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Építkezési cég újonnan 
épült székelyudvarhelyi 

telephelyére 
mérlegkezelői, valamint 

adminisztrációs 
munkakörbe 

munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel.

Elvárások: érettsegi diploma, 
középfokú számítógépes 

alapismeretek, B kategóriájú 
jogosítvány, alapfokú román-

nyelv-tudás, műszaki beállítottság. 
Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni 

2018. május 4-éig lehet. 
Bővebb információk 

0266–210681-es 
telefonszámon kérhetők.

A MEMO REX Kft. 
munkatársat alkalmaz

székelyudvarhelyi raktárába,  
raktárosi munkakörbe. 

Jelentkezni önéletrajzzal a cég 
székhelyén, a Sport utca 3. szám alatt, 
munkanapokon 8–16 óra között lehet, 

vagy elküldheti 
a memorex.srl@gmail.com 

e-mail-címre. Tel.: 0731-021585.

Egy ügyes bébiszittert/
házvezetőnőt keresünk 

július 1-től Angliába, 
London környékére.

Teljes ellátás, külön szoba, havi £500 
juttatás és évente egy oda-vissza 
repülőút biztosított, heti 33 óra, 

hétvége szabad. 
Elvárások: alapszintű angolnyelv-tudás, 

kedvesség, rugalmasság. 
Bővebb információ 

a katicaboglarka@hotmail.com e-mail- 
címen vagy a 0756-081281-es 

telefonszámon.

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel 

és fémforgácsolással 
foglalkozó SELWERK KFT.  

szentegyházi vas és acélöntöde 
részlegére segédmunkást 

alkalmaz. 

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8–10 óra között 

Székelyudvarhelyen, a cég Fások utcája, 
14. szám alatti székhelyén, vagy 

érdeklődni a 0266-217653-as 
telefonszámon lehet.         

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezést
• ételjegyet
• balesetbiztosítást a nap 24 órájában
• az ingázók költségeinek   
  megtérítését
• lakhatás biztosítását a vállalat   
  munkásszállásán (térítés ellenében)
• orvosi felügyeletet a vállalat   
  rendelőjében
• modern gépekkel felszerelt 
biztonságos és tiszta munkahelyet

Kéréseket a vállalat székhelyén
(II. Rákóczi F. utca 40. szám), 

munkanapokon 7–15 óráig várunk.

A székelyudvarhelyi IKOS CONF Rt.
 férfikonfekciót gyártó vállalat 

folyamatosan alkalmaz 
szakképzett, illetve 

szakképzetlen munkásokat 
termelési részlegeire, jó kereseti 

lehetőséggel.

Kiadó 
Székelyudvarhely 

központjában 
egy másodosztályú, 
1. emeleti, 2 szobás 

bútorozott, 
vagy bútorozatlan lakás 

igényeseknek. 
Tel.: 0769-643558.

A homoródszentpáli tejfeldolgozó, 
a SIMULTAN Kft. 

élelmiszeripari technológust 
vagy 

biokémikust alkalmaz. 
Elvárások: felsőfokú élelmiszeripari végzett-

ség, számítógépes ismeretek,
 jó problémamegoldó képesség, 

nagyfokú precizitás, határozottság. 
Előny: hasonló tevékenységi területen 

szerzett szakmai tapasztalat. 
Amit kínálunk: szakmai fejlődési lehetőség, 

versenyképes jövedelem, 
egyéb juttatások (utazási támogatás), 
stabil, hosszú távú munkalehetőség.

Állás, munka területe: 
gyártás, termelésvezető, 

teljes munkaidő.
Szükséges: magyar- és románnyelv-tudás. 

Fényképes önéletrajzát küldje e-mailen. 
Érdeklődni telefonon is lehet. 

Tel.: 0744-506941. 
E-mail: office.harghita@simultan.ro. (270729)

Élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozás raktáros munkatársat keres. 

Elvárások: románnyelv-tudás, érettségi 
diploma, székelyudvarhelyi lakcím, 

min. 3 év tapasztalat. 
Magyar/román nyelvű önéletrajzokat 

e-mailen várunk, érdeklődni telefonon
is lehet: 0744-553865. 

E-mail: bcselemer@gmail.com. (270743)

A székelyudvarhelyi Nyko Kft. 
szakmai tapasztalattal rendelkező 

CNC-maróst keres. 
Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal 

a cég székhelyén, a Bethlenfalvi út 229. 
szám alatt. (270750)

A Consensus Kft. 
munkatársat keres 

számítástechnikusi munkakörbe. 
Előnyt jelent számítógép-hálózati 

tapasztalat. Érdeklődni telefonon lehet, 
vagy önéletrajzzal jelentkezni e-mailen. 

Tel.: 0744-215740. 
E-mail: office@consensus.ro. (270787)

A székelyudvarhelyi Periplast 
Production műanyagfröccsöntéssel 

foglalkozó cég férfi munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére 3 váltásban, 

valamint női munkaerőt csomagolói 
munkakörbe, 2 váltásban. 

Érdeklődni személyesen a cég székhelyén 
önéletrajzzal lehet, a Vizigótok utcája 

9. szám alatt 10–16 óra között, vagy a 0266-
215069-es telefonszámon. (270804)

Gyere, dolgozz velünk a Zsebben! 
Ha szeretsz ízletes szendvicseket, friss, 

egészséges salátákat készíteni, s ezt szíve-
sen fel is szolgálod, éppen Téged keresünk! 

Nekünk fontos, hogy számíthassunk rád, 
hogy figyelj a vendégeinkre. 

Amit ajánlunk: olyan csapat, ami mindig 
egyenrangú félként kezel. Csak nappal kell 

dolgoznod, emellett versenyképes 
bérezésre is számíthatsz. 

Jelentkezni e-mailen vagy a kávézóban, 
érdeklődni telefonon: 07422-62753.

E-mail: kavezo@zseb.ro. (270851)

A székelyudvarhelyi 
Lactis tejfeldolgozó Kft. 

termelési részlegére 
munkatársakat alkalmaz, hosszú távra. 
Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal

a cég székhelyén, a Bethlenfalvi út 31. szám 
alatt, érdeklődni telefonon: 0751-263459.

 (270867)

A Humanic cipő- és ruhásüzlet 
munkatársat alkalmaz 

eladói munkakörbe, 
Székelyudvarhelyen. 

Jelentkezni lehet kézzel írott, fényképes 
önéletrajzzal az üzletben, a Tomcsa Sándor 

utca 3. szám alatt, április 28-áig. 
Tel.: 0741-088340. (270889)

Németországi és hollandiai 
gyári, raktári, mezőgazdasági 

és építkezési munkák,
9,56 eurós órabér. 
Azonnali indulások. 

Érdeklődni 9-től 16 óráig lehet délután és 
hétvégén, az alábbi telefonszámokon: 

0740-881428, 0753-837335. (270919)

Élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozás sofőr munkatársat keres, 

belföldi fuvarozásra, 
3,5 tonnás hűtőskocsira, 

előnyös fizetési feltételekkel. 
Elvárások: románnyelv-tudás, precíz, pontos, 
önálló munkavégzés, min. 5 év tapasztalat, 

székelyudvarhelyi lakcím. 
Magyar/román nyelvű önéletrajzokat e-mail-

en várunk, érdeklődni telefonon is lehet. 
Tel.: 0744-553865. 

E-mail: bcselemer@gmail.com. (270744)

A székelyudvarhelyi EuroGsm 
értékesítő munkatársat keres. 

Ha közlékeny ember vagy, jelentkezz most 
üzleti értékesítői állásunkra!

Amit kínálunk: kihívásokkal teli munkakör-
nyezet, szakmai tréningek és tanfolyamok, 
fejlődési lehetőségek egy hírneves vállalat-

nál, teljesítményt értékelő bérezés.
Címünk: Kossuth Lajos utca 31. szám. 

Önéletrajzokat az odorhei@eurogsm.ro 
e-mail-címre várunk! (270890)

A székelyudvarhelyi SZILANK STILE Kft. 
fürdőszoba-szaküzletébe fiatalos, 

rugalmas munkaerőt alkalmaz 
számlázó-értékesítő 

és raktárosi munkakörbe. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a cég 
székhelyén lehet, a Kornis Ferenc utca 35. 

szám alatt, munkanapokon 11–17 óra között, 
vagy e-mailen: szilankstile@gmail.com.

 (270920)

Elárusítónőket 
alkalmazunk újonnan nyíló 

székelyudvarhelyi ruhásüzletbe. 

Érdeklődni lehet telefonon: 0756-112116.
 (270931)

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, az 1918. december 1. ut-
cában, a Merkúr áruházzal szemben (a volt Astra 
biztosító irodája), egy 50 m2-es földszinti iroda-
helyiség bebútorozva, ami megfelel bármilyen 
szolgáltatói irodának, pl. biztosítási iroda, ingat-
lanügynökség, tanácsadói, könyvelői iroda, valuta-
váltó stb. Érdeklődni naponta 20 óráig. Tel.: 0726-
766424. (270555)

Kiadó 219 m2, rakodórámpával ellátott raktárhe-
lyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok utca 14–16. 
szám alatt. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0266-
219511. (270759)

Kiadók új építésű lakások: 2 szobások, stúdió-
lakások és garzonlakások, Székelyudvarhelyen, a 
Kuvar utcában csendes környezetben, központhoz 
közel. Lakásonként egy parkolóhely és közös kert 
tartozik. Ugyanitt kiadó 150 m2 kereskedelmi felü-
let. Megfelel irodának, fodrászatnak stb. Tel.: 0745-
630024, 0744-530709. (270789)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, a II. Rá-
kóczi Ferenc utca 23. szám alatt (a Pethő étte-
rem mellett) üzlethelyiség, raktárhelyiséggel 
együtt, vagy külön, parkolási lehetőséggel. Tel.: 
0745-630024, 0744-530709. (270790)

Kiadó üzlethelyiség Székelyudvarhelyen, a Tá-
bor-negyedben. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0722-
459127. (270814)

Kiadó 3 szobás, földszinti tömbházlakás (63 m2) 
Székelyudvarhelyen, a Virágok sétányán: előszoba, 
3 szoba, konyha, fürdőszoba, 1 mosdó (+wc), és 1 
pince (30 m2) – direkt lejárattal. Az ingatlan alkal-
mas irodának vagy orvosi rendelőnek is. Érdeklőd-
ni telefonon lehet. Bér: 250 euró/hó + rezsi. Tel.: 
0730-564132. (270901)

Kiadó Székelyudvarhelyen emeletes ház. Meg-
felel akár irodaháznak, rendelőknek stb. Földszint: 
fele autószerviznek volt kialakítva T-aknával (3,60 
m magas), a másik fele kis vendéglőnek-bárnak 
(8x8 m terem), van raktárhelyiség, iroda. Villany 3 
fázis, víz kint-bent. Kinti kocsimosó teljes felszere-
léssel. 400 m2-es lebetonozott udvar elöl is, hátul 
is. Emelet: 3 összkomfortos szoba, berendezve igé-
nyeseknek. Tel.: 0740-699425. (270929)

Felhívás
Lourdes-i zarándoklat a jelenések 160. évfor-
dulóján! A Ditrói Római Katolikus Plébánia a 
lourdes-i jelenések 160. évfordulójának alkal-
mából 2018. augusztus 23-a és szeptember 1-je 
között 10 napos autóbuszos zarándokutat szervez 
a franciaországi Lourdes-ba. A zarándoklat költsé-
gei 400 euróba kerülnek. A jönni szándékozók, akik 
legalább a 14. életévüket betöltötték, május 15-éig 
iratkozhatnak föl. A részvételi díj tartalmaz 6 éjsza-
kai szállást, 5 napi teljes ellátást és minden belé-
pőt. Az ár nem tartalmazza a személyi biztosítást, 
amit mindenkinek egyénileg kell megkötnie (kb. 
50–60 lej) egy általa kiválasztott biztosítóirodánál. 
További tudnivalók a 0266-353198-as vagy a 0740-
554221-es telefonszámon. Web: http://www.ditro.
hupont.hu . 

(270205)

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos ren-
del minden pénteken délután 2 órától Székelyud-
varhelyen, a Templom utca 7. szám alatti Samed-
Polimed rendelőben. Végzünk hasi echográfiát, 
érultrahangot is. Előzetes programálás a 0752-
201925-ös telefonszámon. (270458)

Fejőstehenek mellé gondozót keresünk. Szál-
lás, ellátás biztosítva. Tel.: 0742-621956. (270666)




