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Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Jókai bableves
Cigánypecsenye

Pirított burgonyakockák
Muratúra
Desszert

Karfiolleves
Gombás-tejfölös csirkemell
Krumplipüré

Tárkonyos krumplileves
Káposztás karaj

A nagy menü desszertje:
Francia krémes

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Erdélyi csorba
Sertéssült
Natúr rizs
Ecetes vegyes savanyúság

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

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

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

Házhoz szállítást is vállalunk!

Parasztcsorba
Rakott krumpli 12

lej

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.

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.

MENEDZSERASSZISZTENS munkatársat keresünk. 
Pályakezdők jelentkezését is szívesen vesszük!

Ha úgy érzed, nagy terveid vannak, el tudod fogadni a kihívásokat, kreatív és 
fegyelmezett vagy, bírod a terhelést és a felelősséget, képes vagy könnyedén, de 

elkötelezetten magas szinten teljesíteni, és ki akarod magad próbálni egy jó csapatban, 
akkor jó eséllyel pályázhatsz!

Elvárások és feladatok:
• felsőfokú végzettség
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség
• román és angol nyelv ismerete
• számítógép-felhasználói ismeretek
• marketingismeretek
• proaktív személyiség
• kiállítások szervezésében és kiállításokon való részvétel
• ügyvezető munkájának operatív segítése
• adat- és táblázatkezelés, kimutatások készítése
Amit nyújtunk:
• fiatal, lendületes csapat
• szakmai fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Küldj egy önéletrajzot a resuseumane@impar.ro e-mail-címre, és légy te a befutó! 
Jelentkezni 2018. május 25-éig lehet. Munkavégzés helye: Székelyudvarhely.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG az IMPAR-nál! 
Szeretsz nyitott szemmel járni, új termékeket felkutatni virtuális nagy világunkban?

Figyelni az autós termékek piaci mozgását és különböző ötletes marketingeszközökkel 
értékesítésre kínálni az adott terméket? Mindezt átlagon felüli angol- és román- 

nyelv-tudással, valamint haladó szintű számítógépes ismeretekkel?

Ha a fentiek az erősségeid és nemcsak egy munkahelyet 
akarsz magadnak, hanem szakmailag fejlődni szeretnél, 

jelentkezz a resurseumane@impar.ro e-mail-címen 
2018. május 25-éig TERMÉK MENEDZSERI munkakörre.

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely.

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.

Ausztriai, Steiermark tartományi 

vendéglőbe azonnali belépéssel 

keresünk nem feltétlenül szakképzett, 

önmagára és munkájára igényes, 

megbízható pincér munkatársat 

legalább alapfokú németnyelv-

ismerettel, valamint szakácsot, 

konyhai kisegítőt és takarítót 

(németnyelv-tudás nem kötelező). 

Fényképes önéletrajzot a bérigény 

megjelölésével az yvettekun@gmx.at 

e-mail-címre várunk.

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres ipari csomagológépek 
és berendezések szervizelésére, 
valamint karbantartói munkálatokra.

- jó románnyelv-ismeret
- B kategóriás jogosítvány

- motiváló szakmai környezet és lelkes, energikus csapat
- versenyképes jövedelem
- fejlődési lehetőség

Elvárások

Amit ajánlunk

Műszaki és alapvető villamossági szakismerettel (tapasztalattal) rendelkezők 
jelentkezését várjuk. Szakirányú képzés a cégnél.

A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre várjuk 
május 25-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

***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)

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)

Telek
Eladó 2 darab építésre alkalmas, 600 m2-es telek 
Székelyudvarhelyen, a Csalókán. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0744-227704. (271670)

Szeretné, hogy szórólapja, 
katalógusa

vásárlóihoz?

Cégünk saját terjesztési hálózatával
vállalja szórólapok és egyéb
reklámkiadványok terjesztését.

Az Udvarhelyi Híradó mindent visz!

           0741-360211 

           marketing@udvarhelyi-hirado.ro

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN




