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GYERGYÓSZENTMIKLÓSI HŐ-, VíZ- 
ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ KÖZMŰ

TERMELÉSI RÉSZLEG:

1. vízvezeték-szerelő - 4 állás, teljes munkaidős

2. géplakatos– 2 állás, teljes munkaidős

3. fűtő - 1 állás, teljes munkaidős

4. kazánkezelő – 2 állás, teljes munkaidős

5. laboráns – 3 állás, teljes munkaidős

6. víztisztító üzem kezelő – 3 állás, teljes munkaidős

7. gépkezelő – 1 állás, teljes munkaidős

8. alapképzéssel rendelkező munkás – 5 állás, teljes munkaidős

ADMINISZTRÁCIÓS RÉSZLEG:

• környezetvédelmi mérnök – 1 állás, teljes munkaidős

• gépész tervezőmérnök – 1 állás, teljes munkaidős

• adatbeviteli-, feldolgozási- és hitelesítői operátor – 1 állás, teljes 

munkaidős

• jogtanácsos – 1 állás, teljes munkaidős

a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje:

2021.01.19., 15:00 óra, Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati 

Irodája – Virág negyed 13 A/földszint, Hargita megye.

b. Írásbeli vizsga: Központi Fűtőmű, Temető u. 10. szám, Hargita 

megye – 2021.01.20., 10:00 óra; interjú / gyakorlati vizsga, 12:00 óra

c. A versenyvizsga végeredményeinek közzététele: 2021.01.21-én, 

15:00 óra, a Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodájában – 

Virág negyed 13 A/földszint, Hargita megye, valamint 

a www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS e-mailben: juridic@splt.ro 

Fenyéd Község Polgármesteri Hivatala a közalkalmaz-
ottak alkalmazására vonatkozó 611/2008-as 

kormányhatározat, valamint a Közigazgatási kódexre 
vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányrendelet 

előírásainak értelmében  versenyvizsgát hirdet 
a következő köztisztviselői állásra: I. osztályú 

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ munkakör a Pénzügyi, 
számviteli és urbanisztikai iroda keretén 

belül - meghatározatlan időre.

Részvételi feltételek:
- felsőfokú mérnöki, jogi vagy közigazgatási végzettség záróvizs-
gával
- min. 1 év szakmai tapasztalat

A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés megjelenését követő 20 
napon belül, azaz 2021. január 25-ig kell benyújtani a polgármes-

teri hivatal titkárságán. A jelentkezési iratcsomót az erre 
vonatkozó törvény (2008/611-es kormányhatározat, 49. szakasz) 

előírása szerint kell összeállítani.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
- beiratkozási kérvény;
- önéletrajz;
- végzettséget igazoló okirat másolata;
- min. 1 év szakmai régiséget igazoló okirat(ok) másolata;
- orvosi igazolás;
- erkölcsi bizonyítvány;
- személyazonossági igazolvány másolata.

Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2021. február 3., 10,00 óra, 
helyszín: Fenyéd Község Polgármesteri Hivatala, 5 munkanapon 

belül szóbeli vizsga. A jelentkezéssel és a vizsga anyagával 
kapcsolatos további felvilágosítások a polgármesteri hivatal 

titkárságán érhetőek el. (Telefon: 0266-245001) A versenyvizsga 
részletei, valamint a könyvészet megtekinthetők Fenyéd Község 

Polgármesteri Hivatalának honlapján: www.fenyedkozseg.ro, 
valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi  ale  

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare PRIMĂRIA COMUNEI 

BRĂDEȘTI, județul Harghita organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice execuţie vacante 

de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Biroului financiar, contabilitate și 
urbanism al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Brădești.

Proba scrisă: la data de 03.02.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei 
Comunei Brădești.
Interviu: se va organiza conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 
611/2008, cu  modificările şi completările ulterioare, la sediul Primăriei 
Comunei Brădești.
Condiţiile de desfăşurare a examenului:
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului pe site-ul ANFP și al comunei Brădești, adică 
până la data de 25.01.2021, la sediul Primăriei Comunei Brădești.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu  

modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe economice; stiințe juridice sau științe 
inginerești
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
- minim 1 an;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Brădeşti, Comuna Brădeşti, Str. Petőfi Sándor nr.14, jud. Harghita. 

Persoana de contact: Besenyei-Molnár Andrea-Beáta, secretar general 
UAT, tel/fax: 0266-245001, e-mail: bradesti@hr.e-adm.ro.

olyan szakember személyében, aki:

• felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

• jellemzője a proaktív, rendszerszemléletű gondolkodás, a kiemelkedő 

szervező- és problémamegoldó képesség

• kiváló kommunikációs és tárgyalási képességekkel bír, román nyelven is, 

önálló munkavégzésre, gyors döntések meghozatalára képes

• őszinte, kedves, pontos, megbízható

•B-kategóriás vezetői engedélye, továbbá felhasználói szintű számítógépes 

ismerete és készsége van 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és úgy gondolja, 

hogy Ön az, akit keresünk, örömmel várjuk fényképes önéletrajzát

 az alábbi e-mail címre mciuc@rdero.ro.

Ro-530111 Miercurea Ciuc, Str. Bolyai Nr. 31, Jud. Harghita • T: +40 (0)266 37 27 18
• F: +40 (0)266 37 27 19 • E-mail: mciuc@rdero.ro • Nr. reg. com: 119/414/1997 • CUI: R010313528 

• Cont bancar R009 BACX 0000 0003 4007 1000 • UniCredit Tiriac Bank 

AZ RDE HURON SRL

hulladékgazdálkodási menedzsert keres

Az Eco-Csík Kft. számlakihordó/díjbeszedő

munkakörben munkatársat alkalmaz. 

Jelenkezni lehet naponta hétfőtől csütörtökig 8-14 óra,

pénteken 8-12 óra között kéréssel, önéletrajzzal és személyiigazolvány-másolattal

a cég munkapontján, Csíkszereda, Akác utca 1-es szám alatti titkárságon vagy

az office@ecocsik.ro e-mail címen. 

Érdeklődni a 0737–026869-es telefonszámon lehet.

ra

ÁLLAT

Eladók 1 éves és 2 hónapos, piros tojótyúkok. 
Szállítás megoldható. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-597003.

#290329

HÁZTARTÁS

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

#290052

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#290062

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereske-
delmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna. 
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-
621819.

#289591

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




