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Állásajánlat

Ingatlan
Eladó ház SZENTGERICE központjában: négy szo-
ba, konyha, kamra, fürdőszoba, pince és mellék-
épületekkel, igény esetén öt hektár szántófölddel, 
gazdálkodásra, állattartásra ideális feltételekkel. 
Irányár: 35 000 euró. Tel.: 0740-808 298. (272100)

Eladó Bikafalván családi ház 4 ár területtel: 3 szoba, 
2 fürdőszoba, konyha, nagy előtér. Főút mellet van, 
a Vadrózsa Étterem szomszédságában. Az épület 15 
éves építmény, teljes berendezéssel eladó, saját 
hőközpont. Tel.: 0744-559 895. (272485)

Eladó családi ház a Budai negyedben, csendes és 
nyugodt helyen. Irányár: 175 000 euró. Tel.: 0721-
520 074 (272272)

Bérbe adó
Marosvásárhelyen kiadó 2 szobás, saját 
hőközpontos, bútorozott földszinti lakás a régi Tu-
dor-negyedben, egyetemisták részére. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0723-831-064 (272008)

Legény-leánybúcsusok és kirándulók figyelem kiadó 
hétvégi ház 10 személy részére Nyárádremetén (Vár-
mező). Alul van egy előtér, konyha nappalival, tusoló 
wc-vel, az emeleten wc és egy nagy szoba 10 ággyal. 
Kint van egy nagy födött terasz sütési lehetőség-
gel és van 2 halastó is a halászat kedvelőinek és egy 
medence is. A házat a Nyárád patak határolja szom-
szédoktól elzárt nyugodt helyen fekszik szóval a pi-
henésre vagy akár a bulizásra vagyóknak tökéletes. 
Csak a jókedvet kell hozza más minden adott: hideg- 
melegvíz, sütéshez fa vagy szén, meg zene felszere-
lést sem kell hozzon, mert az is adott. Erdeklődni a 
0753-918 587 telefonszámon. Bármi kérdésért vagy 
árért hívjon bizalommal! (272488)

Bolhapiac
Eladó eperfa hordóban érlelt alma-, törköly- és bor-
párlat pálinkák. Hivatásos főzdében volt főzve két év-
vel ezelőtt, 53 fokos és garantált minőségű. Ára: 30 
lej/liter. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet, 8 
és 20 óra között. Tel.: 0740-808 298. (272099)

Eladó jó állapotban lévő használt cserép és kupás 
cserép. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 
Tel.: 0727-575 454 (272338)

Oktatás
Nyári akció az Erka Szalon nál. 25%-os kedvezmény 
júniusban minden tanfolyamunknál a 16-25 év kö-
zöttieknek: kozmetikus, masszőr, női-, férfifod-
rász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkreditált 
diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt egy-
napos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. (272427)

Telek
Eladó házhely Koronkán, Hollós völgy 550. szám, 
0.14 hektár beltelek. A kapu előtt aszfaltos út, víz, 
kanalizálás, villanyáram van, a területen számos ter-
mő gyümölcsfa. Ára 90 000 lej. Tel.: 0748-423 991, 
0365-424 613 (271989)

Vegyes
Eladóak: dupla mosogató kagyló lemezből (20 lej), 
kalitka (15 lej), 3 méteres gumiszőnyeg (30 lej), 15 
cm-es fehér ablakpárkány (10 lej/m), 4 méteres alu-
míniumcső (30x50 mm-es, 40 lej/db), tömör tégla 
240x110x60 (1 lej/db), kéményépítéshez is, 4 égős 
aragázkályha (300 lej). Tel.: 0729-442 031 (271786)

Eladó tárgyak Könyvek: tudományos enciklopédiák, 
fontos történelmi könyvek, Orbán Balázs: Székely-
föld bárosa - 2 kötet. Szerszámok: villany köszörű 
erős motorral, villany forrasztók különböző nagyság-
ban és teljesítményben, transzformátorok, akkumu-
látor töltők, rádió üzemeltető adapterek, villamos-
sági szerszámok, műszerek. Egyéb tárgyak: össze-
csukható, egyszemélyes alumínium ágy, matraccal 
(kirándulásra), flekken sütő egy család számára, la-
katos szerszámok. Tel.: 0365-408 837, 0741-191 928
 (271938)

Eladó szoba bútor (2 ajtós szekrény+vitrin), hangle-
mezek, könyvek (régi tankönyvek, motoros könyvek 
és még mások), hosszú férfi bőrkabát, régi szövő-
szék kellékek (nyüst, borda, csörlő). Tel.: 0365-445 
709, 0728-950 046 (272211)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak 
használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-
846 011 (272237)

Mezőgazdaság
Eladó 72 ár gyümölcsös Szentgericén. Ez előtt 20 év-
vel volt ültetve és van benne 60 db diófa, 10 db oltott 
szilva, 50 db besztercei szilva és 2 db birs. Irányár: 
4200 euró. Tel.: 0740-808 298 (272101)

Ácsokat és 
segédmunkásokat 

alkalmazunk kolozsvári 
munkapontra. 

Versenyképes bérezés, 
heti szállítás, 

szállás biztosítva. 
Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet. 

Tel.: 0747-707 761. (272462)

A munkakör betöltésének feltételei: 
• MŰSZAKI szakmunkás végzettség 

• Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret 
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása 
• Magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete 

Előnyt jelent: 
• Nehézgépkezelői/Könnyűgépkezelői/Emelőgépkezelői 

OKJ szakképesítés 
• Targoncavezetői (hatósági ) jogosítvány (vezetőűléses targoncára) 

• Gépkezelői/Targoncavezetői tapasztalat 
Feladatok: 

• gépegység kezelése 
• a technológiai, műveleti utasításban szereplő üzemelési 

paraméterek beállítása, ellenőrzése 
• technológiai, termelési dokumentációk előírás szerinti vezetése 
• berendezések biztonságos működési feltételeinek ellenőrzése, 

a hiányosságok megszüntetése 
• félkész és késztermék előírás szerinti kezelése , csomagolása 

• termelés során keletkezett hulladék kezelése, 
• berendezések üzemeléséhez szükséges alap és segédanyagok     fel-

adása az alapanyag ellátó rendszerbe , a fogyasztás könyvelése 
Amit kínálunk:

• cafeteria, prémium, 13. havi fizetés, élet és balesetbiztosítás, folya-
matos szakmai fejlődés, továbbképzés, hosszútávú álláslehetőség, 

lakhatás megoldható Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros 
A fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat az 

alábbi e-mail címre kérjük eljuttatni: E-mail: eva.virag@ti-films.com 
Szénásiné Virág Éva, humánpolitikai vezető, Tel.: +36 49 888-407, 

Viber/Mobil: + 36 70 451 61 34 Tel.: 06 70 451 61 34 
E-mail: eva.virag@ti-films.com (272475)

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• RECEPCIÓST
• SZAKÁCSOT

• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Elvárások:
• a recepciósnak magyar és román   
  nyelvtudás
Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat
• a recepciósnak idegennyelvtudás   
  (angol vagy német)
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• modern munkakörülmények
• kiemelt bérezés
• a szakácsnak szükség esetén lakást  
  biztosítunk

Érdeklődni a 0266–213622-es, 
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.




