HIRDETÉS

Állásajánlat
A székelyudvarhelyi
Szabó Gyógyszertár
gyógyszerészeket
és gyógyszerészasszisztenseket
alkalmaz.
Szakmai tapasztalat előnyt
jelent, de friss végzősök
jelentkezését is várjuk.

Egy éves, 2-es fokozatú, akkreditált FODRÁSZ KÉPZÉS
indul Csíkszeredában májustól. Érdeklődni és iratkozni telefonon lehet vagy személyesen az Éva Styl
szépségszalonban. Tel.: 0745-419 668.
(270204)

Vegyes
Ingatlan
Eladó első emeleti, II. osztályú, 2 szobás
tömbházlakás a Săvinești negyedben (11/7
alatt) Marosvásárhelyen, alkudható áron. Érdeklődni 8-tól 15 óráig és 18-tól 20 óráig lehet
az alábbi telefonszámon. Tel.: 0742-221 086,
0745-212 636.
(270753)

Telek

Amit kínálunk:
magas kereseti lehetőség,
jó csapat,
kellemes munkakörülmények.

Eladó házhely Koronkán, Hollós völgy 550. szám,
0.14 hektár beltelek. A kapu előtt aszfaltos út, víz,
kanalizálás, villanyáram van, a területen számos
termő gyümölcsfa. Ára 100 000 lej. Tel.: 0748423 991, 0365-424 613.
(270166)

Érdeklődni telefonon lehet
vagy a helyszínen, a Bethlen
Gábor utca 47. szám alatt.
Tel.: 0744-660 052.(270674)

Oktatás

Felhívás
Fejőstehenek mellé gondoz ót keresünk. Szállás,
ellátás biztosítva. Tel.: 0742-621 956.
(270666)
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Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát!
Nálunk a következőket sajátíthatod el: maszszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-pedikűrműkörömépítő és kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, akkreditált diploma. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-354 240.

Részvétnyilvánítás
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki Kiss Éva kolléganőnknek,
szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Plasmaterm RT munkaközössége (270749)

(270475)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.:
0722-846 011.
(270164)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű őshonos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és őszibarack, birs, dió) nagy választékban, továbbá ribizlitövek, egres, szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 245/D. szám,
Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-322 192.
(269761)

Mezőgazdaság
Eladó saját termesztésű FACELIA (Mézontófű) vetőmag, ára 25 lej, alkudható. Tel.: 0744-833 597,
0365-429 580.
(270420)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását,
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903 910.
(270015)

