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Elhalálozás

Megemlékezés

Szakmád a varrás, de nem 
értékelik?

A zeteváraljai CETATE 
PRODUCTION Kft. varroda 

részlegének bővítése céljából 
VARRÓNŐKET alkalmaz:

Elvárások:
• pontos munkavégzés, 
rugalmasság
• varrás terén szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetést, ételjegyet
• ingázás biztosítását Székelyud-
varhely–Zeteváralja útvonalon

Érdeklődni munkanapokon 
8–15 óra között 

a 0752–243584-es telefonon, 
illetve önéletrajz küldhető 

a csa@cetateproduction.ro 
e-mail-címre, vagy személyesen 

leadható a cég székhelyén.

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

– teljesítményarányos bérezés, 
ételjegy biztosítása, balesetbiztosítás 
a nap 24 órájában. 
– az ingázók bérletének árát megtérítjük; 
– lakhatást biztosítunk (térítés ellenében) 
a vállalat munkásszállóján.

Kéréseket a vállalat székhelyén 
(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám), 
munkanapokon 7–15 óra között 

várunk.

Az Ing Service cég 
alkalmaz építőmérnököt.

Elvárt a szakirányú egyetemi 
végzettség. Frissen végzettek 

jelentkezését is várjuk.
Jelentkezési határidő: 

2018. március 15.
Bővebb információk 

0749–164051-es 
telefonszámon kérhetők.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 
szakács és szakácskisegítő 

munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

medencefelügyelői 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

recepciós munkakör 
betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

Az RDE Harghita Kft. 
ügyfélfogadásra, 

kintlévőségek kezelésére 
dinamikus, türelmes, 

jó kommunikációs készséggel, 
valamint románnyelv-
tudással rendelkező 

munkatársat alkalmaz. 
Fényképes önéletrajzokat 

az office@rdero.ro 
e-mail-címre várunk. 

A Rip-Rop pékség

ÁRUKISZÁLLÍTÓT 
és ÉJSZAKAI 

CSOMAGOLÓT 
alkalmaz

Jelentkezni
a Sósfürdő u. 3/b szám alatt 

hétköznapokon 
10–15 óra között lehet.

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. 
Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, após, nagyapa, apatárs, 

koma, keresztapa, rokon, szomszéd, barát és ismerős, 

MIHÁLY GERGELY 
életének 75., házasságának 51. évében, 2018. február 12-én 

türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a teher túl nehéz lett, 

átölelte, és mondta, gyere haza. Betegségben is tü relmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. 
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha abban sem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál te meg, csak álmodni mentél. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 15-én, csütörtökön 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint 

a farkaslaki ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! 

A gyászoló család – Farkaslaka

Fájó szívvel emlékezünk 

SZABÓ BÁLINTRA 
névnapján. 

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol pihen a te jóságos szíved. 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 

mert csak te tudod, mennyire szerettük. 
Áldd meg a földnek minden porszemét, amely takarja drága sírhelyét! 

A Szabó család Fenyédről

Pihenj, pihenj a csendes hant alatt, 
adja meg a túlvilág azt, amivel az élet adós maradt! 
Csillag lettél, mert szívből szerettél. 
Két szemed, mint csillag, felragyog, 
szerettél, szerettünk, ettől voltunk boldogok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2005. február 12-ére, 

KORPOS ERZSIKE 
halálának 13. évfordulóján. 

Nyugodjék békében, örök világosság legyen a része! 

Szerettei – Kányád, Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 1998. február 14-ére, 

id. SZÁSZ FERENC 
halálának 20. évfordulóján. 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” 

Szerettei – Küküllőkeményfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2002. február 14-ére, 

SEBESTYÉN FERENC 
halálának 16. évfordulóján. 

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. 

Szerető férj voltál, drága édesapa, 
bánatos családodnak most az őrangyala. 

Szerettei – Zetelaka

Autó
Eladó megkímélt állapotban egy 2002-es évjára-
tú, 165 000 km-ben levő Peugeot Expert  kis ha-
szongépjármű. Irányár 1950 euró. Érdeklődni te-
lefonon lehet. Tel.: 0744-594807 (268862)

Állásajánlat

Az Udvarhelyi Híradó napilapot 
kiadó Prima Press Kft. 

adminisztrációs munkatársat 
keres (munkavégzés helye: 

Székelyudvarhely). 
Feladatai: előkönyveléssel kapcsolatos 

feladatok ellátása; személyzettel kapcso-
latos adminisztrációs teendők elvégzése; 

szerződések előkészítése, nyilvántartása és 
rendszerezése; különböző ügyviteli feladatok 
ellátása; a vezetőség, a menedzsment számá-

ra különböző kimutatások elkészítése. 
Elvárások: középfokú vagy főiskolai vég-

zettség; számítógépes ismeretek (Office 
csomag, adatbáziskezelő programokban való 
jártasság); Hamor könyvelési program isme-
rete előnyt jelent; előkönyvelési ismeretek; 

rugalmasság, megbízhatóság, precizitás, 
analitikus gondolkodásmód, 

jó rendszerezőkészség; 
magyar-, illetve románnyelv-tudás. 

Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 
érdeklődését, kérjük, önéletrajzát 
a megadott e-mail-címre küldje el, 

a pozíció megjelölésével: hr@szh.ro. 
Beküldési határidő: 2018. február 15. 

Csak a kiválasztott személyeket 
értesítjük. (268734)

Zamárdiba (Balaton) 
keresünk 

két élelmiszerbolti eladót 
április 15.–szeptember 15. 

közötti időszakra 

Szállás biztosítva. Fizetés 100 000–
250 000 Ft (előszezon/főszezon). 

Tel.: 0036-302882648, 
0036-305526078. (268861)

A székelyudvarhelyi székhelyű 
Multipland Kft. tapasztalattal 

rendelkező személyautó-, 
illetve haszongépjármű-szerelőt 

alkalmaz. 

Előnyt jelent a szakirányú végzettség, 
szakmai régiség. Amit ajánlunk: verseny-

képes fizetés, ételjegyek, színvonalas 
munkakörülmények. 

Az érdeklődők jelentkezhetnek 
önéletrajzzal a Multipland Kft. székhelyén, 
a Budvár utca 35. szám alatt. (268847)

A székelyudvarhelyi Mil Trade Kft. 
bővítés céljából kereskedelmi mun-

kakörbe munkatársat keres. 

Elvárások: pontosság, román nyelv 
társalgási szintű ismerete, B kategóriás 
jogosítvány, jó kommunikációs készség. 
Faiparban való jártasság előnyt jelent. 

A betanítást a cégnél vállaljuk. 
Önéletrajzokat Bethlenfalva 222. szám 

alatt várunk. (268630)

Nemzetközi 
szállítással foglalkozó 
székelyudvarhelyi cég 

kamionsofőrt keres 
12 tonnás autóra. 

(Célországok: Magyarország, Szlová-
kia, Csehország, Lengyelország). 

Fizetés: 9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (268898)

Németországba 
OBI- és PENNY-raktárba 

keresünk munkaerőt.

Párok is jelentkezhetnek, 
nyelvtudás nem szükséges. 

Órabér: 9,6 euró, szállás biztosítva. 

Ugyanitt munkalehetőség építkezés 
terén. 

Jobserver, tel.: 0755-497510, 
0753-837335 (9-től 17 óráig). (268925)




