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Állásajánlat

Állat
Szivárványos pisztrangivadék eladó, 2 féle méret-
ben. (160 db/kg és 20 db/kg). Tel.: 0751-083 862.
 (270838)

Bolhapiac
Eladó egy csináltatott tömbházajtó, tokostól, ajtó 
zárral ellátva, stb. Tel.: 0740-410 629. (270030)

Felhívás
Fejőstehenek mellé gondozót keresünk. Szállás, el-
látás biztosítva. Tel.: 0742-621 956. (270666)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, központhoz közel, csen-
des helyen összkomfortos családi ház 500 m 2 te-
lekkel. Irányár: 78 000 euró. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0036-70-3308 799. (269923)

Eladó első emeleti, II. osztályú, 2 szobás tömb-
házlakás a Săvinești negyedben (11/7 alatt) Ma-
rosvásárhelyen, alkudható áron. Érdeklődni 8-tól 15 
óráig és 18-tól 20 óráig lehet az alábbi telefonszá-
mokon. Tel.: 0742-221 086, 0745-212 636. (270753)

Eladó 100 m 2-es családi ház Vadadon. Víz, gáz, vil-
lany van benne, 0.38 ha kert. Tel.: 0745-633 527, 
0266-362 219. (270800)

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

Oktatás
Egyéves, 2-es fokozatú, akkreditált FODRÁSZKÉPZÉS 
indul Csíkszeredában májustól. Érdeklődni és felirat-
kozni telefonon lehet, vagy személyesen az Éva Styl 
szépségszalonban. Tel.: 0745-419 668. (270204)

Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres 
légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát! Ná-
lunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, fér-
fi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő és 
kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, akkreditált 
diploma. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-
354 240. (270758)

Szolgáltatás
Sírkeretezést és kripták építését vagy javítását 
vállaljuk, nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 0753-
924 431. (269493)

Sírkeret, sírkő, kripta feliratok készítését vállaljuk 
az összes marosvásárhelyi temetőn és falun is. Tel.: 
0746-559 028. (269548)

Telek
Eladó 850 m 2 központi fekvésű belterület Iklandon, 
64. szám alatt, telekelve. Villanyáram és kút van 
rajta. Tel.: 0365-433 428. (270064)

Eladó központi fűtéses, 3 szobás magánlakás 
Iklandon, 69. szám alatt. 1368 m 2 terület, gazda-
sági épületekkel. Az iratok rendben vannak. Tel.: 
0365-433 428. (270065)

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.: 0748-423 
991, 0365-424 613. (270166)

Vegyes
Eladó Dacia Break 1310, orosz hűtőszekrény, ösz-
szecsukható ágymatrac (1.50x1.30), új gyümölcs-
csavaró gép, sport TV, korcsolya, új literes és be-
főttes üvegek, számítógép, wireless egér, fapad 
teraszra, székek, vastag üveglapok, nagy radiátor, 
forgó léghőfújó. Minden nagyon olcsón! Tel.: 0771-
528 234. (269838)

Eladó 2 db parabola antenna digitális fejjel, egy 
konyhaszekrény, egy motoros vízpumpa és egy fő-
zőkályha, 1 db Goldstar színes televízió Iklandon. 
Tel.: 0365-433 428. (270063)

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

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

Vásárolnék
Vásárolok festményeket magyar, erdélyi és román 
alkotóktól, szobrokat, tulipános bútrokat, népi ke-
rámiát, órákat, régi rádiót és tévét (1970. előttit), 
egyéb régiségeket, stb. Tel.: 0757-716036. E-mail: 
paintingardeal@yahoo.com. (270039)

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.

Alkalmazunk 
szakácsot, 

segédszakácsot, 
mosogatót, szobalányt, 

recepciós hölgyet, 
zöldövezet karbantartót 

Marosvásárhelyre. 
Amit ajánlunk: szállás, 
étkezés, hazautazás. 

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

mon. Tel.: 0770-183 799, 
0745-696 0555 (270715)

A Bucsinon található 
vendégházba 

gondozót alkalmazunk, 
házaspárok 
előnyben. 

Fizetés: 3000 RON + bónusz 
Tel.: 0745-696 055. (270716)

Humán erőforrás 
toborzót keresünk 

a csapatunkba!
Szeretsz emberekkel 
kapcsolatot tartani/

kommunikálni?
Van tapasztalatod 

humán erőforrás terén?
Akkor jelentkezz! 
cv@westjobs.eu

Főbb feladatkör:
• A vállalat munkaerő 

kiválasztása 
• Jelöltek kezelése a kivá-

lasztási folyamat során
• Új munkatársak beveze-

tésének koordinálása
• Toborzással kapcsolatos 

naprakész kimutatások 
vezetése, hatékonyság 
folyamatos fejlesztése




