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A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgá-

csolással foglalkozó
SELWERK KFT. fémiparban jártas 

szakembereket alkalmaz a 
következő szakmákban: 

• CNC-ESZTERGÁLYOS 
• CNC-MARÓS 

• ESZTERGÁLYOS
• MARÓS

• LAKATOS
• ÖNTŐ-FORMÁZÓ 

• fémipari szakmát megtanulni 
óhajtó fiatalt, akinek van ilyen 
irányú érdeklődése, betanítási 

lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8 és 10 óra 

között Székelyudvarhelyen, 
a cég Fások utcája 14/40. szám 
alatti székhelyén, vagy érdeklődni

 a 0266-217653-as
telefonszámon lehet.

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.         

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel 

és fémforgácsolással 
foglalkozó SELWERK KFT.  
megbízható BESZERZŐT 
alkalmaz B kategóriás 

gépjárművezetői engedéllyel. 

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.         

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Lucskos káposzta
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

Zöldségleves
Görög rizses hús

Legényfogó leves
Rántott sajt

Majonézes krumpli

A nagy menü desszertje:
Joghurtos szelet

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Húsgombóccsorba
Tojásos szelet
Natúr krumpli
Káposztasaláta

Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

Tel.: 0786-904065; 0749-685061 
Bikafalva 148. szám

Napi menü

Az étterem kiemelt ajánlata: 
bárányflekken salátapityókával – 35 lej

12:00–17:00
Kossuth Lajos u. 23. sz.
Tel.: 0755-023333

Házhoz szállítást is vállalunk!

Legényfogó leves
Lecsós szelet
Párolt rizs

12
lej

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

A Silk mosoda modern és 
korszerűen felszerelt 

textilmosodája 
munkatársakat keres:

• gépi vasalás részlegére 
vasalót, betanítással

• sofőrt

Várjuk dinamikus és tisztaságra 
igényes személyek jelentkezését.

Önéletrajzokat 
az office@evolconsult.ro 

e-mail-címre lehet küldeni, illetve 
személyesen is be lehet hozni 
a Vizigótok utca 12. szám alatt 

található székhelyünkre 
(a terelőúti MOL töltőállomás 

melletti utcában). 
Érdeklődni a 0745–063724-es 

telefonszámon lehet.

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 28-áig lehet. 
Bővebb információk 

0266–210681-es 
telefonszámon kérhetők.

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres nyomdai részlegére.

- minimum szakiskolai végzettségElvárás

Frissen végzett diákok előnyben.
A fényképes, magyar nyelvű önéletrajzokat a cég székhelyére, 
a II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám alá várjuk, május 24-éig.

Bővebb információ a 0744-703765-ös telefonszámon kérhető.

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső 
faelemek festését is vállalom. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 0743-903910. (270942)

Termőföld, homok, beton, kavics, tűzifa szál-
lítását vállalom – 4600 kg-ig. Tel.: 0742-903192.
 (271379)

***HITEL*** Pénzre van szüksége?  Mi segí-
tünk! Személyi kölcsönök, refinanszírozás (előző 
hitel visszafizetése) gyors elrendezése természe-
tes személyeknek, akár feketelistásoknak is, 18–70 
éves korig. Összegek: 2500–93 000 lejig. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 0743-850360. (271391)

A Rendőrakadémiára való jelentkezéshez szük-
séges orvosi vizsga és laborvizsgálat (vérvétel) el-
végezhető a székelyudvarhelyi Polimed Centerben 
lévő rendelőben, munkanapokon délelőtt 11 órától. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0747-106582. (271558)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, andezit-
ből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, kop-
jafák faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, ré-
gi sírkövek felújítását, betű, szám bevésését Szé-
kelyudvarhelyen és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256. (271616)

Vegyes
Eladó hasogatott bükk tűzifa, bükk- és tölgy-
fa bütlés (10–20–30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb meny-
nyiség megoldható. Rendelhető bükkfa fűrészpor 
(moszt). Tel.: 0744-937920. (271467)

Kiadó 
Székelyudvarhely 

központjában 
24 m2 üzlethelyi-
ség, külön 55 m2 

raktárhelyiséggel.
Cím: 

Bethlen Gábor utca 

13. szám.

Kiadó 80 m2 
üzlethelyiség.

Cím:
Tamási Áron utca 9. szám.

Érdeklődni

a 0766-999496-os 

telefonszámon 

vagy a Vár utca 5. szám 

alatt.

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
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