
Állásajánlat

Autó
Eladó Marosvásárhelyen 2007-es Citroën 
C4-es. Balesetmentes, első tulajdonostól, 
szervízkönyvvel, 140 000 km-ben, sok extrával, 
4 db téli gumival, síléctartóval. Alkudható ára: 
3500 euró. Bővebb felvilágosítást a következő 
telefonszámon nyújtanak: 0752-069 434.  (265104)

Felhívás
A marosvásárhelyi UNIREA leánylíceum 1970-
ben végzett XII. F. osztálya, osztályfőnök Kozma 
Albert Ibolya, érettségi találkozót tart 2017. ok-
tóber 28-án. Várjuk jelentkezésedet a következő 
elérhetőségeken: Molnár Edit (editbiro1@gmail.
com, 0755-336 901), Katona Olga (0742-402 
446), Balázs Ibolya (0751-760 680)  (265250)

Bolhapiac
Eladó jó állapotban levő bontott cserép Udvarfal-
ván. Bővebb információk elérhetők a következő 
telefonszámon: 0746-216 858. (265318)

Ingatlan
Eladó kétszobás, összkomfortos, 333 m 2-es 
magánház az Unirea Lí ceumal szemben. Tarto-
zik hozzá pince, udvar, kert és műhely is (Mihai 
Viteazul utca). Ár: 95 000 euró, alkudható. Tel.: 
0265-232 605. (265326)

Eladó felújított kövesdombi háromszobás, har-
madik emeleti lakás. A szobák külön bejáratúak, 
az erkély beépítve, szigetelve. Irányár 56 500 eu-
ró. Érdeklődni a 0744-516 544-es telefonszámon 
lehet.  (265430)

Szolgáltatás
Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és hang-
szigetelését vállaljuk Németországban kifejlesz-
tett technológiával. Új és egyszerű megoldás, 
tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel.: 
0721-255 006. (265355)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903 910. (265477)

Vásárolnék
Festményeket, antik bútort és mindenféle antik 
tárgyat vásárolok. Házhoz megyek, azonnal fize-
tek. Tel.: 0744-519 577, 0365-417 283. (264784)

Vegyes
Eladó házi bor 6 lej/liter, üzemképes porszívó 75 
lejért és Whirlpool mosógép alkatrésznek. Tel.: 
0770-271 101. (265277)

Eladóak a következők: kis képernyős, színes Phi-
lips televízió, madárkalitka, 10 literes kishordó, 
különböző szerszámok építkezéshez. Tel.: 0729-
442 031. (265508)
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Fájó szívvel emlékezünk keresztfiúnkra, 

SZILÁGYI ISTVÁN-SZABOLCSRA, 

halálának 10. évfordulóján (október 14-én). Nyugodjál békében! 
Keresztszüleid: Tibi és Marika. (265662)

Fájó szívvel emlékezünk unokatestvérünkre, 

SZILÁGYI ISTVÁN-SZABOLCSRA, 

halálának 10. évfordulóján. Örökké szívünkben hordunk. Nyugodjál békében. 
Unokatestvéred Emőke és családja, Szendike és családja. (265667)

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
És mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De a szívünkben él és örökké ott marad! 

Fájó szívvel emlékezünk unokaöcsénkre 

SZILÁGYI ISTVÁN-SZABOLCSRA, 

halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében. 
Nagybátyád Tibi és családja  (265668)

Megemlékezés

AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!
Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 

a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 
a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

A marosvásárhelyi 
MULTIDECOR KFT. 

alkalmaz 
új kollégákat 

lakatos típusú 
munkára, 

vagyis cégtáblák és 
reklámok fém- és 

műanyag 
szerkezeteinek 
elkészítésére 

és felszerelésére. 

Biztosítunk munkahelyi 
kiképzést és állandó 

továbbképzést, valamint 
átlagtól magasabb kereseti 

lehetőséget egy 
sok éve együtt dolgozó 

munkaközösségben. 
Többnyire műhelyben zajlik 
a munka és kevés ügyfélnél, 

teljesítménymotivált napi 
8 óra munkaidőben. 

Tel.: 0745-356 536. (265528)

Az AndreasAgro Zrt. 
TOBORZÓ 

munkatársat keres 
legalább középfokú angol 
és román nyelvtudással, 

teljes munkaidős 
munkavégzésre 

marosvásárhelyi 
irodájába. 

Feladatok: 
hirdetéskezelés, 

toborzás, 
interjúztatás és kapcsolódó 

adminisztratív munkák. 
Bérezés: 

fix havibér. 

A tevékenység 
végzéséhez vállalkozói 

státusz szükséges. 
Jelentkezni 

a hr@andreasagro.com 
e-mail-címre küldött 

önéletrajzzal, fizetési igény 
megjelölésével lehet.

Napjainkban rengeteg az a szakma, melyet 
lenéz a társadalom, viszont elengedhetetlen a 
mindennapjainkban. Gondoljunk csak a taka-
rítókra, kik hajnalban ébrednek, hogy üzlete-
inkben, vállalatainkban, de akár a szobánkban 
friss levegő, tiszta ágy, vagy pormentes bútor 
fogadjon. Nyugatra ezt már tudják, és ismerik. 
El kell hagyjuk a tévhiteket, és ideje észreven-
nünk azt, mennyire fontos és elhanyagolha-
tatlan némely szakma. A szobalány/szobafiú 
is egy első hallásra talán alul értékelt szakma 
itthon, melyet a külföldi vendéglátóipar hatal-
mas erővel és sebességgel felkarolt. Talán ez 
az egyik titka a németországi, vagy akár a nyu-
gati vendéglátó egységeknek. A precíz, pontos, 
és minőségi szolgáltatásnyújtás, ami csak és 
kizárólag elégedett klienseket hoz maga után.
A Clearservicenél a jelentkezők egy olyan 
szakmát kapnak kézbe, melyet nemcsak a 
munkafolyamat során, de egész életükben 
felhasználhatnak. Amellett, hogy egy külföl-
dön értékelt és keresett szakmát tanulhatnak, 
a juttatások, fizetések is igen csak magasak, 
emellett lehetőség van fejlődni, és a folyama-
tos fejlődéssel magasabb pozíciók és jutta-
tások is járnak. Mivel ez csapatmunka, egy-

mástól is nagyon sokat tanulhatnak, nemcsak 
szakmailag, hanem emberileg is.
Ebben a modern világban, a kialakult verseny-
helyzet miatt fontos, hogy egy szálloda meg-
különböztetett legyen a konkurenciától, amit 
nagyrészt a minőségen keresztül tud elérni. 
A housekeeping szerepe ebben igen magas, 
munkáján túl valódi értékkel járul hozzá a ho-
tel működéséhez, ez pedig a komfort-, tiszta-
ság-, vagyis a minőségérzet.
 Aki elsajátítja a szakmát, és a tanultakat 
alkalmazza, az magas megtakarításokra te-
het szert. A fizetés teljesítményarányos, a 
gyorsaság éppolyan fontos, mint a minőség, 
ugyanakkor hálás munka is, hiszen a dolgozók 
szerint a vendégek értékelik munkájukat, amit 
borravalóval hálálnak meg. 
A csapatunk egyik tagját idézve: „Azért jó 
szobalánynak lenni, mert a fizikai munka mel-
lett mentálisan is ott kell lennünk. Itt megta-
nultam hogyan lehetek egyszerre gyors és ha-
tékony. A hozzáálláson múlik a siker, és jó lát-
ni a vendégek elégedett mosolyát. A szakmá-
ban megbecsülnek minket, értékelik munkán-
kat. Fontos a kitartás, és hogy soha nem sza-
bad szem elől téveszteni a célt.”

FIZETETT HIRDETÉS

Megbecsülik vagy lenézik ezt a szakmát?




