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Állásajánlat

Felhívás
Csomagot, alkatrészt, bármit küldhet napi rend-
szerességgel Székelyudvarhely és Gyergyó szent-
miklós között (egész fel Maroshévízig, minden falut 
érintve). Nem kell a futárszolgálatnál sorban álljon 
és fölöslegesen időt pazaroljon. A küldemény árát is 
házhoz viszem. Ön felhív, elveszem a csomagot, és 
maximum másnap viszem is vissza a csomag árát. 
Hívjon bizalommal: 0748–825 988. (271213)

Minden reggel megyek Udvarhelyről Gyergyóba és 
Maroshévízre, délután meg vissza. Ha szeretne ve-
lem utazni, mert éppen nincs busza vagy nincs ked-
ve a buszra várni, akkor hívjon bizalommal és elvi-
szem. Tel.: 0748–825 988. (271214)

Szeretne saját ritmusában németül tanulni? Szakké-
pesítéssel és tapasztalattal rendelkező személy né-
met nyelvből magánórákat vállal. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 0742-778135. (271461)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) rajta lakó-
házzal egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Ér-
deklődni: 0757-565 715 vagy 0755-611 297. (271222)

Mezőgazdaság
Több méretű és típusú forgatók eladók, valamint 3 
méteres, 21 soros vetőgép. Telefon: 0756-257 847.
 (271588)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az aláb-
bi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (270942)

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674454 (271221)

Vásárolnék
Használt akkumulátorokat vásárolok, kisebb és na-
gyobb mennyiségben egyaránt. Házhoz megyek, 1.6 
lejt adok 1 kg-ért Ha kisebb mennyiség van, akkor is 
házhoz megyek, de akkor 20 lej a kisszállási díj, ami 
lejön a teljes összegből. Tel.: 0748-825 988. (271212)

Vegyes
TAVASZI AKCIÓ NEMESVAKOLATRA! Minőségi, ma-
gyarországi nemesvakolat 25 kg-os veder 98 lej, 50 
árnyalatban ingyen színezve, ingyenes szállítással. 
Kapható a csíkszeredai COMCOLOR festékboltok-
ban. Tel.: 0752-190260. (270650)

Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilvapálin-
ka. Cukor hozzádva nem volt. Ezzel előállhat orvo-
sok, vagy akár vendégei előtt is. Ára 50 Ron/liter. 
Hívjon bizalommal, ha minőségi pálinkát szeretne: 
0748-825 988. (271219)

Eladó új, fémgyűrűkkel ellátott zöld erősített 
preláta (védőponyva), 4x6 m. Víz- és UV-álló, mos-
ható. Alkalmas szénabálák, faanyag, utánfutű, ga-
bona, autók, mezőgazdasági gépek, lefödések le-
takarására. Ára 95 lej, házhoz szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0748–825 988. (271215)

Eladó 300 literes tejhűtő, ára: 3000 Ron. Tel.: 0744-
693 028. (271216)

Eladók új eredeti Stihl márkájú láncfűrészláncok 40 
cm-es vezetőlemezekre (lámákra). 1 db., ami talál 
a Husqvarna 365, 372, 562, 570, 575 modellekhez, 
és 2 db. lánc, ami Stihl 260 és 270 modellekre. Bol-
ti ár alatt! Tel.: 0748–825 988. (271217)

Eladók BMW e46, 320d (136 lóerős motor) alkat-
részek. Porlasztók, magasnyomású pompák (mind 
a két típusú pompakódú), légtömegmérő, hátsó ru-
gók és sok más. Karosszéria-alkatrészek nincse-
nek. Tel:. 0748-825 988. (271218)

Mélytisztító, lehúzható, fekete maszk - Black mask. 
Eltávolítja a mitesszereket és a szennyeződése-
ket, míg a vitaminok és növényi kivonatok puhít-
ják a bőrt, és helyreállítják fiatalos ragyogását. 100 
ml tartalom többszöri hasznalátra elegendő. Tel.: 
0748-825 988. (271220)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés, 10-20-30 cm-es dara-
bokban. Rendelhető bükkfamoszt (fűrészpor) Tel.: 
0744-937920. (271466)

Németországi munkára 
asztalost keresünk. 

Ugyanaz a német 
vállalkozás 

szemétválogatásra 
és konténermozgatásra 

segédmunkást keres, 
hajtási jogosítvány 

előnyt jelent. 
Ez esetben azonnali 

munkakezdés. 

Tel.: +49 151 244 84871, 
+40744-227 955. (271648)

Egy ügyes bébiszittert/
házvezetőnőt keresünk 

július 1-től Angliába, 
London környékére.

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

hétvége szabad. 

Elvárások: alapszintű angol tudás, 
kedvesség, rugalmasság. 

Bővebb információ 
a katicaboglarka@hotmail.com e-mail 

címen vagy a 0756-081 281-es
 telefonszámon.

Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete) 

Feladatai: 
• A Gyergyói Hírlap és egyéb 

sajtótermékek kézbesítése 
az előfizetőknek 

• Előfizetések felújítása, 
illetve új előfizetések 
megkötése 

• Szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontosság, 

rugalmasság
• jó kommunikációs és 

meggyőző készség
• gyergyóremetei lakhely 
Bővebb információért hívja a 
lapterjesztőnket a 0758-230 698-
as telefonszámon. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro email 
címre.  (271223)

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyószárhegy) 

Feladatai: 
• napilap,hetilapok, 

havilapok, kézbesítése az 
előfizetőknek

• előfizetések felújítása 
illetve új előfizetések 
megkötése

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság,pontosság,

rugalmasság
• Jó kommunikációs és 

meggyőző készség 
Amennyiben az álláshirdetés 
felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a megadott e-mail 
címre küldje el: hr@szh.ro vagy 
személyesen leteheti a cég tit-
kárságára a Szabadság tér 15. 
szám alá.  Csak a kiválasztott 
jelentkezőket értesítjük. (271224)

A Viking kft. 
sürgősen alkalmazásra 

keres kizárólag 
4 építő/kőműves 

munkatársat 
és 2 víz-, fűtésszerelő 

szakembert. 
Ajánlatunk: vonzó bérezés, 
nettó órabér: 9-14 lej között, 
ingyenes szállítás a munka-
helyre, 24 órás balesetbizto-
sítás, kulturált munkakörül-
mények és még sok egyéb 

juttatás. 
Gyere be még ma önéletraj-
zoddal a székelyudvarhelyi 

Viking Kft. székhelyére a 
Tompa László utca 34. szám 

alá, vagy hívj a 0266-218009-
as telefonszámon és élj ezzel 

a kiváló lehetőséggel. (271612)




