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Megemlékezés

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.

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:

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 
8–1630 óra között lehet. 

Az RDE Harghita Kft. 
SEPREGETŐ MUNKÁST

alkalmaz.  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a titkárságon, a Bethlen Gábor u. 

73. szám alatt, hétköznap 
8–1630 óra között lehet. 

A Rip-Rop pékség

CSOMAGOLÓT
és SOFŐRT

keres.

Jelentkezni
a Sósfürdő u. 3/b szám alatt 

hétköznapokon 
10–15 óra között lehet.

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.

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és

fémforgácsolással foglalkozó
SELWERK KFT. munkatársat 

keres az ÉRTÉKESÍTÉSI
OSZTÁLYRA.

Elvárás: románnyelv-tudás.
Előnyt jelent: angol/német nyelv 
ismerete.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8–14 óra között 
Székelyudvarhelyen, a cég Fások utca 

14/40. szám alatti székhelyén, vagy 
érdeklődni a 0266-217653-as 

telefonszámon lehet.

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.

Autó
Eladó 2016-os gyártású, kitűnő állapotban le-
vő 3,5 tonnás, 165 lóerős Renault Master kis-
teherautó. Felszereltség: ABS, ESP, ASR, légzsá-
kok, központi zár, klíma, Bluetooth, CD-lejátszó, 
elektromos ablakemelő, szervokormány. Irányár: 
17 900 euró. Tel.: 0742-888858. (265437)

Állásajánlat

Megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk 2002. október 15-ére, 

id. HEGYI DÉNES
halálának 15. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Felesége, fia, menye és unokái – Székelyudvarhely

Mint a gyertyaláng lobban el az élet, 
mint gyors folyó, rohannak az évek. 
A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2015. október 13-ára, 

SIMÉNY GERGELY
halálának 2. évfordulóján. 

Bánatos lányai, vejei és unokái

„Mint az égő fáklya, mely setétben lángol, 
S magát megemésztve másoknak világol.” 
(Batsányi János) 

Kegyelettel emlékezünk 2016. október 13-ára,

KOVÁCS PIROSKA, szül. LUKÁCS PIROSKA  
– tanárnő – 

halálának 1. évfordulóján. 
Több évtizedes tanári munkáját a közösség szolgálata jellemezte. 

Magáénak tekintette megoldásra váró közösségi gondjainkat, 
öregségében sem tudott közömbös lenni irántuk. 

Kapuja-ajtója nyitva volt rokonnak, barátnak, vendégnek, 
asztalánál sok jó szót kapott mindenki. 

Hiányzanak a meghitt beszélgetések, okos tanácsai. 
Megvalósult álmai, munkái lépten-nyomon ránk köszönnek faluszerte és kiadványaiban. 

Emlékét megőrizzük.

Szerettei – Máréfalva

Németországi munkára keresünk 
akár azonnali kezdéssel 

teherautósofőröket, 
vízvezeték-szerelőket 

és különböző raktári betanított 
munkákra segédmunkásokat. 

Németnyelv-ismeret nem feltétel, de 
előnyt jelent. Közvetítési díj nincs. Érdek-

lődni hétköznapokon 9–16 óra között a 
cég székhelyén, Csíkszeredában a Petőfi 

Sándor utca 7. szám alatt. E-mail: office@
lernettjob.ro. Tel.: 0786-873100. (265515)




