
2018.  AUGUSZTUS 10–12. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP8 R E K L Á M  

Hosszú távra, a stabil hátterű HARVÍZ Rt. 
székelyudvarhelyi munkapontjára munkatársat keres 

VILLANYSZERELŐ, VÍZSZERELŐ 
és HEGESZTŐ munkakörbe.  

ELVÁRÁSOK:
• szakmai végzettség vagy szakmában szerzett tapasztalat
• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés

A villanyszerelőnek előnyt jelent az automatizálásban szerzett tapasztalat.

AMIT KÍNÁLUNK:
• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása;
• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség, jó csapatszellem.

JELENTKEZÉS: A szakmai önéletrajzokat az office@udv.harviz.ro 
e-mail-címre várjuk vagy személyesen a cég székhelyére 
(SZÉKELYUDVARHELY, Haáz Rezső utca 4. szám).

További információkért érdeklődni lehet a 0266–216028-as telefonszámon.

ú távra, a stabil hátterű HA

A székelyudvarhelyi MAXOLL KFT.
karbantartó mérnök munkatársat keres.

- felsőfokú műszaki végzettség 
   (előny: gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök)
- pályakezdők jelentkezését is várjuk
- román nyelvismeret 
- B kategóriás jogosítvány 

- automata és félautomata gyártósorok, gépek, berendezések telepítése, 
   üzembe helyezése, az átadás-átvételben való részvétel 
- gyártóeszközök karbantartása
- partnereinknél lévő gépek és berendezések folyamatos rendelkezésre 
   állásának biztosítása
- a munka elvégzéséhez szükséges alkatrészek, anyagok 
   és eszközök beszerzése 
- az elvégzett munkák dokumentálása

Elvárások

Feladatok

A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre várjuk: Maxoll SRL, 
Rákóczi Ferenc u. 96. szám, Székelyudvarhely; office@maxoll.ro. Bővebb 

információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

A MAXOLL Kft. 
munkatársat keres 
fóliagyártó termelési részlegére.

- versenyképes, teljesítményarányos bér
- betanítás
- hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség
- jó munkakörülmények

Frissen végzett diákok előnyben.

Amit ajánlunk

A fényképes magyar nyelvű önéletrajzokat a cég székhelyére, 
a Rákóczi Ferenc 96. szám alá várjuk, augusztus 21-éig.

Bővebb információ a 0744-703765-ös telefonszámon kérhető.

SZÉKELYUDVARHELY ÖNKORMÁNYZATA  értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy a Kiss Gergely utca 1-3. szám megvalósítandó „ANL-s ifjúsági lakások építése (28 lakrész)”című tervre,  
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2018. augusztus 7-én 
döntéstervezetet hozott – nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8,00–16,30 óra, pénteken 8,00–14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított öt napon belül nyújthatják 
be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

Alkalmazunk C+E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

SOFŐRT 
belföldi autószállításra, 
hétfőtől péntekig tartó 

munkaprogrammal.
Jelentkezését várjuk személyesen cégünk 

székhelyén, vagy a 0745-589919-es 
telefonszámon. Autogroup Simó Kft., 

Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 298.;
e-mail: office@autogroupsimo.ro.

Újabb RONCSPROGRAM keret nyílik 
magánszemélyek részére!

• új RENAULT és DACIA autók széles választékával állunk rendelkezésükre
• segítségnyújtás az iratcsomó összeállításában
• igény esetén roncsautó biztosítása az új autó vásárlásához
• a helyek száma korlátozott

Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 298. sz.
RENAULT-KÉPVISELET TEL.: 0743-053351; DACIA-KÉPVISELET TEL.: 0755-061516

* A fenti árak a Renault CLIO LIFE EVO 1.2 16V 75 CP / Dacia LOGAN Acces 1.0 SCE 73 CP 
autókra vonatkoznak, Roncsprogram-kedvezménnyel, 

magánszemély vásárló esetén.

már nettó
6.767 EUR+TVA ártól*

már nettó
4.935 EUR+TVA ártól*

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Gombócleves
Rántott sajt
Hasábburgonya
Tartármártás

Házhoz szállítást is vállalunk!

15
lej

www.or ien te . ro

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Augusztus 6-12. között 
szabadság miatt zárva.

Nyitás: augusztus 13-án.

Reszelt leves
Székelygulyás

Babgulyás
Gundel palacsinta

A nagy menü desszertje:
Mézes tészta

Nagy menü – 16 lej
Kicsi menü – 14 lej




