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Megemlékezés

Fájdalommal emlékezünk 2011. június 1-jére, édesapánk, 

id. FELEKI SÁNDOR 
– nyugalmazott pincér – 

halálának 7. évfordulóján, 
valamint június 14-ére, édesanyánk, 

FELEKI SÁNDORNÉ, szül. MÁTÉ ERZSÉBET 
halálának 7. évfordulóján. 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...

Bánatos gyermekei, unokái, szerettei – Székelyudvarhely, Budapest, Ceglédbercel

Állásajánlat

Bérbe adó
Kiadó 219 m2, rakodórámpával ellátott raktár-
helyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok utca 14–
16. szám alatt. Érdeklődni telefonon lehet: 0266-
219511. (272467)

Kiadó Székelyudvarhely központi részén egy má-
sodosztályú, 1. emeleti, 2 szobás lakás, búto-
rozva vagy bútor nélkül, igényeseknek. Tel.: 0766-
999496. (272482)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca 13. 
szám alatt 24 m2 üzlethelyiség, külön 55 m2 rak-
tárhelyiséggel. Továbbá kiadó 80 m2 üzlethelyi-
ség a Tamási Áron utca 9. szám alatt. Érdeklődni a 
0766-999496-os telefonszámon vagy a Vár utca 5. 
szám alatt. (272483)

Felhívás
Magára és munkájára különösen igényes, 
megbízható házvezetőnőt keresünk, heti 5 nap-
ra, napi 5 óra munkára, Székelyudvarhelyen, Pa-
csirta utcai családi házba, havi 1500 lejes fizetés-
sel. Feladatok: takarítás, főzés, mosás, vasalás. Ér-
deklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-628000, 0748-
475554. (272421)

Székelyudvarhelyre keresünk betegápolónőt 
tehetetlen idős nő mellé, állandó ottlakással. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0752-554162. (272456)

Háztartás

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. (271745)

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. (272083)

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhelyen I. osztályú, 2. emeleti, 2 
szobás, felújított, bútorozott tömbházlakás, sa-
ját hőközponttal, thermopan ablakokkal. Irányár: 
57 500 euró. Tel.: 0733-770021. (272288)

Eladó Bikafalván családi ház 4 ár területtel: 3 szo-
ba, 2 fürdőszoba, konyha, nagy előtér. Főút mellet 
van, a Vadrózsa Étterem szomszédságában. Az épü-
let 15 éves építmény, teljes berendezéssel eladó, 
saját hőközpont. Tel.: 0744-559895. (272485)

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)

Faipari cég bővítés céljából 
férfi segédmunkásokat alkalmaz, 

akár betanítással is 
– jó kereseti lehetőséggel, 

Székelyudvarhelyről 
és környékéről. 

Érdeklődni lehet telefonon: 0740-965623.
 (272458)

A székelyudvarhelyi 
Nyírő Dental 

fogorvosi rendelőbe 
asszisztensnőt alkalmazunk. 
Érdeklődni személyesen lehet, önéletrajzzal, 
a Lejtő utca 8. szám alatt. Tel.: 0741-501928.
 (272493)

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)

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)

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 székelyudvarhelyi Rozian Kft. 
munkatársat alkalmaz 

futár munkakörbe. 

Amit ajánlunk: teljesítményalapú bérezés. 
Elvárások: B kategóriás jogosítvány és 
alapfokú románnyelv-tudás. Érdeklődni 

telefonon vagy a cég új székhelyén, 
a Bethlenfalvi út 49. szám alatt. 

Tel.: 0756-451212. (272370)

Fizessen elő újságunkra,

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

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

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.

Építkezési cég újonnan 
épült székelyudvarhelyi 

telephelyére 
mérlegkezelői, valamint 

adminisztrációs 
munkakörbe 

munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel.

Elvárások: érettségi diploma, 
középfokú számítógépes 

alapismeretek, B kategóriájú 
jogosítvány, alapfokú román-

nyelv-tudás, műszaki beállítottság. 
Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni 

2018. június 30-áig lehet. 
Bővebb információk
a 0266–210681-es 

telefonszámon kérhetők.

A MEMO REX Kft. 
munkatársat alkalmaz

székelyudvarhelyi raktárába.

Jelentkezni önéletrajzzal
a cég székhelyén, a Sport utca 3. 

szám alatt, munkanapokon 8–16 
óra között lehet, vagy elküldheti 

a memorex.srl@gmail.com 
e-mail-címre. 

Tel.: 0731-021585.




