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Jókai bableves
Cigánypecsenye
Steak burgonya

Muratúra
Desszert

Zöldborsóleves
Sajtos karaj
Szalmakrumpli
Saláta

Csirkecsorba
Sárgarépafőzelék

Stefánia szelet

A nagy menü desszertje:
Szavarin

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Karalábéleves csipetkével
Sajtos karaj 
Hasábburgonya 
Káposztasaláta

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

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

Házhoz szállítást is vállalunk!

Fokhagymaleves 
Bakonyi szelet 
párolt rizzsel
Desszert 12

lej

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.

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezést;
• ételjegy;
• balesetbiztosítás a nap 24 órájában;
• az ingázók költségeinek megtérítése;
• lakhatás biztosítása a vállalat   
  munkásszállásán (térítés ellenében);
• orvosi felügyelet a vállalat   
  rendelőjében;
• modern gépekkel felszerelt   
  biztonságos és tiszta munkahely.

Kéréseket a vállalat székhelyén
(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám),

munkanapokon 7–15 óra között várunk.

A székelyudvarhelyi IKOS 
CONF Rt. férfikonfekciót 

gyártó vállalat folyamatosan 
alkalmaz szakképzett, illetve 

szakképzetlen munkásokat
termelési részlegeire,

jó kereseti lehetőséggel.

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 
június 15-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

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

Autóbuszveztőket 
keresünk 

Nyugat-Magyarországra. 

Jelenkezni a 0036208–527873-as 
vagy a 0040745–111103-as 

telefonszámon lehet.

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
versenyvizsgát hirdet az alábbi állás betöltésére:

Szakfelügyelő (pénzügyi-könyvelői feladatkör) 
– Gazdasági–adminisztrációs iroda, I szakmai fokozat,  

meghatározatlan időre, teljes munkaidőben.

Részvételi feltételek:
• felsőfokú gazdasági végzettség; 
• minimum 3 éves szakmai tapasztalat;
• számítógép-kezelői ismeretek, könyvelési programok ismerete;
• román nyelv ismerete.
A versenyvizsga időpontja:
• 2018. június 26-án de. 10 órától írásbeli vizsga;
• 2018. június 28-án de. 10 órától szóbeli vizsga.
Helyszín: a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelye 
(1918. december 1. u. 9. sz., II. emelet).

A jelentkezési iratcsomót 2018. június 18-án 16 óráig lehet leadni 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén.

Könyvészeti anyagot, valamint bővebb felvilágosítást 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont titkárságán kaphatnak 

az érdeklődők (telefon: 0266-214440). 

Mezőgazdaság
Eladók rendforgatók, kaszálógépek (BCS), koc-
kabálázó, 4 soros kukoricavető gép, kalapács-
malom, valamint olasz Fiat traktor (45 lóerős), 
egy International traktor oldalkaszával és hát-
só rakodókupával, valamint egy 45 lóerős 
Deutz traktor. Tel.: 0743-878596. (272328)

Oktatás
A TURÁNI AUTÓSISKOLA új tanfolyamot indít 
A1, A2, A, B kategóriákra Székelyudvarhelyen 
és Székelykeresztúron. Érdeklődni lehet: Orbán 
Balázs utca 20. szám alatt. Ugyanitt pszichológia-
vizsga és magyar nyelvű program CD kapható. Okta-
tóinkat megtekinthetik weblapunkon: www.turani.
ro Tel.: 0744-183503, 0744-385491. (272022)

A SZAKSZI DRIVE autósiskola JÚNIUS 14-én TAN-
FOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra.  
Részletfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: 
Székelyudvarhely, Méhek utca 2. szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. Tel.: 0266-
210444, 0724-267864, 0730-608441. (272065)

B, B+E kategória? MEGOLDÁS A KORONDI AU-
TÓSISKOLA – A remorkás autósiskola! Mi segí-
tünk Önnek a hajtási megszerzésében! Lakókocsi, 
lószállító, nehéz remorka-trailer, kürtősház vonta-
tása gondot okoz? Nálunk a megoldás! Újabb cso-
port indul júniusban! Korond 410. szám. Tel.: 0744-
211026. (272336)

Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvez-
mény júniusban minden tanfolyamunknál a 16–
25 év közöttieknek:  kozmetikus, masszőr, női, fér-
fifodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkre-
ditált diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt 
egynapos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. (272427)

Szolgáltatás
***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. (272119)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed Cen-
ternél péntekenként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 0741-607670.
 (272143)

Vegyes
Eladó 2 db nagy teljesítményű DAB víznyomás-
fokozó, nyomásmagasság 134–61 m, hozam 12–46 
m3/óra, villanymotor dab 14,7 kW, 2900 fordulat, 
380 V. Tel.: 0745-669951. (272158)

Vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 
220 lej/m, valamint vegyes tűzifa, ára: 200 lej/m, 
és hasogatott bükkfa, ára: 250 lej/m. Tel.: 0748-
603802. (272265)

Eladó hasogatott bükk tűzifa, bükk- és tölgy-
fa bütlés (10–20–30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb meny-
nyiség megoldható. Rendelhető bükkfa fűrészpor 
(moszt). Tel.: 0744-937920. (272350)

     

Előfizetésért hívja a 0266-218361-es telefonszámot

Betekintés az események mögé




