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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.

Festő
• SZÉKELYUDVARHELY
Székelyudvarhelyi, folyamatosan fejlődő, 
megbízható háttérrel rendelkező, nyílászáró-
kat gyártó faipari cég felületkezelő részlegére 
festő szakembert és betanuló munkatársat 
alkalmaz. Versenyképes bérezés és fejlődési le-
hetőség biztosított. Feltétel: pontosság, igényes 
munkavégzés, megbízhatóság. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a cv@mobilcomimpex.
ro címen vagy a cég székhelyén lehet: 2020. ok-
tóber 13. és november 7. között, hétköznap 16-17 
óra között (1 december 1918. utca 7. szám).

#289146

Férfi és női munkavállalók
• NÉMETORSZÁG
Azonnali kezdéssel keresünk férfi  és női 
munkavállalókat a visszaváltott göngyöleg 
(sörösüveg) válogatására több telephelyünk-
re Németország területén. A munkavégzés 
szaktudást nem igényel, de jó fi zikumot igen. 
Hosszú távú és biztos munkalehetőség, nyelv-
tudás nem szükséges. Ingyenes szállást és 
munkába járást biztosítunk. Magyar munka-
szerződést kínálunk, nem munkaközvetítők/
munkaerő-kölcsönzők vagyunk. Kereseti le-
hetőség óraszámfüggő, átlag nettó 1100-1500 
euró/hó. Kiutazás saját költségen történik, 
ennek szervezésében irodánk segítséget nyújt. 
További információért érdeklődjön hétközna-
pokon 8-16 óra között. Tel.: 0743-952315, 0744-
151253.

#289192

Munkatárs
• CSÍKCSICSÓ
Az Invent Kft . csíkcsicsói vasmegmunkáló mű-
helybe betanítási lehetőséggel munkatársat 
alkalmaz azonnali kezdéssel. Érdeklődni tele-
fonon az alábbi telefonszámon: 0748-293090.

#289407

Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;
LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!

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.

Munkavégzés helyszíne:

Székelyudvarhely

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

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.

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.

ÁLLAT

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 0745-
184962.

#288942

Eladók 7-10 hetes, vegyes hasznosítású mala-
cok. Tel.: 0751-973361.

#289307

Eladók vágnivaló disznók, 100-150 kg körüli-
ek. Tel.: 0744-148829.

#289323

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon: 0747-
995432.

#289400

Eladók 120-160 kg közötti disznók, választási 
lehetőséggel, az áruk 12 lej/kg. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0751-459438.

#289405

Eladó 140-160 kg közötti disznó. Tel.: 0742-
322448.

#289406

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalván. Tel.: 
0744-928418.

#289415

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús, fa-
gyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken meg-
rendelt csirkéket szállítunk Csíkszeredába és 
környékére, a kívánt címre. Tel.: 0727815339. 
E-mail: fl oribit@yahoo.com

#289418

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#289422

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#289430

Eladó süldők, 55-80 kg közöttiek, 13 lej/kg. Ér-
deklődni: 0747-972418.

#289437

Eladók egyéves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt, vegyes hasznú csirkék. Szállítás 
megoldható. Érdeklődni telefonon: 0744-
597003.

#289455




