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Megemlékezés

Megemlékezés

Részvétnyilvánítás

Az Infopress Group Rt. 
munkatársakat alkamaz 

a következő 
munkakörökbe: 

kisegítő személyzet 
(termelési részleg)

Elvárások:
• pontosság, figyelmesség, alapos 
munkavégzés;
• termelésben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

Takarító személyzet

Elvárások:
• rugalmasság, pontosság, alapos 
munkavégzés.
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  

(Székelyudvarhely, Gutenberg tér 1. 
szám). Kérjük, önéletrajzában jelölje 

meg, hogy melyik munkakörre 
jelentkezik!

Jelentkezési határidő: 
2018. június 15.

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• RECEPCIÓST
• SZAKÁCSOT

• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Elvárások:
• a recepciósnak magyar- 
  és románnyelv-tudás.
Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat;
• a recepciósnak idegennyelv-tudás   
  (angol vagy német).
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség;
• modern munkakörülmények;
• kiemelt bérezés;
• a szakácsnak szükség esetén lakás.

Érdeklődni a 0266–213622-es 
vagy a 0766–999496-os 

telefonszámon lehet. 
Önéletrajzot 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre vagy személyesen
a Vár utca 5. szám alá várunk, 
hétköznapokon 8–16 óra között.

üzletlánc ELÁRUSÍTÓKAT 
alkalmaz zetelaki központi 

üzletébe. 
Megbízható környékbeli személyek 
jelentkezését is várjuk fényképes 

önéletrajzaikkal üzletünkben, 
a perfekthr@yahoo.com e-mail-címen, 
vagy székhelyünkön (Székelyudvarhely,

 Fások u. 5. szám). Az ételjegyek 
mellett más juttatásokat is kínálunk. 

A Kft. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 13-ára, 

SEBESTYÉN NÁNDOR 
halálának 2. évfordulóján. 

Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 

Nélküled is eljött a tavasz, de bármilyen szép is, többé már nem ugyanaz. 
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 

nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. 

Szerető családja – Székelyfancsal

Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 10-ére, 

SÁNTHA CSABÁNÉ, szül. FERENCZY ANNA (ANCI) 
halálának 2. évfordulóján. 

Elmennek mind-mind az emberek, 
de csak az hal meg, akit elfelejtenek. 

Sírjuk fölött süvölthet a szél, 
kit szerettünk, az nem hal meg, az él. 

Szerető családja

Fájdalommal emlékezünk 

TAMÁS ISTVÁN 
– kőfaragó mester – 

halálának 12. évfordulóján. 
Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 

hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei – Székelyudvarhely

A Korunk szerkesztősége részvétét fejezi ki és együttérez 
Balázs Imre József főszerkesztő-helyettessel 

szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában.

Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. június 13-ára, 

BARABÁS ÁRPÁD 
halálának 9. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyudvarhely, Tarcal, Resica

Fájó szívvel emlékezünk 2003. június 13-ára, 

BODÓ JÁNOS 
halálának 15. évfordulóján. 

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 

De Ő nekünk sohasem lesz halott, 
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. 

Szerettei – Székelyudvarhely

Állásajánlat

Fájó szívvel emlékezünk a székelydályai 

özv. BÁLINT JÓZSEFNÉ, 
szül. GERGELY GIZELLA 

halálának 16., valamint 

BÁLINT JÓZSEF 
halálának 20. évfordulóján. 

A múltra visszanézve valami fáj, 
akiket keresünk, nincsenek köztünk már. 

Hiányoztok közülünk, helyetek üres lett, a kegyetlen halál megölte szívetek. 

Fiuk, József, lányuk, Gizella és családjaik – Székelyudvarhely, Csíkszereda

Szigetelőanyagot gyártó cég 
fenyédi munkapontjára alkalmaz: 

1. Ács-bútorasztalost. 
Előnyt jelent: önálló munkavégzés, 

rajzismeret.  
2. Gépkezelő-karbantartót, 

betanítással. 
Előnyt jelent: fenyédi lakhely.  

Érdeklődni a Fások utca 14/25. szám alatt 
vagy a 0742-137746-os telefonszámon lehet. 

Akár nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
 (272303)

Építkezési cég alkalmaz: 
kőművest, segédmunkást, 

külső és belső felújítási 
munkálatokra munkatársat, 

kiemelt bérezéssel. 

Érdeklődni a Fások utcája 14/25. szám alatt 
vagy a 0742-137746-os telefonszámon lehet.
 (272304)

Szállítmányozó cég alkalmaz 
tapasztalattal rendelkező 

kamionszerelő munkatársat. 

Önéletrajzot Székelyudvarhelyen, 
a Rét utca 105. szám alatt (a terelőúton) 

9–16 óra között vagy e-mailen várunk. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0720-040173. 

E-mail: magda.barabas@ingservice.ro. (272414)

A székelyudvarhelyi Profitex Kft. 
termékbővítés céljából 

azonnali munkakezdéssel 
munkaerőt alkalmaz szabászatra, 

bemutatóüzletbe és varrodába. 

Érdeklődni telefonon lehet, 8–18 óra között. 
Tel.: 0744-632721. (272260)

A székelyudvarhelyi FAMOS RT. 
sürgősen alkalmaz 

karbantartó lakatost, 
víz-gáz szerelőt, valamint élezőt. 

Érdeklődni lehet a cég székhelyén, 
a Vásártér utca 6. szám alatt. 

Tel.: 0266-218101. (272455)

Szállítmányozó cég alkalmaz 
szállításvezető-asszisztens 

munkatársat. 
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett 

szakmai tapasztalat,  MS Office alkalmazá-
sok felhasználói szintű ismerete, megbízha-
tó, precíz munkavégzés, problémamegoldó 

szemlélet. Önéletrajzot Székelyudvarhelyen, 
a Rét utca 105. szám alatt (a terelőúton)

9–16 óra között vagy e-mailen várunk. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0720-040173. 

E-mail: magda.barabas@ingservice.ro. (272413)

Wellness Center Praid SRL 
angajează femeie de serviciu, 

pe termen nedeterminat. 

Cerinţe, avantaje: studii medii, cunoașterea 
limbii române și maghiare, experienţă în 

domeniu. Documente necesare: scrisoare de 
intenţie, Cv, copie CI , copii diplome. 

Dosarele se depun la sediu, Praid nr. 79. până 
la data de 18. iunie 2018. ora 10. Selectarea 

candidaţiilor va avea loc în ziua respectivă, de la 
ora 14. Informaţii suplimentare la telefon. 

Tel.: 0722-319993. (272434)

A Transp Tur International Kft. 
alkalmaz a székelyudvarhelyi 

munkapontra: 
fuvarszervező-asszisztenst, 

autóbuszvezetőket helyi 
és nemzetközi járatra, takarítónőt. 

Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal 
a cég székhelyén, a Nicolae Bălcescu utca 

4. szám alatt, naponta 8–16 óra között. Tel.: 
0744-644819. (272349)

Elárusítót keresünk 
a székelyudvarhelyi 

Pegazus barkácsboltba. 

Jelentkezni önéletrajzzal lehet, naponta 
8–16 óra között a helyszínen, a Bethlenfalvi 

út 89. szám alatt. Érdeklődni telefonon: 
0744-227690. (272195)




