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Asztali spirálos
naptár

A4 és A3 falinaptár

-30%
-30%

Hógömb és plüss 
szarvas

Érvényesség: 
2017. november 2. – november 30.

KUPONKÓDOK:
Hógömb és szarvas: AJANDEK20
A4 és A3 falinaptár: 30FALINAPTAR
Asztali spirálos: 30NAPTAR

Hó
sza

K20
APTAR

-20%

-20%

Amit biztosítunk:
• 3 hónapos felkészítés és oktatás
• kultúrált munkakörülmények
• ösztönző javadalmazási rendszer
• országos és nemzetközi szinten elismert vállalatnál dolgozni, fejlődni
Elvárások:
• tárgyalóképes román és angol nyelvtudás
• fejlett kommunikációs készség
• nagyon jó Microsoft Office ismeretek
• épületgépészeti ismeretek, szakmai tapasztalat előnyt jelent
Ha szeretne beszerzői csapatunk tagja lenni, küldje el fényképes önéletrajzát és 
szándéknyilatkozatát székhelyünkre (Bethlenfalvi út 314. szám); vagy 
az instal@melinda.ro e-mail-címre, 2017. november 25-ig.

Tevékenységünk javítása érdekében
székelyudvarhelyi munkavégzéssel
a beszerzési osztályra
TERMÉKMENEDZSER ASSZISZTENS
munkatársat alkalmazunk.

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres fóliagyártó termelési
részlegére:

- versenyképes, teljesítményarányos bér
- betanítás
- hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség
- jó munkakörülmények

Amit ajánlunk: 

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre 
várjuk  november 20-áig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

A SZÉKELYUDVARHELYI HELYI RENDŐRSÉG
versenyvizsgát hirdet a következő köztisztviselői 

állások betöltésére meghatározatlan időre:

Közrendészeti osztály: 
1 helyi rendőr, III osztály, asszisztens szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
• középfokú végzettség érettségi diplomával
• eleget kell tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket a Köztisztviselők   
  jogállásáról szóló 188/1999. számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  
  újraközzétett törvény 54. cikkelye ír elő
• szakmai tapasztalat: min. 6 hónap
• minimum magasság: férfiak esetében 170 cm, nők esetében 165 cm
1 helyi rendőr, III osztály, fő szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
• középfokú végzettség érettségi diplomával
• eleget kell tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket a Köztisztviselők      
  jogállásáról szóló 188/1999. számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  
  újraközzétett törvény 54. cikkelye ír elő
• szakmai tapasztalat: min. 5 év
• minimum magasság: férfiak esetében 170 cm, nők esetében 165 cm
Építésfelügyeleti iroda:
1 helyi rendőr, I osztály, asszisztens szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
• egyetemi végzettség záróvizsgával –  jogi, adminisztratív, civil epítőmérnöki,  
  építészet vagy urbanisztika területén
• eleget kell tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket a Köztisztviselők   
  jogállásáról szóló 188/1999. számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  
  újraközzétett törvény 54. cikkelye ír elő
• minimum 1 év szakmai tapasztalat
• minimum magasság: férfiak esetében 170 cm, nők esetében 165 cm

A versenyvizsga időpontja:  
• 2017. december 13., 10 óra , fizikai-erőnléti alkalmassági feladat
Helyszín: a Városi park, illetve a Park utca melletti bírkozó terem.
• 2017. december 15., 10 óra - írásbeli vizsga, és a szóbeli vizsga az írásbeli 
vizsgától számított maximum 5 munkanapon belül történik
Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelye, Városháza tér 
5. szám.

A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés Hivatalos Közlönyben történő 
megjelenését követő 20 napon belül kell benyújtani a Székelyudvarhelyi Helyi 

Rendőrség székhelyén, Bethlen Gábor utca 43. szám alatt, 
tel.: 0266–210210, fax: 0372–100167, e-mail: office@pollocodh.ro, 

kapcsolattartó személy: Barabás Csaba, jogi tanácsadó.
A könyvészettel kapcsolatos információt, beiratkozási 

formanyomtatványt, valamint további információkat a Székelyudvarhelyi Helyi 
Rendőrség személyzeti irodájában kaphatnak az érdeklődők.

A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint a könyvészet 
megtekinthető a www.udvarhely.ro oldalon a városháza/álláshirdetés menüpont 

alatt, valamint a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség székhelyén.


