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Állásajánlat

Bérbe adó
Legény-leánybúcsúsok és kirándulók, figye-
lem! Kiadó hétvégi ház 10 személy részére 
Nyárádremetén (Vármező). Alul van egy előtér, 
konyha nappalival, tusoló wc-vel, az emeleten wc 
és egy nagy szoba 10 ággyal. Kint van egy nagy 
fedett terasz sütési lehetőséggel és van 2 halas-
tó is a halászat kedvelőinek és egy medence is. A 
házat a Nyárád-patak határolja, szomszédoktól el-
zárt nyugodt helyen fekszik, így a pihenésre vagy 
akár a bulizásra vágyóknak tökéletes. Csak a jó-
kedvet kell hozni, más minden adott: hideg- me-
leg víz, sütéshez fa vagy szén, még zenefelszere-
lést sem kell hozzon, mert az is adott. Érdeklődni a 
0753-918 587-es telefonszámon. Bármi kérdésért 
vagy árért hívjon bizalommal!  (272976)

Bolhapiac
Eladó jó állapotban levő, régi típusú bontott cserép 
(60 bani/db) és kupás cserép (1 lej/db), alkudható 
áron, Marosvásárhelyen. Tel.: 0741-085 250. (271939)

Eladó eperfa hordóban érlelt alma-, törköly borpár-
lat, körte és szilva pálinkák. Hivatásos főzdében 
volt főzve két évvel ezelőtt, 53 fokos és garantált 
minőségű. Ára: 30-35 lej/liter. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet, 8 és 20 óra között. Tel.: 0740-
808 298. (272956)

Felhívás
Július 2-án megkezdődött a beiratkozás a Maros-
vásárhelyi Kántor-Tanítóképzőbe és a Károli Gáspár 
Református Egyetem kihelyezett tagozatára. A taní-
tó-óvodapedagógus szakon összesen 40 helyre (15 
nappali és 25 csökkentett képzésidejű) várják a je-
lentkezőket. A kántor szakot nappali tagozaton a re-
formátus, római katolikus, unitárius és evangélikus 
hallgatók közül bárki felveheti. A posztliceális rend-
szerű kántor szakra, 10 helyre jelentkezhetnek re-
formátus, 5 helyre pedig unitárius felekezetűek. 
Az alkalmassági vizsgákra július 13-án kerül sor. 
Bővebb információ a tanintézet titkárságán: tel. 
0265-215 278, e-mail: kantortanito@gmail.com, 
honlap: www.ktkf.ro. Tel.: 0265-215 278 E-mail: 
kantortanito@gmail.com (273050)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán lévő 
9 emeletes tömbházlakás 7. emeletén egy másfél-
szobás 34 négyzetméteres lakrész. Ára: 38 000 eu-
ró. Tel.: 0755-911 482. (272896)

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. (272958)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben 
(Cipészek utcája) I. osztályú, 2. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás, saját hőközponttal, termopán abla-
kokkal, igényesen felújított  állapotban, teljes be-
rendezéssel. Tel.: 0744-610  217. (273001)

Mezőgazdaság
Eladó 72 ár gyümölcsös Szentgericén. Ezelőtt 20 
évvel 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. (272957)

Eladó saját termesztésű FACELIA (Mézontófű) vető-
mag, ára 25 lej/kg, alkudható. Tel.: 0744-833 597, 
0365-429 580. (272999)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres légy! 
Nálunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, 
férfi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő 
és kozmetikus, akkreditált diplomval. Ugyanitt egy 
napos 3d szempillahosszabító képzés és masz-
szőröknek továbbképzés. Mert magadnak dolgozni 
jobb! Tel.: 0755-354 240. (273084)

Szolgáltatás
Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab lemezzel, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több szín-
ben, bárhol, bármikor, előnyös árakon. Tel.: 0751-
911 740. (273243)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármilyen 
típusú ereszcsatorna készítését és javítását, illetve 
cserépcserét. Lambériafestést, külső faelemek fes-
tését is vállalom. Érdeklődni lehet az alábbi telefon-
számon: Tel.: 0743-903910, 0755-566637, 0756-
525549. (272593)

Telek
Eladó házhely Koronkán, Hollós völgy 550. szám, 
0.14 hektár beltelek. A kapu előtt aszfaltos út, víz, 
kanalizálás, villanyáram van, a területen számos 
termő gyümölcsfa. Ára 90 000 lej. Tel.: 0748-423 
991, 0365-424 613. (272972)

Eladó erdő a Vácmányon, 1 hektár 40 ári. Tel.: 0747-
241 940, 0365-438 239. (273080)

Vegyes
Marosvásárhelyen eladóak: 1 memóriás fix te-
lefon, 2 evőeszköz készlet, 1 öntött vaskagyló, 
1 előszobai nagy vas ruhafogas polccal, ruhák-
nak, 2 szétnyithatós vadászszék, 2 konyhai mér-

leg: 5.5 kg-ig, illetve 10.5 kg-ig mérnek, 2 Alföl-
di olajfestmény (0.6 m x 0,45 m), 1 perzsasző-
nyeg (2,7 m x 1,7 m), 1 biciklis védősisak, 2 fotel, 
1 négy égős aragázkályha. Tel.: 0770-780 599, 
0771-414 672. (272504)

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. (272595)

Eladóak Marosvásárhelyen: még működő régi tele-
vízió, rádió, német lemezjátszó sok lemezzel, felve-
vő gép, lejátszó kazettákkal, Tesla magnetofon, stb. 
Tel.: 0365-411 908. (272651)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak 
használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-
846 011. (272973)

Eladó eredeti Diclofenac kenőcs, 5%-os. Bármi-
lyen fájdalomra jó, rengeteg ember csak ezt a faj-
tát keresi. Érdemes kipróbálni. Ára 20 lej. 0748-
825 988. (273162))

Eladó 2 db Singer cipész varrógép, 2 db színes 
Nei tévé, 1 db Bosch melegvíz melegítő, 1 db an-
tik asztal, 1 szett új ezüstözött étkészlet, ebédlő-
készlet és egyebek. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet. Tel.: 0770-617 291. (273210)

Munkatársat keresünk 
Marosvásárhelyre, 

HR specialista/Toborzó 
pozícióra. 

Mi lenne a feladatod? -
Toborzás - Jelöltek kezelése a kiválasztási 
folyamat során:   - önéletrajz szűrés   - in-
terjú időpontok egyeztetése   - interjúz-
tatás   - jelöltekkel való kommunikáció, 

kapcsolattartás - Új munkatársak 
bevezetésének koordinálása - Naprakész 

kimutatások vezetése. 
Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro

 (273180)

A Hotel and More Holding 
szállodaüzemeltetési, stratégiai tanácsadási, 

üzletfejlesztési tevékenységi körben, 
elkötelezett, motivált és karriertervekkel rendelkező munkatársat keres, 

SZÁLLODAMENEDZSERI munkakörbe.

Feladata:
• A szálloda gazdaságos és színvonalas üzemeltetése, felelősségteljes irányítása. 
• A hozzá tartozó részlegek szervezeti és koordinációs felügyelete.
• A vállalkozás koncepciójának koordinálása, a szálloda operatív vezetése. 
• Az üzleti eredmény, bevételek és a költségek nyomon követése és optimalizálása.
• Riportok és beszámolók elkészítése, folyamatos konzultáció az üzemeltető 
irányelveinek megfelelően.
• Marketing- és értékesítést támogató feladatok.

Elvárások: 
• Szakirányú felsőfokú végzettség 
• Legalább 5 év vezetői tapasztalat 
• Kiváló kommunikációs képesség román és angol nyelven
• Értékesítésorientált, vendégközpontú szemlélet
• Dinamikus, terhelhető személyiség
• MS Office magabiztos használata, Hostware rendszer ismerete előnyt jelent

Ajánlatunk:
• Főállású munkaviszony
• Kihívást jelentő feladatok
• Versenyképes fizetés és egyéb juttatások.

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely

Jelentkezni: 2018. július 15-éig részletes szakmai, fényképes önéletrajzzal 
és motivációs levéllel a resurse@hotelandmore.hu címen.




