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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• SZAKÁCSOT
• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat;
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.

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.

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezés;
• 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.

Állásajánlat

Nehéz az élet nélküled, elfeledni téged sosem lehet.
Szívemben őrizlek, mint egy drága kincset, 
mert oly régen itt hagytál engem. 
Csillaggá változtál, barangolsz az égen, 
gyere énfelém is, úgy mint réges régen.
Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 

Fájó szívvel emlékezem 2008. július 12-ére, 

MÁRTON JENŐ 
halálának 10. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Bánatos felesége – Székelyudvarhely

Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk 
2001. július 12-ére, a drága jó édesanya, feleség, nagymama, 

GÁLL FERENCNÉ, szül. GÁSPÁR JULIÁNNA
halálának 17. évfordulóján. 

Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. 

Nyugodj békében! 

Szerető férje, lányai, vejei, fia és az unokák – Székelyudvarhely, USA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

id. SIMÓ ÁKOS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek 

és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely, Sükő

Szeretnél egy jó csapatban dolgozni? 
A  Csermobil GSM 

székelyudvarhelyi üzlete 
férfi munkatársat keres.  

Elvárások: jó kommunikációs készség, 
románnyelv-tudás, számítógépes ismeretek, 

megbízhatóság. 
Ha úgy érzed, hogy a fenti kritériumoknak 

megfelelsz, önéletrajzodat elküldheted 
a csermobilgsm@yahoo. com címre 

vagy behozhatod az üzlet székhelyére, 
a Kossuth Lajos utca 44. szám alá. (273205)

A székelyudvarhelyi Frieske Pan Pékség 
kisegítő munkára férfit alkalmaz. 

Érdeklődni önéletrajzzal lehet, naponta 8–12 
óra között a cég székhelyén, a Bethlenfalvi 

út 172. szám alatt. (273176)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó cég 
C+E kategóriás 

hajtási engedéllyel 
rendelkező sofőröket alkalmaz. 

Érdeklődni lehet telefonon: 0743-275970.
 (273055)

A Style Kft. 
kábeltévés munkatársakat keres 
Székelyudvarhely, Csík, Gyergyó 

és környékére. 
Bővebb információért hívja a 0745-348183-
as telefonszámot. B kategóriás jogosítvány 
és alapfokú román nyelvtudás szükséges. 

Önéletrajzokat emailen várunk:
office@stylekft.ro (273088)

A székelyudvarhelyi Quality Conf Rt. 
exportra termelő konfekciós 

kapacitásának bővítésére 
VARRÓNŐKET alkalmaz (3 személyt). 

Csak délelőtti váltás! 
Korszerű munkakörülményeket, jó kereseti 

lehetőséget, ételjegyet biztosítunk. 
Jelentkezni naponta 8–16 óra között a cég 

székhelyén, a Tamási Áron utca 
77. szám alatt. 

Tel.: 0266-218289, 0744-799993. (273233)

Építkezési cég 
alkalmaz szakképzett 

és szakképzetlen munkásokat. 
Fizetés: 2500-4500 lej között. Munkavégzés 

helye: Hargita megye. Tel.: 0728-332123.
 (273262)

Felhívás
A bögözi közbirtokosság  eladásra kínál 700 m3 
gyérítést, 2018. július 14-én 10 órakor, a székhe-
lyen. Érdeklődni telefonon: 0748-743061. (273218)

Háztartás
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)

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. (272609)

Ingatlan
Eladó Szovátán családi ház: 2 szoba, konyha, 
kamra, fürdő - 5 ár telken. Alkalmas panzió kiala-
kítására is. Irányár: 26 000 euró. Érdeklődni te-
lefonon lehet. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.
 (273300)

Oktatás
A több mint fél évszázados hagyományokat folytat-
va a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium a 
2018/2019-as tanévben általános ASSZISZTENS-
KÉPZŐ szakon iratkozást hirdet július 16-20. kö-
zött. Tel.: 0266-212877, 0266-218379. (272898)

Tedd meg a lépést  még ma, hogy holnap sike-
res légy! Nálunk a következőket sajátíthatod el: 
masszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-
műkörömépítő és kozmetikus, akkreditált diplo-
mával. Ugyanitt egynapos 3D szempillahosszabító- 
képzés és masszőröknek továbbképzés. Mert ma-
gadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-354240. (273266)

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)

Vállalunk tetőfedést és bádogos munkálatokat, 

Fizessen elő újságunkra,

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

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

     

Előfizetésért hívja a 0266-218361-es telefonszámot

Betekintés az események mögé




