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Megemlékezés

Egy ügyes bébiszittert/
házvezetőnőt keresünk 
július 1-jétől 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 GORDON-PROD Kft. 
alkalmaz:

• raktárost (3 váltás)
• gépkezelőket
• csomagolókat
• autómérnököt
• tapasztalattal rendelkező    
autószerelőt
• B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt
• állatgondozót-fejőt

Jelentkezés:
Tel.: 0266-248448

E-mail: resurseumane@gordonprod.ro
Személyesen: Székelyszentlélek 2/A

Az IPG Technic Kft.
 szakképzett, tapasztalattal 

rendelkező karbantartó 
villanyszerelő munkatársat 

alkamaz, ipari gépek 
javítására 

és karbantartására.

Elvárások: 
• szakirányú végzettség
• pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés
• gépkarbantartásban szerzett 
tapasztalat előnyt jelent
Amit ajánlunk:
• ételjegyek
• szállítás a város területén, 
ingázóknak ingázási költségek 
megtérítése vagy szállítás biztosítása
• kulturált munkakörülmények
• hosszú távú munkalehetőség

Pontos, rugalmas és megbízható 
jelentkezők fényképes szakmai 

önéletrajzát várjuk 
a matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen, 
cégünk titkárságára – Székelyud-

varhely, Gutenberg tér 1. szám alá. 
Jelentkezési határidő: 

2018. május 31.

A  SZÉKELYUDVARHELYI
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
RECEPCIÓST 

ÉS SZAKÁCSKISEGÍTŐT.

Amit biztosítunk:
– hosszú távú munkalehetőség;
– modern munkakörülmények;
– versenyképes fizetés.

Fényképes önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, vagy érdeklődni 
Székelyudvarhelyen, a Vár utca 5. 

szám alatt, illetve a 0266-213622-es, 
0766-999496-os telefonszámon lehet, 

hétköznapokon 8-16 óra között.

Állásajánlat

Fájó szívvel emlékezünk 2002. május 16-ára, 

id. SÁNDUJ GYÖRGY 
halálának 16. évfordulóján. 

Megpihen a dolgos jó apai szív, 
áldás és hála övezi e sírt. 

Szerető férj voltál, drága édesapa, 
bánatos családodnak most az őrangyala. 

Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg, Atyám, 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk. 

Bánatos felesége, gyermekei, unokái – Zetelaka

Nem búcsúztam tőletek, 
nem tudtam, hogy örökre elmegyek. 
Ne sírjatok, mert itt már jó nekem, 
fentről vigyázlak és örökre szeretlek titeket.

Fájjó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, 
1988. május 16-ára,

ifj. BUZOGÁNY JÓZSEF (JOCÓ) 
halálának 30. évfordulóján. 

Emlékedet szívünkben örökké őrizzük. 

Szüleid és testvéreid – Kobátfalva

Fuvarszervező iroda 
fuvarszervezői állás betöltésére 
munkatársat keres Zetelakára. 

Román- és angol- vagy németnyelv-tudás 
kötelező. Előnyben a szakmai tapasztalattal 

rendelkező személyek. Fényképes önélet-
rajzot e-mailen küldhetnek. Érdeklődni 

telefonon lehet, naponta 8–17 óra között. 
Tel.: 0745-071683, 0740-507535. 

E-mail: csbiro@ergopoint.ro. (271448)

A székelyudvarhelyi Nyko Kft. 
fémiparban jártas 

személyeket alkalmaz. 
Hegesztő, lakatos, 

CNC-marós előnyben. 
Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal 

a cég székhelyén, a Bethlenfalvi út 229. 
szám alatt. (271469)

A székelyudvarhelyi FAMOS RT. 
sürgősen alkalmaz 

asztalosságban jártas női munkaerőt. 
Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Vásár-
tér utca 6. szám alatt. Tel.: 0266-218101.

 (271534)

A REWE ROMANIA 
alkalmaz 

a székelyudvarhelyi 
PENNY MARKETBE 

pénztárost 
és üzletvezető-helyettest. 

Az önéletrajzokat az üzletben kérjük leadni, 
a Vásártér 6. szám alatt. (271557)

Az Akarat Szövetkezeti Társaság 
takarítónőt alkalmaz. 

Bővebb felvilágosítás telefonon, munkana-
pokon 7–15 óra között. Tel.: 0266-212394.

 (271585)

A Viking Kft. sürgősen alkalmazásra 
keres kizárólag 4 építő/kőműves 

munkatársat és 2 víz-, fűtésszerelő 
szakembert, kizárólag székelyudvarhe-

lyi és környékbeli munkapontokra. 
Ajánlatunk: vonzó bérezés, nettó órabér 

9–14 lej között, ingyenes szállítás a mun-
kahelyre, 24 órás balesetbiztosítás, 

kulturált munkakörülmények,
és még sok egyéb juttatás. 

Gyere be még ma önéletrajzoddal a szé-
kelyudvarhelyi Viking Kft. székhelyére, a 

Tompa László utca 34. szám alá, vagy hívj a 
0266-218009-es telefonszámon, és élj ezzel 
a kiváló lehetőséggel! (271611)

Németországi munkára 
asztalost keresünk. 

Ugyanaz a német vállalkozás szemétváloga-
tásra és konténermozgatásra 

segédmunkást keres, hajtási jogosítvány 
előnyt jelent. Ez esetben azonnali munkakez-

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

A székelyudvarhelyi Nordica Kft. 
gépkocsivezetőket alkalmaz 24 tonnás 
autókra, kül- és belföldi fuvarozásra. 

Elvárás: C+E kategóriájú jogosítvány, 
atestat, megbízhatóság, pontosság. 

Amit kínálunk: biztos munkahely, versenyké-
pes bérezés, jó munkakörülmények, pontos 
fizetés. Jelentkezni személyesen a cég szék-

helyén (Székelyudvarhely, Fások utca 14. 
szám) vagy telefonon. Tel.: 0744-530693.

 (271653)

Bérbe adó
Kiadó 118 m2-es üzlethelyiség és 63 m2-es iroda-
helyiség Székelyudvarhelyen, a II. Rákóczi Ferenc 
utca 80. szám alatt (a volt DAC épületében). Az épü-
let saját hőközponttal rendelkezik. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0745-669951. (271163)

Kiadó 219 m2, rakodórámpával ellátott raktárhe-
lyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok utca 14–16. 
szám alatt. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-
340399. (271536)

Kiadó Székelyudvarhelyen bútorozott, 3 szobás 
tömbházlakás  (63 m2), a Virágok sétányán, ját-
szótér, napközi és iskola közelében. Az ingatlanhoz 
tartozik: előszoba, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, 
mosdó, pince (30 m2) – direkt lejárattal. Tel.: 0730-
564132. (271562)

Felhívás
A „Nagyküküllő” Vadász-Horgász Sportegye-
sület a tagság tudomására hozza, hogy 2018. má-
jus 23-án (szerdán) 16 órai kezdettel tartja évi nagy-
gyűlését Székelyszenttamáson a Rendezvénysátor-
ban. A delegátus tagokat külön megkérjük, hogy je-
lenjenek meg a gyűlésen. Napirendi pontok: 2018. 
évi költségvetés elfogadása, alapszabályzat módo-
sítása, egyebek. (271449)

Az Ócfalvi Közbirtokosság vezetősége 
székhelyfelújítási munkálatok elvégzésére cégek 
és vállalkozók jelentkezésé t várja. További informá-
ciók a 0745-754004-es telefonszámon. (271645)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállí-
tás! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879. (270179)

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mosó-
gépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosó-
gépek javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495. (270872)

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhelyen I. osztályú, 3. emele-
ti, 3 szobás tömbházlakás a Tábor-negyedben, 
igényesen felújítva, kívülről szigetelve. Tel.: 0740-
037530. (271487)

Környezetvédelem
András Erzsébet Mária értesíti az érdekelte-
ket, hogy a zonális rendezési terv lakóövezet kiala-
kítása céljából, Székelyudvarhely, Csalóka részen 
szám nélkül, környezetvédelmi véleményezést ké-
relmezett. Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltüntetésével megte-
hetik naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám), 2018. június 6-áig.
 (271634)

Lukács István értesíti az érdekelteket, hogy 
a zonális rendezési terv lakóövezet és kiegészí-
tő funkciók kialakítása céljából, Székelyudvarhely, 
Farcádi utca szám nélkül, környezetvédelmi véle-
ményezést kérelmezett. Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevéte-
leiket írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta 8.30–16.30 óra között 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám), 2018. 
június 6-áig. (271635)

A Color Metal Kft. értesíti az érdekelteket, hogy 
Székelyudvarhelyen, a Nicolae Bălcescu utca szám 
nélkül, ipari csarnok építése és hálózatra való csat-
lakozás céljából a zonális rendezési terv bemuta-
tott változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltüntetésével megte-
hetik naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt), 2018. június 
6-áig. (271636)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola május 15-én TAN-
FOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra. 
Részletfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: 
Székelyudvarhely, Méhek utca 2. szám alatt, mun-
kanapokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. Tel.: 
0266-210444, 0724-267864, 0730-608441. (271300)




