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Borsóleves
Sajtos karaj 

hasábburgonyával
Friss káposzta

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Szárnyasraguleves
Sárgarépafőzelék
Stefánia szelet

Zöldségleves
Sertésborda
parasztosan

Saláta

A nagy menü desszertje:
négerkocka

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Gulyásleves
Gombás csirkepaprikás

Csigatészta
Savanyú uborka

Desszert

Felsőboldogfalvi bútor-
gyártó üzembe, előkészítő, 
felületkezelő és csomagoló 

munkakörbe női és férfi 
munkatársakat keresünk.

Munkakönyves alkalmazás  
kezdéskor, bérezés a minimálbér 

felett megegyezés alapján,
a navétázást autóval biztosítjuk 

a városból. 
Jelentkezni munkanapokon 

8–16 óra között a 0744–783161-es 
telefonszámon.

Tanügyet, kultúrát és egészségügyet felügyelő 
osztály – 1 szakfelügyelő, IA. osztály

Részvételi feltételek:
– felsőfokú (egyetemi) végzettség záróvizsgáva 
– legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat
– előnyt jelent tanügyben szerzett tapasztalat

Fejlesztési osztály – 1 szakfelügyelő, I. osztály

Részvételi feltételek:
– építőmérnöki, épületgépész-mérnöki, villamosmérnöki, 
energetikai mérnöki, építészeti, urbanisztikai egyetemi 
végzettség záróvizsgával
– legkevesebb 2 év szakmai tapasztalat

Fejlesztési osztály, Stratégiai és vállalkozásfejlesz-
tési részleg – 1 szakfelügyelő, II. osztály

Részvételi feltételek:
– gazdasági szakágban szerzett felsőfokú (egyetemi) végzettség 
záróvizsgával
– legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat

Városgazdálkodási közszolgálat – 1 előadó, 
pályakezdő szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség, érettségi diplomával
– nem szükséges szakmai tapasztalat

A versenyvizsga időpontja 2017. december 4., 10 óra (írásbeli 
vizsga). A szóbeli vizsga időpontját az írásbeli vizsga 
eredményhirdetése után tesszük közzé. 

Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának 
székhelye: Városháza tér 5. sz.
A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 munkanapon belül, vagyis 2017. november 22-éig.
A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint 
a könyvészet megtekinthető a hivatalos honlapon: 
www.udvarhely.ro, valamint a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján. Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal 
személyzeti irodáján kaphatnak az érdeklődők.
(Tel.: 0266-218382, 1804-es mellék).

SZÉKELYUDVARHELY  POLGÁRMESTERI  HIVATALA
versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű 
munkaszerződéses állások betöltésére :

SZÉKELYUDVARHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű 
munkaszerződéses állás betöltésére:

A Helyi Önkormányzat állandó apparátusába:
Szakfelügyelő, I.

Részvételi feltételek:
– felsőfokú/egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 1 év munkatapasztalat (szakmai téren).

A szóbeli versenyvizsga időpontja 2017. december 8., 
10 óra, a szóbeli vizsga időpontját az írásbeli vizsga 
eredményhirdetése után tesszük közzé. 
Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának 
székhelye, Városháza tér 5. sz.
A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának székhelyén kell letenni a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, vagyis 
2017. november 28-ig.
A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint 
a könyvészet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
hivatalos honlapján: www.udvarhely.ro, valamint 
hirdetőtábláján. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal személyzeti irodáján kaphatnak az érdeklődők.  
(Tel.: 0266–218382, 1804-es mellék) 

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-ne-
gyedben 1. emeleti 2 szobás tömbházlakás , 
napos oldalon. Tel.: 0756-077327. (266514)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyed-
ben földszinti 3 szobás, bútorozott lakás, 2 
külön nyíló szobával. Bér: 100 euró/hó, 1 hóna-
pi kaució szükséges. Tel.: 0764-640533. (266515)

Kiadó 105 m2-es helyiség Székelyudvarhe-
lyen, a régi Cérnagyár helyén, a földszinten. 
Megfelel irodának, üzletnek, orvosi rendelőnek 
stb. Érdeklődni a helyszínen vagy telefonon. Tel.: 
0724-081993, 0724-318667. 

(266518)

Háztartás
Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Cím: Székely-
udvarhely, 1918. december 1. utca 18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495. 

(266037)

Ingatlan
Eladó kertes családi ház Küküllőkarácsony-
falván. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0740-
469022. (266276)

Eladó családi ház Székelyudvarhelyen, az 
Orbán Balázs u. 137. szám alatt. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-250265. (266417)

Mezőgazdaság
A Rabanus Kft. székelyudvarhelyi faiskolá-
ja eladásra kínál őshonos és modern fajtá-
jú, saját termesztésű gyümölcsfacsemeté-
ket (alma, körte, szilva, meggy, cseresznye, kaj-
szi) – termelői áron. Előzetes egyeztetés telefo-
non. Ugyanitt kapható kertészetünkben termelt 
bio minőségű, héj nélküli tökmag, 250 grammos 
kiszerelésben. Telephely: Nicolae Bălcescu utca 
60. szám. www.gyumolcsfa.wix.com/iskola Tel.: 
0745-114986, 0740-085941. 

(266531)

Oktatás
Indítsd el saját vállalkozásodat! Tanulj meg 
egy jól jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indul-
nak Székelyudvarhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: fodrászat, mani-
pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
valamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0755-354240. 

(266340)

Szolgáltatás
A Moldván Emil PFA vállalja:  Kft., PFA, ÎI és ÎF 
bejegyzését, módosítását, kft.-k (akár felfüg-
gesztett kft.-k) egyszerűsített felszámolását, 
élelmiszeripari egységek állatorvosi engedélyez-
tetéséhez szükséges dokumentációk összeállí-
tását. Cím: Vásártér utca 5. sz. (az Agros épület 
emelete). Tel.: 0740-283039. (265831)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed 
Centernél péntekenként 16–20 óra között. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670. (266091)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Érdeklőd-
ni lehet telefonon. Tel.: 0743-903910. (266399)

Vegyes
Eladó két tengely 900-as gumikkal, valamint 
egy mészoltó gép. Tel.: 0745-609334. (266360)

Ál ta lá nos se gély hí vó szám 112

Rend őr ség          0266-211125

Helyi rendőrség      0372-100166 

Tűz ol tó ság        0266-218450

Men tő 0266-216100

Electrica         0266-218416

Delgaz Grid 0800-800928, 0265-200928

Autóbusz-állomás     0266-212034

Aqua Nova vízszolgáltató      0266-216028

 Hasznos telefonszámok

36
lejlej

webáruházunkban,

telefonszámon.

Terjesztési hálózatunkban
a szállítás INGYENES!

aruhaz.szekelyhon.ro

Pincérnőt alkalmazunk 
Székelyudvarhelyen, 

a Bethlen-negyedi RIO bárba.

Önéletrajzokat a Tompa László utca 8. 
szám alatti RIO JEANS üzletbe várunk. 

Tel.: 0744-631940. (266519)

Építkezési cég ácsot, kőművest 
és segédmunkást alkalmaz

Székelyudvarhelyre. 

Tel.: 0756-759753. (266502)

A székelyudvarhelyi Panoráma 
Panzió recepcióst keres. 

Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, 
ételjegy, kedvező munkaprogram, fiata-
los, családias csapat, változatos munka-
kör, modern, kellemes munkakörnyezet. 
Elvárásaink: román és angol nyelv társal-

gási szintű ismerete, számítógépes is-
meretek, szakirányú végzettség vagy ha-

sonló területen szerzett tapasztalat előny. 
Fényképes önéletrajzot e-mailen várunk 

november 15-éig. Tel.: 0266-212345. 
E-mail: marketing@panoramapanzio.ro.

 (266365)




