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A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes PR és marketing  állás 
betöltésére munkatársat keres.

A jelentkezéshez önéletrajz és 

motivációs levél szükséges, amelyet 

a hargitaneptanc@gmail.com címre 

várnak. További tájékoztatást 

a +40–0266–371362-es telefonszámon 

lehet kérni.
www.hargitatanc.

ro

Cégünk alkalmaz szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakembereket a következő munkakörökbe: 

KŐMŰVES, ESZTERGÁLYOS, VÍZ-GÁZ SZERELŐ .

Munkavégzés helye: a Tusnád Ásványvíz Rt. székhelye, Újtusnád.

Előnyt jelent a Tusnád környéki lakhely.

Fényképes önéletrajzot az echipa@tusnad.com e-mail címre 

várunk vagy személyesen cégünk székhelyén: 

Újtusnád, Állomás utca 599/C, 2020. november 6-ig. 

*Csak az interjúra kiválasztott személyeket értesítjük.*

A Tusnád Ásványvíz Rt. Románia egyik vezető 

ásványvíz-kitermelő és -palackozó vállalata. 

Cégünk folyamatos fejlődésének alapját a természetes 

frisseségükről ismeretes, kiváló minőségű termékek, 

a legújabb technológia és egy jól felkészült, dinamikus 

munkacsapat képezi.

Lövéte Község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet 
meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás betöltésére: 

1 szakmunkás (kazánfűtő) IV szakmai fokozat

Általános feltételek:

• román állampolgár, Európai Uniós tagállamok állampolgára vagy Európai 

Gazdasági Térség tagállamainak állampolgára, és romániai lakcímmel rendelkezik

• beszélni és írni tud románul

• betöltötte legalább 18. életévét

• teljes cselekvőképességgel bír

• egészségi állapota megfelel a megpályázott állásnak, amit szakorvosi vizsgálat 

alapján tanúsít

• eleget tesz a kiírásban szereplő tanulmányi, munkatapasztalati, valamint egyéb 

sajátos feltételeknek

• nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett 

bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, 

az igazságszolgáltatás megvalósítását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás 

vagy korrupció bűncselekményéért vagy szándékosan elkövetett bűncselekményért, 

amely összeférhetetlenné teszi a tisztség gyakorlásával, azon eset kivételével, 

amelyben bekövetkezett a rehabilitáció

Részvételi feltételek:

• minimum általános vagy középfokú végzettség

• régiség: minimum 1 év

• B-kategóriás jogosítvány

Versenyvizsga időpontja: 2020. november 18., 9:00 óra – írásbeli vizsga.

A  szóbeli vizsga időpontja az írásbeli vizsga eredményhirdetése után lesz közzétéve.

Helyszín: Lövéte Polgármesteri Hivatala

A beiratkozási dossziékat a Lövétei Polgármesteri Hivatal  székhelyén kell letenni 

legkésőbb 2020. november 10., délután 16:00-ig.

A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint a könyvészet 

megtekinthető a hivatalos honlapon: www.lovete.ro, 

valamint a Lövéte Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Bővebb felvilágosítást a Lövétei Polgármesteri Hivatal titkárságán kaphatnak 

az érdeklődők. (Vári Zsófia, Telefon: + 40–266220729).

A HUNGUEST HOTEL FENYŐ 
 SZÁLLODAI RECEPCIÓS
munkatársat alkalmaz.

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán 
lehet naponta 8 és 16 óra között vagy 

a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.

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.

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának

fejlesztésére keres:

• CSOMAGOLÓ MUNKÁSOKAT
• LABORÁNST

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
(feltüntetve a megpályázott állást) 

a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre, vagy a gyár 
székhelyére (Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).

A kiválasztási és alkalmazási procedúra részeként, az önök által 
beküldött önéletrajzokban szereplő személyi adatok feldolgozásra 
kerülnek. Keresse fel a covalact.ro honlapon a karrier oldalt, ahol 

megtalálja az alkalmazással kapcsolatos személyi adatok feldolgozására 
vonatkozó teljes leírást.

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.

A MAXOLL KFT. munkatársakat
keres fóliagyártó termelési
részlegére.

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús, 
fagyasztott, (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkoz-
máson, Hargita megyében. Minden pénte-
ken megrendelt csirkéket szállítunk Csík-
szeredába és környékére, a kívánt címre. 
Tel.: 0727-815339. E-mail: fl oribit@yahoo.
com

#289316

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimre 28. 
házszám alatt. Tel: 0725-513700.

#289361

FELHÍVÁS

A csíkmadarasi Sándor Ferenc 549. és 
Sándor Albert 545. házszám alatt lakó sze-
mélyek azonnali hatállyal mondjanak le a 
hamis örökségről a csíkmadarasi közbirto-
kosság elnöke előtt, írásban. Becsület útján 
ez a legolcsóbb megoldás a probléma meg-
oldása érdekében. A hamisság bizonyított 
az intézmények nyilvántartóiban.

#289383

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 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

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók és 
hűtők, ugyanitt háztartási gépek javítását 
is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az állo-
mással szemben. Tel.: 0748-913384.

#289035

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. 
Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#289060




