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Megemlékezés

Elhalálozás

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.

A  székelyudvarhelyi
Petőfi Panzió alkalmaz:
SZAKÁCSKISEGÍTŐT.

Elvárások:
– megbízható, rugalmas;
– udvarhelyi lakhellyel rendelkező.
Előnyt jelent: 
– ha már dolgozott ebben 
    a munkakörben.
Amit biztosítunk:
– hosszú távú munkalehetőség;
– modern munkakörülmények.

Jelentkezni a Vár utca 5. szám alatti 
titkárságon, vagy beküldeni 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre lehet.

• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT
• MUNKAHELYI BETANÍTÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT ÉS 
KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztosítása
• bérletek árának megtérítése

Jelentkezni önéletrajzzal a Vár utca 5. 
szám alatt, valamint Szentkeresztbányán 
a Gábor Áron utca 20. szám alatt, illetve 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címen lehet, további információ 

a 0266–213622-es telefonszámon.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

A Cabsat Kft.
alkalmaz:

- villamosmérnököt 
- villanyszerelőt

- takarítónőt 

Érdeklődni naponta 
a cég székhelyén, a N. Bălcescu 

u. 3. szám alatt lehet. 
Telefon: 0266–218202, 

0744–694746.

Pénzügyi kontrollert

 alkalmazunk Székelyudvarhelyen.

Elvárások:
• felsőfokú gazdasági végzettség
• hasonló munkakörben szerzett 
pénzügyi tapasztalat

Előnyt jelent: 
• ERP rendszer használatában jártasság

Munkakör: 
• stratégiai tervezésben való részvétel, 
pénzügyi kimutatások, elemzések 
készítése, cashflow tervezés, statisztikák 
összeállítása

Jelentkezés: cv@clearservice.eu

Autó
Eladó 2016-os gyártású, kitűnő állapotban levő 3,5 
tonnás, 165 lóerős Renault Master kisteherau-
tó. Felszereltség: ABS, ESP, ASR, légzsákok, köz-
ponti zár, klíma, Bluetooth, CD-lejátszó, elektromos 
ablakemelő, szervokormány. Irányár: 15 700 euró. 
Tel.: 0742-888858. (270850)

Állat
Szivárványospisztráng-ivadék eladó, kétfé-
le méretben. (160 db/kg és 20 db/kg). Tel.: 0751-
083862. (270838)

Eladók színes napos-, és előnevelt tojócsir-
kék, kendermagos, piros, csórényakú és cirkás szí-
nekben, valamint előnevelt húscsirkék. Tel.: 0741-
655227. (270847)

Állásajánlat

„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké ott marad.” 

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

rokon, ismerős és jó barát, 

DÁNÉ LAJOS  
életének 91., özvegységének 8. évében, 2018. április 18-án rövid betegség után csendesen elhunyt. 

Egész életében fáradtságot nem ismerve, önfeláld ozóan munkálkodott azokért, akiket szeretett, 
de a kiszabott esztendők leteltek, ereje ellankadt.

Lelke Istennél nyugalomra talált. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. április 20-án, pénteken délután 2 órakor helyezzük 

örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint a bágyi családi háztól a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Bágy

,,Küzdöttél, de már nem lehetett, 
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) 

Szomorú szívvel és mély fájdalommal, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 

hogy a drága jó édesapa, nagyapa, após, rokon, 
barát, szomszéd és jó ismerős,

BARDÓCZ ZOLTÁN 
életének 95. évében, 2018. április 17-én 

türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk temetése 2018. április 21-én, szombaton délután 2 órakor lesz,

a református egyház szertartása szerint a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család, Zita, Sándor és Andrea – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2015. április 20-ára,

ANDRÁS MARGIT, szül. BODÓ MARGIT 
halálának 3. évfordulóján.

Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 

Szerető családja – Tibód

Fájó szívvel emlékezünk 2017. április 19-ére,

özv. FERENCZ LÁSZLÓNÉ, szül. VÉBER MARGIT 
– nyugalmazott tanítónő – 
halálának 1. évfordulóján. 

,,... a jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, 

a hitet megtartottam...” (Szent Pál leveléből) 

Szerettei – Székelyudvarhely

„A szeretet soha el nem fogy.” (Pál apostol) 

Fájdalommal emlékezünk 2011. április 22-ére, 

INCZE VIDORNÉ, szül. CSÁKI IRMA 
halálának 7. évfordulóján. 

Őrködj e drága sír felett, Istenem, 
hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. 

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, 
de szívünkben élni fogsz mindörökké. 

Bánatos férje, édesanyja, testvére, sógora és szerettei – Bögöz

A székelyudvarhelyi 
Transcom-Metal Kft. öntöde 

alkalmazásra keres hegesztő-lakatost, 
fémforgácsolót és szakképzetlen 

munkást betanítással. 
Bérezés megegyezés szerint, ingázók 

szállítása és ételjegy biztosítva. 
Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Fások 

utca 14. szám (a Demaco autóbontó mellett), 
illetve telefonon. Tel.: 0721-278884. (270668)

A Fornetti Románia 
agyagfalvi munkapontja sofőrt alkalmaz. 

Feltételek: B kategóriás jogosítvány, 
románnyelv-tudás. Előny a C kategória. 

Jelentkezni személyesen, kézzel írott román 
nyelvű önéletrajzzal Agyagfalva 161. szám 
alatt. Érdeklődni telefonon vagy e-mailen. 
Tel.: 0720-555584. E-mail: transportlu@

fornetti.ro. (270757)

Budapesten
 újonnan nyíló 

kürtőskalács-cukrászdánkba 
keresünk munkaerőt! 

Nemsokára nyílik 
Budapesten az Állatkert

 új mesebirodalma, a Holnemvolt Vár, 
és benne nekünk is 

egy merőben új üzletünk, 
az Édes Mackó büfé, 

ahol nemcsak kürtőskalácsot fogunk készí-
teni, hanem kürtőskalácsból készült 

desszertkülönlegességeket is. 
Ide keressük a Vitéz Kürtős 

csapatát bővítő 10 fős személyzetet. 
Infó: http://www.vitezkurtos.hu/dolgozz-

nalunk. (270868)

A VIKING Kft. alkalmazásra keres 
fiatalos, rugalmas, székelyudvarhelyi 

lakhellyel rendelkező 
női és férfi munkaerőt 

ÉPÜLETTAKARÍTÓI munkakörbe.
Előny férfiaknál a B kategóriás jogosítvány! 
Jelentkezni személyesen a cég székhelyén, 
a Tompa László utca 34. szám alatt, munka-

napokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-218009.
 (270923)




