APRÓHIRDETÉS

Vadrózsa Panzió
és Étterem

A MAXOLL Kft. munkatársat
keres ipari csomagológépek
és berendezések szervizelésére,
valamint karbantartói munkálatokra.

Elvárások
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Füstölt betyárleves
Rántott sajt
Szalmakrumpli
Savanyúság
Desszert

- jó románnyelv-ismeret
- B kategóriás jogosítvány

Műszaki és alapvető villamossági szakismerettel (tapasztalattal) rendelkezők
jelentkezését várjuk. Szakirányú képzés a cégnél.
A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre várjuk
február 19-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám,
Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

Bikafalva 148. szám
Tel.: 0786-904065; 0749-685061

Németországban dolgozott? Akkor biztosan hallott már
róla, hogy az ott befizetett adóját az utolsó négy évre
visszaigényelheti, és gyermekpénzt is kap –
ha hivatalos formában és szakszerűen kérvényezi.
A biztonságos és maximális visszaigénylés érdekében forduljon egy profi
irodához. A Global Taxkont ügyvédekkel és adótanácsadókkal áll
rendelkezésére, gyors és hatékony ügyintézést biztosít ügyfeleinek.
Lehet, hogy Önre is több ezer euró visszatérítés vár.
Ne habozzon, hívjon bizalommal a 0745–314050-es telefonszámon,
vagy várjuk személyesen a Győzelem utca 24. szám alatt.

www.oriente.ro
Zöldpaszulyleves
Rántott sajt
Hasábburgonya
Cikakáposzta
Desszert

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Global TAXkont – hivatalos partner a visszaigénylések rendezésében.

Termelő cég telket keres Udvarhelyszéken.
Adottságok:

- min. 10 000 nm
- ipari áram
- aszfaltúttal határos

BrokkoliKöménymagleves
krémleves
Sült csirkecomb
Natúr szelet
Krumplipüré
Reszelt krumpli
Saláta
Saláta
Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Ajánlatokat a következő telefonszámon várunk: 0723-180090.
Ezennel az érdekeltek tudomására hozzuk,
hogy pásztorfogadást tartanak Sükőben
2017. február 17-én 11 órától. Várjuk a jelentkezőket. Tel.: 0752-907554.
(268919)

Székelyudvarhelyi
ruhásüzlet ELÁRUSÍTÓT
alkalmaz.
Elvárás:
- hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat
Érdeklődni a 0266–213622-es
telefonszámon lehet 10-15 óra között,
önéletrajzot a Vár utca 5. szám alá
vagy a marketing@confexjakab.ro
e-mail-címre várunk.

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyílt
árverezést hirdet kitermelt faanyag eladása céljából a kezelésében lévő erdőből, február 23-án pénteken 10 óratól, az erdészet székhelyén. Érdeklődni lehet a Mihai Eminescu utca
8. szám alatt. Tel.: 0266-210832.
(268923)

Háztartás

Bérbe adó
Cég kiad Székelyudvarhelyen helyiségeket:
emeleti irodát 12 m2, valamint a földszinten
16 m2-es helyiséget, akár bemutatóüzletnek is
megfelel. Tel.: 0740-086803.
(268851)

Felhívás
Dr. Tikosi István ortopéd traumatológus szakorvos rendel a Templom utcai Samed-Polimed
rendelőben hétfő délutánonként. Feliratkozni telefonon lehet. Tel.: 0742-982912.
(268045)

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mosógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők,
mosógépek javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 18. szám (a
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825;
0722-495625;0722-626495.
(268044)

A nagy menü desszertje:
Indiáner

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola február 14-én
TANFOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra. Részletfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: Székelyudvarhely, Méhek utca 2. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. Tel.: 0266-210444, 0724267864, 0730-608441.
(268614)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed
Centernél péntekenként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741607670.
(268183)

KIADÓ HELYISÉGEK
a Termés utcában
(az Autogroup Simó régi
székhelye)!
IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS
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Házhoz szállítást is vállalunk!

Kossuth Lajos u. 19. sz.

(a posta mellett)

Tel.: 0754-634468

Ruhajavítást, cipzárvarrást, ágyneművarrást, függönyvarrást, -szegést vállalok Székelyudvarhelyen, valamint varrodába bedolgozás
is érdekel. Tel.: 0752-529297.
(268837)

Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE,
BOSCH, SIEMENS) , szárítógépek, mosogatógépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállítás! Kaphatóak sífelszerelések és kor- Telek
csolyák is. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent Eladó Székelyudvarhelyen, a Templom utcában 2
A FENYÉDI ÁLLATTARTÓ GAZDÁK pásztor- és
majorfogadást tartanak 2018. február 18- János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744- x 7 ár vagy 14 ár belterület. Érdeklődni lehet
telefonon. Tel.: 0745-234861.
án, vasárnap 12 órától a helyi kultúrotthonban. 782879.
(268349)
(268739)
Tel.: 0742-011471, 0745-022856, 0742-813973.
73 éves járó beteg férfi mellé gondozót keresünk, Székelyudvarhelyen. Munkaidő megegyezés szerint. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.:
0757-884474.
(268724)

(268786)

A Székelyderzsi Körtövés Közbirtokosság
ezennel értesíti tisztelt tagjait, hogy 2018.
március 10-én, szombaton 10 órától közgyűlést tart a helyi kultúrotthon nagytermében.
Kérjük, hogy jelenjenek meg és a tagsági könyveiket hozzák magukkal. Napirendi pontok: beszámoló a 2017-es évi tevékenységről; a 2018as évi költségvetés elfogadása; a 2018-as legeltetés megszervezése; tisztújítás a vezetőség soraiban; egyéb fontos problémák megbeszélése.
Tel.: 0766-574208.
(268832)

Ingatlan

Vegyes

Székelyudvarhelyen eladó új építésű családi
ház, 148 m2 + melléképület. Beosztása: földszint
3 szoba, fürdőszoba, előszoba, gardrób, ebédlő,
konyha. Tetőtér beosztása: szoba, fürdőszoba.
Tömbházlakást beszámítunk. Tel.: 0745-234861.

Eladó félszáraz bükk tűzifa méterben. Kérésre felvágva is, kisebb mennyiség is megoldható.
A házhoz szállítás biztosítva. Tűzifa kapható már
180 lej/métertől. Ugyanitt eladó fenyő-, tölgyfa- és bükkfacándra. Érdeklődni telefonon lehet.
Tel.: 0744-937920.
(268749)

(268740)

Eladó Székelyudvarhelyen garzonlakás a Szabók
utcája 7/22. szám alatt, I. emeleten, thermopan
ablakokkal, új bejárati ajtóval. Irányár 22 000 euró. Tel.: 0740-791459.
(268787)

Eladó Székelyudvarhelyen új állapotban lévő tuskabin, kádba szerelhető inox ülőke, valamint
új fürdőkád. Tel.: 0754-228947.
(268825)

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható

0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000

