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 12-ére,

id. BÁLINT LAJOS
halálának 1. évfordulóján. 

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, 
nem igaz, hogy el lehet feledni. 

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett! 

Felesége, Cecília, fiai, Lajcsika és Szilárd, menye, Dalma – Kecset

Szomorúan emlékezünk 2001. október 12-ére,

MOCZÁS JÁNOSNÉ, szül. FŰZI ESZTER
halálának 16. évfordulóján. 

Emlékét szívünkben őrizzük! 

Lánya, két fia és családjaik – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 12-ére,

NAGY GERGELY
halálának 2. évfordulóján. 

Aki a magot ülteti, annak a lelke él tovább a fában.
S aki növekvő fát hagy hátra, az életet hagy hátra...

Te elszálltál, mint egy pillangó, abba az ismeretlen messzeségbe. 
(Wass Albert) 

Szerető családja – Farkaslaka

Állásajánlat

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres. 

Munkavégzés helye: 
Székelyszentmihály–Bencéd. 

Feladatai: napilap, hetilapok, havilapok, 
kézbesítése az előfizetőknek; előfizeté-

sek felújítása, illetve új előfizetések meg-
kötése; szórólapok, katalógusok szórása. 

Elvárások: megbízhatóság, pontosság, 
rugalmasság, székelyszentmihályi vagy 

bencédi lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 

érdeklődését, kérjük, hívja 
lapterjesztőnket a következő 

telefonszámon: 0740-896616. (265211)

A Fornetti Románia agyagfalvi 
munkapontja sofőrt alkalmaz. 

Feltételek: B kategóriás jogosítvány, 
románnyelv-tudás. Előny a C kategória. 

Jelentkezni személyesen, kézzel írott ro-
mán nyelvű önéletrajzzal Agyagfalva 161. 
szám alatt. Érdeklődni a 0720-555584-
es telefonszámon vagy a transportlu@

fornetti.ro e-mail-címen. (265566)




