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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 

A székelyudvarhelyi Kero Bringa 
Kft. munkatársakat alkalmaz 

SZÁMLÁZÓ és RAKTÁROS 
munkakörbe.

Fényképes önéletrajzát elküldheti

az office.kerobringa@gmail.com 

e-mail címre, vagy behozhatja 

személyesen a Bethlenfalvi út 21. szám 

alatti irodánkba.

A ROM-WALD KFT szerviztechnikus munkatársat keres.

Elvárások:

• minimum középfokú technikai végzettség, mechanika, vagy elektromechanika szakon

• román és magyar nyelv társalgási szintű ismerete

• B-kategóriás hajtási jogosítvány

• rugalmas munkaprogram vállalása, szükség szerint

• hajlandóság többnapos kiszállásra

• képesség egyéni és csapatmunkára is

Előnyt jelent:

• felsőfokú technikai (mérnöki) végzettség

• angol vagy német nyelv ismerete

• szakmai tapasztalat

Feladatok:

• hőtermelő gépek (kazánok, égők stb.) és klimaberendezések üzembe helyezése, 

karbantartása és javítása

Amit ajánlunk:

• kiemelkedő, versenyképes bérezés és bónuszok, teljesítmény szerint

• munkához szolgálati gépkocsi és mobiltelefon biztosítása

• folyamatos szakképzési lehetőségek

• hosszú távú és biztos munkahely – a ROM WALD KFT 1991-től működik ezen a szakterületen

A szakmai önéletrajzot és motivációs levelet az office@romwald.ro címre várjuk 

2021. január 10-ig.

A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és 

fémforgácsolással foglalkozó SELWERK KFT. fémiparban jártas 

szakembereket alkalmaz a következő szakmákban: 

mérnök, esztergályos, marós, hegesztő, fémipari szakmát 

megtanulni óhajtó fiatal, akinek van ilyen irányú érdeklődése, 

kiképzési lehetőséggel.

Jelentkezni személyesen, kézzel írott önéletrajzzal, naponta 8-12 óra között 

Székelyudvarhelyen, a cég Fások utca, 14/40. szám alatti székhelyén, vagy 

érdeklődni a 0266–217653-as telefonszámon lehet.

SZÉKELYUDVARHELYI SZINFOTOUR iroda versenyvizsgát 
hirdet meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás 

betöltésére: 1 főkönyvelő (4 órás munkaidő)

Részvételi feltételek:

- felsőfokú/egyetemi gazdasági végzettség záróvizsgával, mesteri diploma 

előnyt jelent

- előnyt jelent minimum 5 éves szakmai tapasztalat a közigazgatásban

- számítógépkezelői ismeretek

Írásbeli vizsga: 2021. január 29., 10 óra  

A szóbeli vizsga időpontja az írásbeli vizsga eredményhirdetése után lesz 

közzétéve.

Helyszín: Szinfotour iroda, Kossuth Lajos utca 20. szám.

A jelentkezési iratcsomót a Szinfotour iroda székhelyén kell letenni

2021. január 25-ig. A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, 

valamint a könyvészet megtekinthető az iroda hirdetőtábláján.

Bővebb információért keresse irodánkat (tel.: 0751-126278), 

cím: Kossuth Lajos utca 20. szám. 

Göngyölegválogató
• 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

#290230

Betanított munka
• BÖGÖZ
Betanított munkára keresünk jelentkező-
ket hosszú távra lépcsőgyártó üzemünkbe 
– csapatbővítés céljából, teljesítményalapú, 
ösztönző bérezéssel. Székelyudvarhelyről, 
Székelykeresztúrról a szállítás biztosítva. Ön-
életrajzaikat elküldhetik az offi  ce@hausdorf.
ro címre, vagy személyesen leadhatják a cég 
székhelyén, Bögöz 229. szám alatt munkana-
pokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-245974.

#290374

Iskolai nevelő
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközép-
iskola kapus állást hirdet. Feltételek: középfo-
kú végzettség, minimum 3 év munkarégiség, 
előnyt jelent az őrző-védő bizonyítvány (ates-
tat). Jelentkezni az iskola titkárságán lehet 
(Tompa László utca 12. szám) január 18-22. 
között, naponta 12-14 óra között, a következő 
iratcsomóval: személyi igazolvány másolata, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (cazier judi-
ciar), orvosi igazolás, munkakönyvmásolat, 
tanulmányt igazoló oklevél, őrző-védő bizo-
nyítvány.

#290378

Hegesztő, kőműves 
• CSÍKSZEREDA
Hegesztésben, vas- és kőművesmunkába jár-
tas kollégát keresünk. Tel: 0732-196196.

#290394

Ügynök
• CSÍKSZEREDA
Kereskedelmi ügynök munkatársat keresünk. 
Tel: 0732-196196.

#290395

ÁLLAT

Eladó fi atal, 200 kg körüli sertés, gabonával, 
pityókával tartott, gazdától. Érdeklődni telefo-
non. Ár: 12 lej/kg. Tel.: 0742-419267.

#290233

Eladók 120-130 kg körüli disznók, választási 
lehetőséggel. Tel: 0742-322448, 0747-227473.

#290340

Eladó 270 kg körüli disznó. Szállítás megold-
ható. Ár: 10 lej/kg. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0752-386256.

#290342

Eladó egy 150-160 kg körüli disznó Csíkvacsár-
csiban. Tel: 0745-503332.

#290355

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

#290379

Eladók 120, valamint 150-160 kg körüli, gabo-
nával tartott sertések Agyagfalván. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0745-594242.

#290381

Eladók 1 éves és 2 hónapos, piros tojótyúkok. 
Tíz vásárlása után 1 ajándék! Szállítás megold-
ható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-597003.

#290387

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

#290391

BÉRBE ADÓ

Kiadó Felsőboldogfalván 600 m2 műhely, 
nagy udvarral, fűtésrendszerrel. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-593028.

#290385

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, 
Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt. He-
tente egy alkalommal (szerda/csütörtök) 
15 - 20 óra között. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet: Tel.: 0749-553853, 
0754-838838.

#289901

Várjuk azon személyek jelentkezését, akik 
pásztorok, illetve juhászok szeretnének lenni 
a 2021-es évben Kányádban. Jelentkezni lehet 
2021. január 10-én, vasárnap 13 órakor a hely-
színen, Kányádban. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0740-219582.

#290371

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

INGATLAN

Eladó téglából épült, kertes családi ház mel-
léképületekkel, 40 ár gyümölcsössel Oroszhe-
gyen. Villany, hálózati víz bevezetve, aszfaltút 
a kapu előtt. Irányár: 40 000 euró. Tel.: 0740-
313782, 0743-133138.

#290357

Eladó Csíkszeredában központi fekvésű, III. 
emeleti, 4 szobás lakás; saját központi fűtés, 
beépített erkély. A tömbház szigetelve van. 
Érdeklődni az alábbi telefononszámon. Tel.: 
0749-989093.

#290382

MEZŐGAZDASÁG

Tejtermelők, fi gyelem! Szeretné tejhozam-
növelését elősegíteni? Vásároljon megfelelő 
takarmányt, fehérjetartalommal, Székelyud-
varhelyen. Ugyanitt hízóborjúknak való ta-
karmány is van, szárított sörmaláta, 18-23%-
os, kukoricadara, takarmányliszt, korpa, 
Purina-koncentrátumok. Ugyanitt tyúkok 
eladók. Tel.: 0744-610197.

#290044

Eladó kukorica, önürítős autóval házhoz szál-
lítva, az ára telefonon. Tel: 0753-602255.

#290380

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom idős, fennjáró beteg felügyeletét 
Csíkszeredában. Tel: 0759-350055.

#290390




