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Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

A BGA Pro Transilvania Kft. 
munkatársat keres 

pályázatkezelői munkakörbe!

Főbb feladatok: pályázatkezelés, 
pályázati elszámolás, pályázatok 
helyszíni ellenőrzése.
Feltételek: felsőfokú végzettség, 
számítógép-felhasználói ismeretek, 
autóvezetői jogosítvány.
Előnyt jelent: felsőfokú gazdasági 
diploma, pályázati tapasztalat.

Jelentkezni magyar nyelven írt 
önéletrajzzal az udvarhely@bgazrt.ro 

e-mail-címen 2017. november 14., 
kedd 12 óráig.

A zeteváraljai 
S.C. CETATE 

PRODUCTION S.R.L. 
FÉRFI MUNKAERŐT 

alkalmaz.

Elvárások: pontos munkavégzés, 
rugalmasság
Előnyt jelent: zetelaki vagy 
zeteváraljai lakhely

Érdeklődni hétköznapokon 
8-15 óra között 

a 0752–243584-es 
telefonszámon lehet. 

Illetve önéletrajz küldhető 
a csa@cetateproduction.ro 

e-mail-címre.

A székelyudvarhelyi 
Confex Jakab 
bőrkonfekciókat 
gyártó cég

bedolgózókat keres 
kézimunkára, 
gépi munkára, 

termelésbe.
Fizetés teljesítmény után. 

Jelentkezni a cég Vár utca 5. 
szám alatti székhelyén lehet.

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

Jelentkezni Székelyudvarhelyen 
a Vár utca 5. szám alatt, valamint 

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

a 0266-213622-es telefononszámon 
lehet, naponta 8–15 óra között.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

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 Mr. Big 
fehérnemű-
gyártó cég 

Amit ajánlunk: - eredményorientált 
bérezés, hosszú távú munkalehetőség

- szállítás biztosítása
- ételjegy

Érdeklődni a következő telefonszámokon 
lehet: 0266-245044, 0723-692234.

 VARRÓNŐKET
alkalmaz.

A Rip-Rop pékség

SOFŐRT
keres.

Jelentkezni
a Sósfürdő u. 3/b szám alatt 

hétköznapokon 
10–15 óra között lehet.

Elhalálozás

„Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, 
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.”

Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, 

testvér, anyós, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

SZÁSZ KÁLMÁNNÉ, szül. KOVÁCS TERÉZ
életének 70., házasságának 49. évében, 2017. november 11-én 

türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Élete önzetlen segítségnyújtás, mások iránti szeretet, hatalmas élni akarás volt. 

Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető szívére, míg élünk, emlékezünk. 
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 15-én, szerdán délután 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

Fájó szívvel emlékezünk 2008. november 14-ére,

BARTALIS MARGIT, 
szül. SZAKÁCS MARGIT

halálának 9. évfordulóján. 
Istenem, súgd meg neki halkan, 

lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. 
Álmomban keressen meg engem, 

még egyszer hadd lássam, hadd öleljem! 
Nem szólnék róla, miért gyötör a bánat, 

csak hadd lássam még egyszer az édesanyámat! 
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, 

súgd meg neki halkan, én mindennap várom! 

Bánatos férje, lánya Csilla és családja – Bögöz

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2000. november 14-ére, 

GÖRÖG ISTVÁN
halálának 17. évfordulóján. 

Hiányod fájdalom, minden könny vigasz. 
Örök a perc, de az élet nem az. 

Minden éjszaka és hajnal véget ér, 
s míg szívünk dobban, te örökre benne élsz! 

Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének!

Bánatos felesége, gyermekei és családjaik

Állásajánlat

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres, 

részmunkaidős munkaszerződéssel. 

Munkavégzés helye: Csehétfalva. 
Feladatai: Udvarhelyi Híradó és egyéb saj-
tótermékek kézbesítése az előfizetőknek, 

illetve előfizetések felújítása. Bővebb 
információért hívja lapterjesztőnket a 

következő telefonszámok egyikén: 0740-
896616, 0266-218361. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.

 (266001)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres,

részmunkaidős munkaszerződéssel. 

Munkavégzés helye: Tarcsafalva.
Feladatai: Udvarhelyi Híradó és egyéb saj-
tótermékek kézbesítése az előfizetőknek, 

illetve előfizetések felújítása. Bővebb 
információért hívja lapterjesztőnket a 

következő telefonszámok egyikén: 0740-
896616, 0266-218361. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.

 (265983)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: Zeteváralja).

Feladatai: napilap, hetilapok, havilapok, 
kézbesítése az előfizetőknek, előfize-

tések felújítása, illetve új előfizetések 
megkötése, szórólapok, katalógusok 

szórása. Elvárások: megbízhatóság, pon-
tosság, rugalmasság, zeteváraljai lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 
érdeklődését, kérjük, hívja lapterjesztőn-

ket a 0746-539625-ös telefonszámon.
 (266359)

A Sipex Company C kategóriás 
jogosítvannyal, „atestattal” és 
tahográfkártyával rendelkező 

gépkocsivezetőt alkalmaz.

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely, 
lerakat: Fások utca 14/21. szám. 

Elvárások: min. 1–2 év tapasztalat, meg-
bízhatóság, komolyság, jó csapatszellem. 
Ajánlunk: motiváló bérezést, ételjegyet, 

km utáni járulékot. 
Érdeklődni lehet telefonon, vagy szemé-
lyesen a székhelyen, naponta 8–17 óra 

között. Tel.: 0734-882741. (266467)

A ComKim Cégcsoport
székelykeresztúri munkapontjára 

bővítés céljából a következő 
állásokra munkatársakat keres: 

• Segédraktáros. Elvárások: általános iskolai 
végzettség, B kategóriás jogosítvány, 
pontos munkavégzés, rugalmasság, 

munkabírás, előnyt jelent a villástargonca-
kezelői engedély.

• Fémipari szakmunkás a lemezfeldolgozó 
műhelybe (akár betanítással is) Elvárások: 
általános iskolai végzettség, legkevesebb 2 
év szakmai tapasztalat fémipari szakmában. 
Amit ajánlunk: versenyképes, teljesítmény-

arányos bérezés. Jelentkezni lehet személye-
sen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8–12 

óra között a székhelyen: Székelykeresztúr, 
Timafalvi utca 101. szám. Érdeklődni lehet 

telefonon. Tel.: 0745-820167. (266390)




