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Elhalálozás

Megemlékezés

Megemlékezés

Székelyudvarhelyi 

panzió 

RECEPCIÓST 

alkalmaz.

Elvárások: középfokú végzettség, 
román nyelv ismerete, 

számítógép-kezelői ismeretek, 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). Előnyt jelent a turisztikai 

végzettség és a szakmai tapasztalat.
Érdeklődni a 0766-999496-os, vagy 
a 0756-093926-os telefonszámon 

lehet. Önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk.

Feltételek:
• jó megjelenés, rátermettség
• román nyelv ismerete társalgási 
szinten
• B kategóriás jogosítvány
• büntetlen előélet
• tapasztalat a vendégfogadásban 
• idegen nyelv ismerete (angol vagy 
német)
Amit ajánlunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• szolgálati lakás
• eredményorientált bérezés

Csak komoly, józan életű
személyek jelentkezését várjuk!

Az önéletrajzot le lehet adni 
a Petőfi panzió recepciójánál, 

Székelyudvarhely, Petőfi Sándor u. 2. sz., 
vagy elküldeni e-mailen 

a marketing@confexjakab.ro címre. 
Tel.: 0766-999496, 0756-093926.

Deság Villa panzióba 
keresünk hosszú távra 
olyan személyt vagy
házaspárt, aki a vendégek
fogadását, rendezvények 
megszervezését és lebonyolítását 
megfelelő minőségben elvégzi.

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.

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  

szakácskisegítő 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

Állat
Szeretne egészséges és kezelt NAPOSCSIRKÉT vá-
sárolni (tojó- és húscsirkét)? Rendelje meg márci-
ustól a sepsiszentgyörgyi Pet-World cég udvarhelyi 
kirendeltségénél minden szerdán! Ugyanitt meg-
rendelhető mindenféle PURINA táp (csirke, nyúl, 
bárány, borjú) és szárított sörmaláta. Tel.: 0744-
610197. (269650)

Állásajánlat

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, 
átölelt, és mondta: gyere haza.” 
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó Édesanya, 
Nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd és barát, 

MIKLÓS ILDIKÓ
életének 65. évében, türelemmel viselt hosszas betegség után, 

váratlanul eltávozott közülünk. 
„Életünknek egén fénylő csillag voltál, 

itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. 
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, 

pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” 
Drága halottunktól 2018. március 14-én délután 3 órakor veszünk végső búcsút 

a bethlenfalvi temető ravatalozójában, a római katolikus egyház szertartása szerint. 
Emlékét szívünkben örökké őrizzük! 

Részvétnyilvánítást a szertartás előtt egy órával fogad a gyászoló család. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Számunkra Te sosem leszel halott,
 örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét 
áldd meg, Atyánk, s mi köszönjük, 
hogy Ő lehetett a mi édesapánk.” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, élettárs, testvér, barát,

rokon, szomszéd és jó ismerős,

ORBÁN LEVENTE ZSOLT 
életének 42. évében, 2018. március 11-én váratlanul elhunyt. 

Őrizzétek meg szívetekben halványuló mosolyom, 
csak a jóra emlékezzetek, ha rám gondoltok. 

Drága halottunkat 2018. március 14-én du. 1 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
a római katolikus egyház szertartása szerint 

a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2009. március 14-ére, 

TÓDOR ÁRPÁDNÉ, szül. PETRUŢ AURELIA (ARANKA) 
halálának 9. évfordulóján. 

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, az maradt csak hátra. 
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. 

Az idő múlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz szép emléked. 

Férje, gyermekei és unokái – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2003. március 12-ére,

MÁTYÁS JÓZSEFNÉ, szül. GÁLFI RÓZA
halálának 15. évfordulóján. 

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél. 

Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk, felnézünk az égre. 

A csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt! 

Szerettei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2008. március 13-ára,

id. NAGY BALÁZSNÉ, szül. MÁTYÁS MARGIT
halálának 10. évfordulóján. 

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. 
Egy jajszó, nem sok, annyit nem mondtál, 

csak elmentél a halál hosszú útján! 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 

a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.

 Szerettei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2010. március 14-ére, 

PÉTER ÁRPÁD (SZENYOR) 
halálának 8. évfordulóján. 

Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik, 
a halál fájdalmát csak az élők érzik. 

Szerető családja

A Prima Press Kft. 
lapkézbesítőt keres 
(munkavégzés helye: Máréfalva). 

Feladatai: az Udvarhelyi Híradó és egyéb sajtó-
termékek kézbesítése az előfizetőknek, előfizeté-
sek felújítása, illetve új előfizetések megkötése, 

szórólapok, katalógusok szórása. 
Elvárások: megbízhatóság, pontosság, 

rugalmasság, máréfalvi lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 

érdeklődését, kérjük, hívja lapterjesztőnket 
a 0746-539625-ös telefonszámon. Önéletrajzát

elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.  (269274)

Gyártó és értékesítő cég  
mérnöki (faipari előnyben) 

vagy technikusi végzettséggel, 
műszaki érdeklődéssel, 

eladási tapasztalattal rendelkező, 
jó kommunikációs képességű 

munkatársat keres 
projektvezetői munkakörbe.

Önálló munkavégzés és határozott fellépés 
képessége, valamint magyar–román 

nyelvtudás elvárás. 
Önéletrajzokat a cv@mobilcomimpex.ro 

címre várunk 2018. március 15-éig. (269553)

A Rulmenţi de calitate-ro Kft. 
csapatbővítés céljából

értékesítői munkatársat keres. 

Elvárások: B kategóriás jogosítvány; román-
nyelv-tudás; jó kommunikációs készség, 

műszaki alapismeretek. 
Fényképes önéletrajzokat e-mailen várunk, 

vagy személyesen a cég székhelyén: 
Bethlenfalvi út 125/A szám alatt. E-mail: 

office@rulmentidecalitate.ro. (269559)

A Scorpion Trans-Com Kft. 
taxisofőrt 

alkalmaz Székelyudvarhelyre. 
Elvárások: pontosság, megbízhatóság, 

B kategóriás jogosítvány 
(min. 2 éves régiséggel), 

legalább 21 éves személy legyen. 
Előny: tapasztalat, a város ismerete, 

székelyudvarhelyi lakcímmel rendelkezik, 
atestat. Fényképes önéletrajzot e-mailen 

várunk, érdeklődni lehet telefonon is. 
Tel.: 0745-633513. 

E-mail: sandortamas22@yahoo.com. (269593)

A székelyudvarhelyi Nefelejcs fagyizó 
munkatársakat keres 

eladói munkakörbe, 
versenyképes fizetéssel. 

Önéletrajzokat e-mailen vagy a Romarta 
üzletben várunk (Kossuth Lajos utca 1. 

szám). Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 
0753-116369. E-mail: office@romarta.net.

 (269728)




