
Állásajánlat

Felhívás
Gyerekfelügyelőt keresek, 5 éves kislány és 7 
éves kisfiú mellé, Marosvásárhelyen, napi 4-8 
órás munkaidővel. Diákok kizárva. Részletek a 
0740-646 363-as telefonszámon, naponta 18.00 
óra után. (266223)

Ingatlan
Kiadó 2 szobás saját hőközpontos, bútorozott 
földszinti lakás a régi Tudor negyedben diákok, 
egyedülállók részére. Üzletek és buszmegállok 
közelben. Érdeklődni a 0723-831 064. (266291)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903 910. (266399)

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. (266335)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és karban-
tartása. Ugyanitt rendelhető nyitható szú-
nyogháló, illetve ezek átalakítását vállaljuk. 
Tel.: 0741-464 807. (266446)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag termopán ablakok, egy- és kétnyílósok; új 
bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 
lej. www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630 838.
 (265974)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minő-
ségű őshonos és modern gyümölcsfacseme-
ték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, 
kajszi- és őszibarack, birs, dió), nagy fajta vá-
lasztékban, továbbá ribizlitövek, egres, szőlő- 
és rózsatövek. Nyikómalomfalva 245/D. szám, 
Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-322 192.
 (266389)

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

Eladó alig használt matrac védővel, fejrésznél 
állítható faráccsal, vasággyal (Jysk) vagy ágy 
nélkül. Méret: 90x200 cm. Tel.: 0724-882 677, 
0365-808 012. (265800)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladó-
ak használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 
0722-846 011. (265805)

Eladók: 2 db. sütőkemence ajtó, vaspánt sarok 
garázs vagy gazdasági épülethez, rögzítő mosdó-
kagyló alá, 600 és 1000-es gázcső, samot tégla. 
Tel.: 0729-442 031. (266385)
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Marosvásárhelyi 
székhelyű 

nemzetközi 
vegyipari 

alapanyagokat 
importáló 

és forgalmazó cég, 
munkatársat keres 
az alábbi pozícióra: 

BESZERZÉSI/
LOGISZTIKAI 
MUNKATÁRS 

Önéletrajzokat 
az office@novochem.ro 

e-mail-címre, 
PDF formátumban várjuk. 

Részletes információ 
a www.novochem.ro 

honlapon található. (266072)




