ÁLLÁSAJÁNLAT, HIRDETÉS

2020. OKTÓBER 23–25., PÉNTEK–VASÁRNAP

A MAXOLL KFT. munkatársakat
keres fóliagyártó termelési
részlegére.
Amit ajánlunk: három váltásos munkaprogram, versenyképes bér, betanítás, hosszú távú
munkalehetőség, fejlődési lehetőség, jó munkakörülmények.
A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail címre várjuk:
Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 96. szám, secretariat@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0266–217862-es telefonszámon kérhető.

Víz-gáz-fűtésszerelő
és elektronikus
• SZÉKELYUDVARHELY

Az URBANA RT. alkalmaz víz-gáz-fűtésszerelői képesítéssel rendelkező munkatársakat.
Ugyanitt alkalmazunk elektronikában jártas
szakembert felsőfokú vagy posztliceális végzettséggel. Szakmai önéletrajzot a vállalat
székhelyén személyesen lehet leadni, vagy
e-mailen elküldeni 2020. október 29-éig. Címünk: Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4.
szám. E-mail: urbanaodorhei@gmail.com
#289083

Festő
• SZÉKELYUDVARHELY

SZÖVŐDÉBE ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT ÉS HÁZMESTERT.
A munkavégzés két váltásban történik.
Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és versenyképes, szakmai végzettségnek/
tapasztalatnak megfelelő fizetést biztosít .
Önéletrajzokat a t.czapp@hackenberg-group.ro e-mail címre vagy
a Nicolae Bălcescu 69/C/3, Szekelyudvarhely címre varunk.
Érdeklődni a 0266–211538-as telefonszámon lehet.

Székelyudvarhelyi, folyamatosan fejlődő,
megbízható háttérrel rendelkező, nyílászárókat gyártó faipari cég felületkezelő részlegére
festő szakembert és betanuló munkatársat
alkalmaz. Versenyképes bérezés és fejlődési lehetőség biztosított. Feltétel: pontosság,
igényes munkavégzés, megbízhatóság. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a cv@mobilcomimpex.ro címen vagy a cég székhelyén
lehet: 2020. október 13. és november 7. között,
hétköznap 16-17 óra között (1 december 1918.
utca 7. szám).
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CSÍKSZENTKIRÁLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát hirdet 2020. november 23-ra
a következő állás betöltésére:
JEGYZŐ
(meghatározatlan időre)
Részvételi feltételek:
• felsőfokú jogi vagy adminisztratív végzettség
• mesterképzés jogi, adminisztratív vagy menedzsment szakon
• minimum 5 év szakmai régiség
Beiratkozás határideje: 2020. november 11.
A könyvészet és a pontos feltételek megtalálhatóak kifüggesztve
a polgármesteri hivatal székhelyén és a hivatalos honlapon.
Bővebb információ a hivatal székhelyén:
Csíkszentkirály 522. szám, a hivatal telefonszámán: 0266-332502,
vagy e-mailben: primaria@sancarieni.ro

#289146

Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!

Munkások
• CSÍKKARCFALVA

Csíkkarcfalvi bútorgyár alkalmaz gépházba
mestert, asztalosokat, szakképzetlen munkásokat. Ingázóknak biztosítjuk a szállítást. Érdeklődni: Csíkkarcfalva, Gyár utca 100. szám
alatt, valamint az alábbi telefonszámokon.
Tel.: 0266371890, 0745507313.

A HUNGUEST HOTEL FENYŐ
SZÁLLODAI RECEPCIÓS
munkatársat alkalmaz.

#289176

Férfi és női munkaerő
• NÉMETORSZÁG

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előfizetőknek
• szükség esetén előfizetések felújítása,
illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása
• elszámolás

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség
• kerékpározásban jártasság előnyt jelent
Munkavégzés helyszíne:
Székelyudvarhely

Azonnali kezdéssel keresünk férfi és női
munkavállalókat a visszaváltott göngyöleg
(sörösüveg) válogatására több telephelyünkre Németország területén. A munkavégzés
szaktudást nem igényel, de jó fi zikumot igen.
Hosszú távú és biztos munkalehetőség, nyelvtudás nem szükséges. Ingyenes szállást és
munkábajárást biztosítunk. Magyar munkaszerződést kínálunk, nem munkaközvetítők/
munkaerőkölcsönzők vagyunk. Kereseti lehetőség óraszámfüggő/átlag nettó 1100-1500
euró/hó. Kiutazás saját költségen történik,
ennek szervezésében irodánk segítséget nyújt.
További információért érdeklődjön hétköznapokon 8-16 óra között. Tel.: 0743-952315, 0744151253.
#289192

Beltéri munka
• SZÉKELYUDVARHELY

Székelyudvarhelyre beltéri munkálatokra
keresek munkást, rendelkezzen B kategóriás
jogosítvánnyal. Érdeklődni telefonon lehet:
0743-158781.

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy személyesen leadhatja
a cég ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá.
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

A SZÉKELYHON NAPILAP BEUGRÓS
LAPKÉZBESÍTŐKET KERES!
Mellékkereset, zsebpénz? Pont azt kínálunk! Jelentkezzen beugrónak!
Minálunk a kézbesítők a hírvivők, ezért ez a pozíció fontos státuszt jelent.
A napilapjaink nekik köszönhetően jutnak el az előfizetőinkhez.
Erre a munkára várjuk rugalmas, aktív, megbízható személyek jelentkezését.

#289339

ÁLLAT
Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 0745184962.
#288942

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés
alapján. További információ telefonon: 0747995432.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán
lehet naponta 8 és 16 óra között vagy
a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.
BÉRBE ADÓ
Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövetkezet Üzem utca 15. szám alatti Lilla épülete,
amely 134 m2 üzlethelyiség. Érdeklődni lehet
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.
#289286

#289187

Eladók 7-10 hetes, vegyes hasznosítású malacok. Tel.: 0751-973361.
#289307

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús,
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmás,
Hargita. Minden pénteken megrendelt csirkéket szállítunk Csíkszeredába és környékére,
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl oribit@yahoo.com
#289316

Eladók vágnivaló disznók, 100-150 kg körüliek. Tel.: 0744-148829.
#289323

Eladók gyöngytyúkok és házi tojótyúkok. Tel:
0741-666642.
#289330

Eladók 9 hetes malacok, vagy cserélhetők juhokra, tűzifára, gabonára, Csíkszentmiklós
14. szám alatt. Tel: 0754-456319.

E-mailben a hr@szekelyhon.ro címre várjuk a jelentkezését, a levélben feltétlenül
tüntesse fel a telefonszámát, ez fontos! Mi majd meg fogjuk keresni a részletekkel.
Ha telefonon jelentkezne, akkor hívja
a 0799–946819-es mobilszámot hétköznapokon 8–16 óráig.

Feladatok:
• vendégek érkeztetése, utaztatása
• vendégek részére információnyújtás
• recepció, egyéb adminisztrációs munkáinak elvégzése
• egyéb területekkel való szakmai kapcsolattartás
Elvárások:
• román és angol nyelv ismerete
• vendégközpontú szemlélet
• jó problémamegoldó és stressztűrő képesség
• rugalmas hozzáállás
• jó kapcsolatteremtő képesség
• informatikai ismeretek
Amit kínálunk:
• kellemes környezetben történő munkavégzés
• stabil, megbízható munkahely és bérezés
• munkatársi kedvezmények a Hunguest szállodákban
• fejlődési lehetőség

#289338

Eladó egy 140 kg-os húsdisznó és 12 hetes malacok. Tel: 0753-568919.
#289357

Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövetkezet Köztársaság utca 40. szám alatti épületében 80 m2 üzlethelyiség, amit utoljára
gyógyszertárnak béreltek. Érdeklődni lehet
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.
#289287

Kiadó manikűrasztal, fodrász szék Csíkszeredában, a központban. Tel: 0740-816079.
#289359

HÁZTARTÁS
Eladók német, új és használt kanapék, egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartási
gépek javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván,
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.
#289035

Eladók német automata mosógépek (Miele,
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely,
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744539487; 0744-782879.
#289060

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool,
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását,
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben).
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.
#288939

INGATLAN
Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi
fekvésű, közművesített, ipari árammal ellátott.
2154 nm terület, az ingatlan alapterülete 150
nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készültségű
szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw-os központi fűtéssel ellátott épület. 2 boltíves fásszín,
csűr, istálló, valamint 80 nm faépítésű szájván
állatok részére. Ára 150 000 euró. Érdeklődni
az alábbi telefonszámon lehet: 0036309442918
#288443

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető,
villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár gyümölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak
is. A faluban működik egy háromcsillagos
öregotthon és egy német ifj úsági alapítvány.
Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#288557

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyedben 3 szobás tömbházlakás, saját hőközponttal, van erkély, pince. Érdeklődni telefonon.
Tel.: 0744-629302.

#289272

