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Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Lucskos káposzta
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

Szárnyasraguleves
Fasírt
Krumplipüré
Paradicsomszósz Káposztaleves

Hagymás csirkemáj
Puliszka

Saláta

A nagy menü desszertje:
Málnás tortaszelet

Nagy menü – 16 lej
Kicsi menü – 14 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Erdélyi csorba
Temesvári sertéstokány
Makaróni
Ecetes uborka 15

lej

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

Házhoz szállítást is vállalunk!

Zöldborsóleves

Desszert 13
lej

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.

A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és 
fémforgácsolással foglalkozó SELWERK Kft. fémiparban 

jártas szakembereket alkalmaz a következő szakmákban: 
KARBANTARTÓ LAKATOS, CNC-ESZTERGÁLYOS, CNC-MARÓS, 

ÖNTŐ-FORMÁZÓ, KLASSZIKUS ESZTERGÁLYOS, MARÓS, 
LAKATOS, FÉMIPARI SZAKMÁT MEGTANULNI ÓHAJTÓ 
FIATALT, AKINEK VAN ILYEN IRÁNYÚ ÉRDEKLŐDÉSE, 

KIKÉPZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8–10 óra között
Székelyudvarhelyen, a cég Fások utcája 14. szám alatti székhelyén, 

vagy érdeklődni a 0266–217653-as telefonszámon lehet.

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000

A MEMO REX Kft. 
székelyudvarhelyi raktárába 

munkatársat alkalmaz 
SZÁMLÁZÓ munkakörbe.

Előnyt jelent:
- románnyelv-tudás,
- számítógép alapismeretek,
- tapasztalat hasonló munkakörben.

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.

Tedd meg a lépést  még ma, hogy holnap si-
keres légy! Nálunk a következőket sajátítha-
tod el: masszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-
pedikűr-műkörömépítő és kozmetikus, akkredi-
tált diplomval. Ugyanitt egynapos 3D szempilla-
hosszabító képzés és masszőröknek továbbképzés. 
Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-354240.
 (273084)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső 
faelemek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903910, 0755-
566637, 0756-525549. (272593)

Időtálló, purhabos szigetelés gyorsan, kiváló 
minőségben, elérhető áron! Teljesen vízzáró, légzá-
ró, tűzálló, kiváló hőszigetelő tulajdonság, lépésál-
ló, toldásmentes, hőhídmentes, felhordási vastag-
sága utólag is növelhető, hosszú élettartam azonos 
teljesítmény mellett. Cégünk a tökéletes, tartós 
megoldást kínálja önnek! Tel.: 0755-648536. (272908)

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok 
(sufnik) készítését, valamint faházak építését, javí-
tását vállaljuk, házhoz megyünk. Tel.: 0745-168155.
 (272964)

Vállalunk tetőfedést és bádogos munkálatokat, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépforgatást, bármilyen lemezből 
tetőcsinálást. Kiszállás ingyenes. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0754-631337. (273240)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, tető-
készítést Lindab lemezzel. Csatornakészítést, ja-
vítást, pucolást illetve cserépforgatást is vállalunk 
valamint szobafestést. Kiszállás ingyenes, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0755-412164. (273241)

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfe-
dést Lindab lemezzel, lemezfestést, egyéb 
bádogosmunkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, bárhol, bármikor, előnyös árakon. 
Tel.: 0751-911740. (273243)

Legyél TE is a MENTA BISTRO 
és a HOTEL KÜKÜLLŐ***

csapattagja!
Jelentkezz SEGÉDSZAKÁCS 

munkakörre! 

Akit keresünk:
- Ismeri a konyhai 
munkafolyamatokat
- Gyorsan és pontosan végzi 
feladatait
- Ápolt, tiszta megjelenésű
- Vendéglátásban vagy konyhai 
munkán szerzett tapasztalat előnyt 
jelent

Amit kínálunk:
- Kiemelt bérezés, kiegészítő 
bónuszokkal
- Ételjegyek 
- Utazási költségek teljes 
megtérítése 
- Személyzeti étkezés biztosítása
- Szállásbiztosítás
- Stabil, hosszú távú munka
- Fejlődési lehetőség házunk 
séfjének irányítása alatt

* pályakezdők vagy nyugdíjasok 
jelentkezését is szívesen várjuk!

Jelentkezni: fényképes 
önéletrajzzal 

a resurseumane@arkuminvest.ro 
címre, a szálloda recepcióján 

vagy a Menta Bistro-ban, 
2018. július 20-ig.

Vegyes
Eladó hasogatott bükk tűzifa (nyers és száraz), 
bükk- és tölgyfa bütlés 10–20–30 cm-es darabok-
ban, valamint fenyőfacándra kötésben, kisebb-na-
gyobb mennyiség megoldható. Rendelhető bükkfa 
fűrészpor (moszt). Tel.: 0744-937920. (273159)

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa , gömbben, 
ára: 200 lej/m. Tel.: 0748-603802. (273191)

Eladó székelyvarsági fekete ribizli. Ára: 8 lej/kg. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-810175. (273194)

Eladó bükk tüzifa méterben. Házhoz szállítás Szé-
kelyudvarhely és környékére. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0748-978903. (273251)

Nagy méretű ruhák eladók saját készle-
temből, újak és használtak is (50-52 méret), 
Székelydvarhely környékén. Tel.: 0752-955302.
 (273272)

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a potenciális ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

Az Udvarhelyi Híradó mindent visz!

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

                               o

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN




