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Megemlékezés

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 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.

Autó
Eladó 2000-es évjáratú, injektoros Dacia Berlina, 
1,4 benzines, nagyon jó állapotban. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0743-045222. (271669)

Állásajánlat

Fájó szívvel emlékezünk 2011. május 17-ére,

SEBESTYÉN ISTVÁN 
halálának 7. évfordulóján. 

Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre. 

Szerettei – Zetelaka

Egy néma sír felett szemünkben könnyel, 
szívünkben örök mély fájdalommal emlékezünk 

2012. május 17-ére,

id. FÜLÖP JÓZSEF 
halálának 6. évfordulóján. 

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet maradt. 

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben örökké velünk maradsz.

Örök álom zárta le drága szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed. 
Itt hagytál minden álmot, vágyat, 

nem mesélsz az unokáknak. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 

találj odafönt örök boldogságot! 

Felesége, lánya, fia, menye, veje és négy unokája – Székelyudvarhely

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 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)

A Style Kft. 
kábeltévés munkatársakat keres 

Székelyudvarhelyre és környékére. 
Bővebb információért hívjon telefonon. 

Önéletrajzokat e-mailen várunk. 
B kategóriás jogosítvány és alapfokú román-

nyelv-tudás szükséges. 
Tel.: 0745-348183. 

E-mail: office@stylekft.ro. (271396)

Számlázót és raktáros/rakodómunkást 
alkalmaz építkezési anyagokat 

forgalmazó, országos hálózattal 
rendelkező vállalat Székelyudvarhelyre. 

Román nyelvű szakmai önéletrajzát 
az alábbi címen várjuk. 

Érdeklődni telefonon lehet: 0734-882741. 
E-mail: odorhei@sipex.ro. (271664)

A Ferencz-Pálhegyi Enikő 
közjegyzői iroda titkárnőt alkalmaz.

Követelmények: középfokú végzettség, ro-
mán és magyar nyelv magas szintű ismerete, 

számítógépes alapismeretek, kifogástalan 
erkölcsi magatartás. 

Kézzel írott önéletrajzot és ajánlólevelet az 
előző munkahelyről e-mailben várunk. 
Jelentkezési határidő: 2018. június 18. 

E-mail: bnp.palhegyi@yahoo.com. (271672)

Németországi, hollandiai gyári, 
raktári és mezőgazdasági munkák.

Azonnali indulás. Órabér: 10,4 euró, szállás 
biztosítva. Érdeklődni 9-től 16 óráig az első, 
16 óra után a második telefonszámon lehet. 

Tel.: 0740-881 428, 0753-837 335 (271696)

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 közelgő gyermeknap alkalmából, hétfőn, május 
21-én 20%-os árcsökkenés lesz a SOLA SCRIP-
TURA KERESZTÉNY KÖNYVESBOLTBAN a gyerek 
dolgokra. Ajánlatunk: képes-ki fes tős biblia, törté-
netes könyvek, munkafüzetek, kifestők, ifjúsági re-
gények, játékok, 3D puzzle, ajándéktárgyak. Mind 
az emléktárgyak, mind az ifjúsági könyvek kitű-
nő és értékes ajándékok lehetnek ballagásra is. Az 
ajánlat csak aznapra érvényes. Nyitvatartás: 9–20 
óra között. Szeretettel várunk mindenkit a Bethlen 
Gábor utca 12. szám alá, a Napsugár napközi mel-
lett. Tekintsék meg Facebook-oldalunkat is: Libraria 
Sola Scriptura Keresztény Könyvesbolt Székelyud-
varhely. Tel.: 0740-100014. (271639)

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

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet igazgató-
tanácsa az alapszabályzat V. fejezetének 15. sza-
kasza alapján összehívja a magánerdészet tagjai-
nak rendkívüli közgyűlését 2018. május 28-án, hét-
főn 15 órára a székelyudvarhelyi Bocskai Közössé-
gi Ház Tamási Áron út 1. szám alatti gyűléstermébe. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést össze-
hívjuk óra múlva, 16 órára. Napirendi pont: az igaz-
gatótanács egy tagjának megválasztása. (271673)

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 Székelyudvarhely központjában I. osztá-
lyú, 2 szobás tömbházlakás, saját hőközponttal, 
thermopan ablakokkal, felújítva, teljesen beren-
dezve. Tel.: 0745-187176. (271538)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben 
(Cipészek utca) I. osztályú, 2. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás, saját hőközponttal, thermopan ab-
lakokkal, igényesen felújított állapotban, teljes be-
rendezéssel. Tel.: 0744-610217. (271540)

Eladó Homoródfürdőn 110 m2-es, kétszintes csa-
ládi ház, félkész állapotban. Alsó szint lakható, 24 
ár telekkel, tiszta telekkönyvvel. Akár panziónak is 
megfelel. Irányár: 40 000 euró. Tel.: 0743-512171.
 (271665)

Eladó Szovátán családi ház: 2 szoba, konyha, kam-
ra, fürdő. Alkalmas panzió kialakítására is. Irányár: 
31 000 euró. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0756-
545486, 0265-570764. (271701)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom utcai 
Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszületett, 
szerzett gyermekkori deformitások (csípőficam, 
lúdtalp, gerincferdülés), felnőttkori csípő-, térd-, 
bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, ficamok, tö-
rések kezelését. Tel.: 0742-982912. (269680)

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)




