
Állásajánlat

Állat
Vágnivaló állatot (lovat, tehenet) vásárolok. Tel. 
0744-542 670. (264998)

Eladók juhok, kecskék, berbécsek egyben vagy vá-
logatva. Csere is érdekel tűzifára, rönkfára, erdőre 
vagy szarvasmarhára. Tel. 0740-957 086. (265417)

Álláskeresés
Gondozónőt keresek idős fennjáró beteg nő mellé 
Gyergyótölgyesre ottlakással. További információ 
telefonon: 0728-994 017 vagy 0729-152 741. (265513)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, 
hasnyalmirigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok; 
ásványok; enzimek, prosztata, nőgyógyászati érté-
kekről! Ára felnőtteknek 65 lej, kisgyerekeknek 35 
lej! Hátgerinc problémák, reumás panaszok, derék-, 
térd-, váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupres-
szúrás 40 perces alkalmazás ára 25 lej. Hajhagy-
mák mikroszkopos vizsgálata és hajhullás szervi 
okainak kimutatása/elemzése 95 lej. Időpontkérés 
telefonon:  0748-104 048. (264498)

Egészség, szépség, anyagi biztonság. Ha bármelyik 
érdekel gyere el pénteken, október 13-án délután 6 
órakor a Salamon Ernő Líceumba egy termék- és üz-
leti bemutatóra. A belépés ingyenes, termékek ren-
delhetők 15%-os árkedvezménnyel. (265648)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét be számítjuk. Házhoz szállí-
tás! THERMOPANÜVEG-KÉSZÍTÉS minden változat-
ban! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám. Tel.: 0744-539 487; 0744-782 879. (264925)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) egy ki-
sebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Érdeklődni: 
0757-565 715 vagy 0755-611 297. (264886)

Eladó IV. emeleti 4 szobás tömbházlakás a 
virágnegyedben. 2 fürdőszoba, 2 terasz, nagy 
konyha,saját központifűtés, beépített konyha és elő-
szobabútorral, stb. Kedvező áron. Csere is érdekel 
2-3 szobás kertes házzal Gyergyószentmiklóson vagy 
a környező falvakban. Tel.: 0741-089 977. (265633)

Eladó Családi ház Gyergyószentmiklós központjá-
ban kb. 150 m 2 területű udvarral. A 120 m 2 es ház 
2 család részére lett kialakítva, külön bejárattal, 
csempézett előtérrel és konyhával, csempézett 
fürdőszobával és 2-2 szalag-parkettozott szobával. 
A ház-külső és a tető szigetelve van. Fűtése fakazá-
nos központi rendszerre van kötve. A házhoz pince 
is tartozik, valamint egy nagy garázs (2 gépkocsi-
nak). Érdeklődni a 0740-087 301-es számon. Cím: 
Kossuth Lajos utca 127 szám. (265399)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674454 (264765)

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

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet telefonon: 
0743-903 910. (265477)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (265527)

Vegyes
Eladó egy megkímélt állapotban lévő Kunert már-
kájú, fekete-fehér színű 3in1 babakocsi. Irányár: 
700 lej. Érdeklődni a 0743-955 089 telefonszá-
mon. (265323)

Költözés miatt sürgősen ELADÓ: - inox oszlopokon 
álló 180/140/24 cm -es könyvespolc - alsó raktér-
rel - X Box 360 + 20 darab játék Érdeklődni a 0747-
530 923-as telefonon. (265335)

Eladó növendék hús hétvégén. 15 lej/kg Tel. 0755-
605 019. (265418)

Eladó friss házi SAJT (vegyes, tehén és kecske). Ár 
15 lej/kg. Cím: Szárhegy, Ferenciek utca 1124 szám. 
Tel.: 0747-086 747. (265458)

Eladó hasogatott minőségi bükk tűzifa, valamint 
vegyes tűzifa és gyérítésből származó tűzifa. Ren-
delhető fenyőfacándra is, kötésben. A házhoz szál-
lítás biztosítva. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-
937 920. (265519)

Eladó Gyergyóalfaluban (622 szám) nemesített fe-
keteribizli-tő, feketeribizli-szörp és bor. Tel.: 0745-
360 402. (265557)

Eladó orosz gázpalack. Tel. 0743-538.543 (265609)
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Sofőrt keresünk 
magyarországi 

belföldes munkára, 
hütős nyerges 
szerelvényre, 

állandó fuvarra.

Fizetés nettó 1000 euró 
(szükséges magyarországi 

személyigazolvány)
Tel.: +36705137939

Nemzetközi 
szállítással foglalkozó 
székelyudvarhelyi cég 

kamoinsofőrt keres 
7,5 tonnás autóra. 

Fizetés: 8-9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530 735. (265381)

Sürgősen keresünk 
németül alapfokon 

beszélő munkatársat, 
betanítható munkára, 

építőiparba 
– Ausztriába. 

Fizetés: 10 euró/óra. 
Szállás bíztosított. 

Tel.: 0738-125702. (265452)

Sürgősen keresünk 
hidegburkoló 
szakembert, 

Szlovákiai 
munkahelyre. 

Fizetés: 2 000 euró/hó. 
Szállás, kiutazás bíztosított. 

Tel.: 0738-125702. (265453)

GYERGYÓSZENTMIKLÓS,
JÖVÜNK!

Gyere el te is, és tudj meg 

mindent a kínált állásunkról.

Szállodatakarítás nőknek, 

férfiaknak, pároknak,

szakmai tapasztalat nélkül.
Amit kínálunk: stabil munkahely 

hosszú távon, 
ingyenes kiutazás és ingyenes szállás! 

Bővebb információ: 0740-223377

ANTARES ROMÁNIA piacvezető irodaszék-gyártó cég,
ALKALMAZ a GYERGYÓREMETEI új gyárába

– Szék szerelőt
– Szék kárpitost
– Kamionsofőrt

– Raktárost

Mi a teendő, ha jelentkezni szeretne?
Küldje el önéletrajzát a gabor@scaune.ro emailcímre, és mi 

felvesszük Önnel a kapcsolatot, vagy keressen bennünket a cég 
székhelyén: Remete az Alszegi u. 114 szám alatt, de jelentkezhet a 

0731-513.587-es telefonszámon is. 

Önre van szükségünk, ha:
• Megbízható
• Pozitív beállítottságú
• Elkötelezetten viszonyul 

a munkához
• Alkalmazkodni tudó 

csapatjátékos 
• Teherbíró férfi (néha nehéz 

dobozok emeléséhez is) 

Amit ajánlunk:
• Vonzó fizetés
• Étkezési jegyek
• Ünnepi ajándékutalványok
• Folyamatos oktatás
• Stabil, hosszútávú 

munkalehetőség
• Igényes munkakörnyezet

www.scaune.ro

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 
(Munkavégzés helye: 

Gyergyószárhegy) 
Feladatai: 
• napilap, hetilapok, 

havilapok, kézbesítése 
az előfizetőknek 

• előfizetések felújítása 
 illetve új előfizetések 
megkötése 

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontos-

ság, rugalmasság 
• Jó ko mmunikációs és 

meggyőző készség 
• gyergyószentmiklósi 

 lakhely 
Amennyiben az álláshirdetés 
felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a megadott e-mail 
címre küldje el: hr@szh.ro, vagy 
személyesen leteheti a cég tit-
kárságára a Szabadság tér 15. 
szám alá. Csak a kiválasztott je-
lentkezőket értesítjük. (265409)

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete) 

Feladatai: 
• a Gyergyói Hírlap és 

egyéb sajtótermékek 
kézbesítése az előfize-
tőknek 

• előfizetések felújítása, 
illetve új előfizetések 
megkötése 

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontos-

ság, rugalmasság 
• jó ko mmunikációs és 

meggyőzőkészség 
• gyergyóremetei lakhely 

Bővebb információért hívja 
a lapterjesztőnket a 0758-
230 698-as telefonszámon. Ön-
életrajzát elküldheti a hr@szh.
ro email címre. (265310)

Németországi 
munkára keresünk 

akár azonnali 
kezdéssel 

teherautó-sofőröket, 
vízvezeték-szerelőket, 
és különböző raktári 
betanított munkákra 

segédmunkásokat. 

Német nyelvismeret nem 
feltétel, de előnyt jelent. 

Közvetítési díj nincs. 
Érdeklődni hétköznapokon 
9-16 óra között a cég szék-
helyén, Csíkszeredában a 

Petőfi Sándor utca 7. 
szám alatt. 

E-mail: office@lernettjob.ro 
Tel.: 0786-873100. (265515)




