
Állásajánlat

Bérelnék
Megbízható tanárnő, kiadó garzont vagy 2 szo-
bás lakást keres február 1-től, hosszú távra. Tel.: 
0756-607 969. (267909)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903 910. (267886)

Jósolok kártyából, segítek átokfeloldás-
ban és horoszkóp tanácsadást is adok. 
Tel.: 0775-542 053. (267797)

Ingatlan
Eladó 3 szobás, II-es komfortú tömbházlakás, 
első emeleten, a Meggyesfalvi negyedben. Tel.: 
0747-768 272. (267807)

Jókívánság
Kívánok a Vásárhelyi Hírlap összes mun-
katársának egy boldogabb Új Esztendőt! 
Margandai Rozália. (267947)

Társkereső
46 éves székelyudvarhelyi nemlátó fiatalem-
ber vagyok, szeretnék megismerkedni komoly 
kapcsolat céljából komoly, házias hölggyel. Sa-
ját lakással rendelkezem, 1 gyerek nem akadály. 
Sms-eket nem fogadok. Tel.: 0768-906 006.
 (267910)

Telek
Eladó 850 m2 központi fekvésű belterület és köz-
ponti fűtéses 3 szobás magánlakás, Marosvásár-
helytől 15 km-re. Tel.: 0365-433 428. (267505)

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.
 (267170)

Eladó 1 db konvektor, 2 db parabola antenna, egy 
konyhaszekrény, egy motoros vízpumpa és egy 
főzőkályha Iklandon. Tel.: 0365-433 428 (267506)

Eladó 110-150 cm hosszú, kihúzhatós szobai 
asztal, mahagón színű kemény fából, rászabott, 
vastag üveggel, HP 7550 Windows számítógép 
monitor, Santana rádiókazettofon, mindket-
tő kitűnő állapotban. Tel.: 0365-418 107, 0770-
320 964. (267558)

Eldadó elektromos kályha, színes TV, kukori-
cafejtő gép, traktor után való kapagép, cserép 
bontásból, faragott csillár, új házi szőtt sző-
nyeg és menyasszonyi ruha. Tel.: 0365-435 
230. (267632)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladó-
ak használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 
0722-846 011. (267686)
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AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!
Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 

a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 
a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

A Bucsinon található 
vendégházba 

gondozót 
alkalmazunk, 

házaspárok előnyben. 

Fizetés: 2000-2500 lej 
+ 10%-a a bevételnek. 
Tel.: 0745-696 055 (267679)

Alkalmazunk 
szakácsot, 

segédszakácsot, 
mosogatót, 
szobalányt, 

éjjeli recepcióst 
Marosvásárhelyre. 

Érdeklődni 8 és 17 óra között 
lehet, az alábbi telefonszá-

mon. Tel.: 0749-027 726 (267914)

Kerékpár összeszerelő 
műhelybe 

jó kézügyességgel 
és műszaki 

beállítottsággal 
rendelkező, fiatal 

munkatársakat 
keresünk. 

A munkafázisokat betanítjuk. 
Tel.: 0265-261 806, 
0722-563 176. (267843)

Kerékpár 
forgalmazó cég 
kereskedelmi 

értékesítőt keres. 

Követelmények: 
jó kommunikációs készség, 
B kategóriájú jogosítvány, 

magyar és román nyelv 
ismerete. 

Tel.: 0265-261 806, 
0722-563 176. (267844)

A Viessmann Transilvania Kft 
szerszámlakatost alkalmaz.

Elvárásaink:
– szerszámkészítő lakatos, vagy lakatos végzettség;

– gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség 
és improvizációs készség;

– biztos műszaki rajzolvasás és mérőműszerek precíz használata.

Érdeklődni a 0365-423 908-as telefonszámon, 
vagy az o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet.

A Viessmann Transilvania adminisztratív 
munkatársat keres.

Feladatok:
– nyílvántartások készítése;

– iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
– általános adminisztrációs feladatok.

Elvárások:
– számítógép kezelési ismeretek;
– Word, Excel és Outlook ismeret.

Az önéletrajzokat a h.wellmann@viessmann-modell.com e-ma-
il. címre várjuk. További infomációkért a 0365-423 900-as telefon-

számon lehet érdeklődni.

Eladó ház 
a Somostető közelében. 

Telefonszám: 
0745-658 585.

Eladó ingatlan 
a Somostető 
körzetében, 

alkalmas orvosi rendelő, 
óvodai, vendéglátói 

vagy egyéb tevékenység 
számára. 

Telefonszám: 
0745-658 585.




