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Mérnök
• SZÉKELYUDVARHELY

A Periplast Production mérnököt alkalmaz 
műanyag-fröccsöntési területre. Feladatkö-
rök: műanyag-fröccsöntő gépek üzemelte-
tése és beállítása, gépek és eszközök meg-
előző karbantartása. Elvárások: felsőfokú 
végzettség releváns területen, középfokú 
német vagy angol nyelvtudás, önálló mun-
kára való képesség. Érdeklődni személye-
sen a Vizigótok utca 9. szám alatt vagy tele-
fonon lehet: 0266-215069.

#276750

Raktáros
• CSÍKSZEREDA

Élelmiszerlerakat munkatársakat keres rak-
tári munka betöltésére. Elvárások: Csíksze-
reda és környéki lakhely, román és magyar 
nyelv ismerete, pontosság. Önéletrajzokat a 
cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek út 
41. szám alatt várunk. Tel.: 0744-635666.

#276839

Gépkocsivezető
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans áruszállító cég kamionra 
C+E-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz, Románia-Auszt-
ria, illetve Románia-Franciaország útvona-
lakra. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Akác utca 3/A szám. Tel.: 
0724-116688.

#276860

Segédszakács
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai étterembe segédszakácsot, 
szakácskisegítőt alkalmazunk. Tel.: 0726-
107503.

#277085

Szervizmester, autószerelő
• CSÍKSZEREDA

Az Aferom Trans Kft . kamionszervizbe ke-
res szervizmestert és autószerelőt. Előnyt 
jelent a szakmai tapasztalat és B-kategóriás 
jogosítvány. Jelentkezni lehet a cég munka-
pontján, Csíkszereda, Akác utca 3/A szám 
alatt. Tel.: 0740-194773, 0724-116688.

#276861

Autószerelő, autóvezető C+E
• SZÉKELYUDVARHELY

Szállítmányozó cég alkalmaz tapasztalat-
tal rendelkező autószerelő és autóvezető 
munkatársat C+E hajtásival. Önéletrajzot a 
Székelyudvarhely, Rét utca 105. szám alat-
ti székhelyre (a terelőúton), 9-16 óra között 
vagy e-mailre várunk. Érdeklődni telefo-
non is lehet: 0720-040173. E-mail: magda.
barabas@ingservice.ro.

#276930

Pénztáros és üzletvezető helyet-
tes
• SZÉKELYUDVARHELY

A REWE ROMANIA alkalmaz a székelyud-
varhelyi PENNY MARKETBE pénztárost és 
üzletvezetőhelyettest. Az önéletrajzokat az 
üzletben kérjük leadni, a Vásártér 6. szám 
alatt.

#276931

B-kategóriás sofőr
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai székhelyű kiszállító cég B-ka-
tegóriás sofőrt keres. Érdeklődni naponta 
8-18 óra között a 0756083784-es telefonszá-
mon.

#277095

Férfi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfeldolgozó 
Kft . férfi   munkatársat alkalmaz, hosszú 
távra. Jelentkezni lehet kézzel írott önélet-
rajzzal, a cég székhelyén, a Bethlenfalvi út 
31. szám alatt, érdeklődni telefonon: 0756-
108469.

#277014

Versenyvizsga – Takarítói állás
• OROSZHEGY

Az oroszhegyi Petőfi  Sándor Általános Isko-
la Vezetősége versenyvizsgát hirdet a szé-
kelyszentkirályi óvoda ½ normás takarítói 
állására. Feltételek: székelyszentkirályi 
lakos legyen és dadaképző végzettség vagy 
folyamatban lévő képzés. Érdeklődni az is-
kola titkárságán lehet a 0266-225150-es tele-
fonszámon, munkaidőben, 8-15 óra között.

#277076

Supraveghetor piscină
• PRAID

Wellness Center Praid Srl. scoate la concurs 
următorul post: supraveghetor piscină. Ce-
rințe: - comportament civilizat, disponibi-
lități de dialog, - studii medii, - cunoștințe 
de limba maghiară și română, - experiență 
în domeniu.  CV-urile se depun la sediu 
până la data de 7. decembrie ora 10, selecta-
rea candidațiilor va avea loc la ora 11. Tel.: 
0722-319993.

#277093

A COATS Romania KFT. a több mint 250 éves múltra visszatekintő Coats csoport tagja. 
Ha szívesen csatlakoznál egy komoly cégkultúrával rendelkező, londoni tőzsdén is 

jegyzett multinacionális céghez, figyelmedbe ajánljuk, hogy csapattársakat keresünk

AR Accounting Analyst, illetve
AP Accounting Analyst munkakörökbe.
Feladatok:
• bejövő számlák könyvelése, ügyviteli rendszerben való rögzítése

• kintlévőségek kezelése

• kapcsolattartás az ügyfelekkel 

• fizetési emlékeztetők küldése 

• pénzügyi számlák egyeztetése

• havi és éves zárással kapcsolatos teendők

• a pénzügyi igazgató munkájának aktív segítése

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség (preferáltan gazdasági)

• tárgyalóképes, folyékony román és magyar, illetve legalább alapfokú angol nyelvismeret

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)

• önálló, pontos, precíz, hatékony munkavégzés

• folyamatos tanulni akarás

• ügyfélközpontú gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• remek tanulási lehetőség, szakmai mentorálás

• versenyképes jövedelem

• fiatalos hangulatú munkakörnyezet 

Jelentkezés: 
A fényképes önéletrajzokat a tunde.nagy@coats.com e-mail-címre vagy a cég recepciójára kérjük,

N. Bălcescu utca, 71. szám, Székelyudvarhely.

Határidő: december 8., szombat

Amit ajánlunk:
• stabil, hosszú távú munkalehetőség 
   téli időszakban is
• jó kereseti lehetőség, 13-16 lej/óra 
• ingyenes szállítást biztosítunk 
   az ingázók számára

Érdeklődni a 0266-212932-es telefonszámon.
Önéletrajzokat személyesen Székelyudvarhelyen, 
a Bethlen Gábor utca, 73. szám alatt naponta 07-16 óra között 
vagy az office@termolang.ro e-mail-címen fogadunk. 
Jelentkezési határidő: 2018. 12. 20

A Termolang SRL építkezésben 
jártas szakembereket alkalmaz

azonnali kezdéssel.

Olyan megbízható jelentkezőket várunk, akik szeretik 
a kihívásokat, fejlődni szeretnének, pontosan 

és hatékonyan dolgoznak.

A MAXOLL Kft. 
éjjeliőrt alkalmaz.

Előnyt jelent az udvarhelyi lakhely.

A fényképes önéletrajzokat a cég székhelyére, a Rákóczi Ferenc, 96. szám alá 

vagy a print@maxoll.ro e-mail-címre várjuk, december 12-ig.

Kövesse térségünk 
híreit hírportálunkon,

a Székelyhonon!

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi nevelt 
húscsirke (2-3 kg.) Csíkkozmáson. Tel.: 
0727-815339.

#276889

Eladók 100-120 kg közötti húsdisznók, a 
házhoz szállítás megoldható. Telefon: 0744-
148829.

#276926

Eladó 3 db, 120-140 kg közötti húsdisznó, 
Madéfalván. Telefon: 0747-987748.

#276958

Eladó 4 db, 100-140 kg közötti húsdisznó. 
Ára: 10 lej/kg, a szállítás megoldható. Tele-
fon: 0751-459438.

#276959

Eladó egy 160 kg körüli, fehér ártán disznó 
Csíkmenaságon. Telefon: 0724-175641.

#276964

Eladók 120-160 kg közötti, házilag nevelt 
disznók Madéfalván. Telefon: 0742-322448.

#277034

Eladó egy 100 kg körüli disznó Csíkszentim-
rén. Ár megegyezés alapján. Telefon: 0746-
868278.

#277044

Eladó 250 kg körüli, vágni való szép hízott 
disznó, Csíkszentsimonban. Ára: 8,5 lej/kg. 
A szállítás, illetve helyben feldolgozás meg-
oldható. Telefon: 0740-795111.

#277113

Eladó 2 db pirostarka bikaborjú Csíkszent-
királyon. Telefon: 0752-199276.

#277046

Eladók húsdisznók Csíkpálfalván. Telefon: 
0740-087821.

#277064

Eladó egy 200 kg körüli disznó, Csicsó 290. 
szám alatt. Telefon. 0741-431730, 0746-637992.

#277067

Eladó 180-200 kg körüli disznó, Csicsó 301. 
szám alatt. Telefon: 0748-829251.

#277083

Eladó 2 db 5 hónapos mangalica süldő, Je-
nőfalván. Telefon: 0744-452327.

#277084

Eladó egy 150-170 kg közötti disznó Csató-
szegen. Telefon: 0756-227643.

#277096

Eladó 2 db, 150-170 kg körüli disznó Csík-
zsögödben. Telefon: 0742-590099.

#277111

Eladók 140-180 kg közötti disznók, Székely-
udvarhelyen. Érdeklődni telefonon: 0745-
047347.

#277119

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíkszeredában egy bútorozott szoba 
tömbházlakásban, hosszú távra, központi 
helyen, 1 személy részére. Tel.: 0744-902893.

#277015

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben 4. emeleti, 3 szobás tömbházlakás, 
termopán ablakokkal, saját hőközponttal, 
bútorozva vagy anélkül. Érdeklődni az 
alábbi telefonon lehet: 0755-647895.

#276903

Kiadó I. osztályú, teraszos garzonlakás, bú-
torozva, 2019. január 1-jétől, Székelyudvar-
helyen, a Bethlen-negyedben. Érdeklődni 
telefonon: 0740-515781.

#277020

Kiadó 23 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség, 4 
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkon-
dival, saját fűtésrendszerrel, saját villany-, 
vízórával, riasztórendszerrel, és mellékhe-
lyiséggel, Csíkszeredában, a M. Sadoveanu 
utcában. Tel.: 0744-522026.

#277062

BÚTOR

Eladó jó állapotban lévő, kihúzható kanapé 
Csíkszeredában, kedvezményes áron. Tele-
fon: 0729-854103.

#277097

FELHÍVÁS

Szilveszterezzen velünk Görögországban 
december 28. – január 03 között 260 euró-
ért (1250 lej). Az ár tartalmazza a szállítást, 
szállást félpanziós ellátással, kirándulást a 
Meteorákhoz, a Mikulás faluba és az Olym-
pus hegységbe. Tel: 0751-067414.

#277048

C.I.I. Gagyi Jolan Réka felszámoló (Csíksze-
reda, Testvériség sgrt. 11/A/1 sz.) kikiáltásos 
nyílt árverést hirdet a következő tusnád-
fürdői ingatlanok értékesítésére, amelyek 
a Kontakt Turism Rt. vagyonát képezik és 
a 3079/96/2013-as csődiratban kerülnek 
eladásra: - Onix Szálloda (befejezetlen be-
ruházás)+ 2325 nm terület – 624.925 EUR 
- Nina Villa + 388 nm terület - 11.500 EUR Fi-
zetés lejben, Román Nemzetbanki árfolya-
mon. A tulajdonjog átírásával kapcsolatos 
minden költség, illeték a vásárlót terheli. 
Benevezési díj: 1000 lej. Részvételi letét: 
10%. Az árverésre 2018.12.10-én, 2018.12.17- 
én és 2019.01.14-én 11.00 órai kezdettel ke-
rül sor a felszámoló székhelyén. További in-
formációk igényelhetőek a 0266-372528-as 
telefonszámon.

#276769

C.I.I. Gagyi Jolán Réka felszámoló (Csík-
szereda, Testvériség sugárút 11/A/1 szám) 
nyílt árverést hirdet a következő javak 
értékesítésére, amelyek a Premium Steak 
House KFT vagyonát képezik: Kia ED/
F5P21/Cee’d személygépkocsi, 2008-as 
évjárat, 183.000 km – 13.654,20 lej. A tu-
lajdonjog átírásával kapcsolatos minden 
költség, illeték a vásárlót terheli. Beneve-
zési díj: 200 lej. Részvételi letét: az induló 
ár 10%-a. Az árverésre 2018.12.10-én és 
2018.12.17-én 13.00 órai kezdettel kerül 
sor a felszámoló székhelyén. További in-
formációk igényelhetőek a 0266-372528-as 
telefonszámon.

#276775

C.I.I. Gagyi Jolán Réka felszámoló (Csík-
szereda, Testvériség sgrt 11/A/1 sz.) nyílt 
árverést hirdet a következő javak érté-
kesítésére (Instar SRL - 2237/96/2013-as 
csőd-irat): - Irodai bútorzat (használt) – 
1215 lej - Volkswagen Passat - 2002 (1896, 
diesel, 442.000 km-ben) - 5261 lej - Lada 
Niva – 2001 (1690, benzines, km ismeret-
len) - 2373 lej - Faipari gépek (17 drb)  - ösz-
szesen 96 795 lej. Benevezési díj: 200 lej. 
Részvételi letét: 10%. Fizetés helyben. A 
tulajdonjog átvételével kapcsolatos min-
den költség, illeték a vásárlót terheli. Az 
árverésre és 2018.12.11-én 11.00 órai kez-
dettel kerül sor a felszámoló székhelyén. 
További információk a 0266-372528-as te-
lefonszámon.

#276780

C.I.I. Gagyi Jolán Réka felszámoló (Csík-
szereda, Testvériség sgrt 11/A/1 sz.) nyílt 
árverést hirdet a következő ingatlan ér-
tékesítésére, amely az Magnum KFT va-
gyonát képezi : Kocsma és vegyesüzlet 
( épület + 148 nm terület) - 7164 EUR . 
Benevezési díj: 500 lej. Részvételi letét: 
az induló ár 10%-a. Fizetés lejben, a 
kifizetés napján érvényes Román Nem-
zetbanki árfolyamon. A tulajdonjog át-
írásával kapcsolatos minden költség, 
illeték a vásárlót terheli. Az árverésre 
2018.12.10-én és 2019.01.14-én 10.00 órá-
tól kerül sor a felszámoló székhelyén. 
További információk a 0266-372528-as 
telefonszámon.

#276781




