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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 

Csíkszenttamás Község Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát hirdet katasztrófavédelmi parancsnok állás 

betöltésére meghatározatlan időre. 

Részvételi feltételek:

• középfokú végzettség érettségi diplomával

• román és magyar nyelv ismerete

• hajtási jogosítvány – B, C kategória

• számítógépes ismeretek 

A versenyvizsga időpontja:

• 2021. február 3., 10 óra - írásbeli

• 2021. február 4., 10 óra - szóbeli, a polgármesteri hivatal székhelyén: 

Csíkszenttamás 682. szám.

A beiratkozás határideje: 2021. január 25. 

Könyvészeti anyagot, bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal 

székhelyén kaphatnak az érdeklődők.

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

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.

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

Amit ajánlunk: versenyképes, teljesítményarányos bér, betanítás, hosszú távú 
munkalehetőség, fejlődési lehetőség, jó munkakörülmények.

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail címre várjuk
január 22-ig: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 96. szám, office@maxoll.ro.

Bővebb információ a 0744–703765-ös telefonszámon kérhető.

A MAXOLL KFT. munkatársakat
keres termelési részlegére.

Csíkszeredai földmérő iroda munkatársat keres.

Teljes munkaidőben: általános kataszteri mukálatra, terepes és adatfeldolgozási 

munkafázisokra

Részmunkaidőben: telekkönyvezési munkák irodai ügyvitele, kliensekkel való kapcsolattartás

Szakirányú végzettség előnyt jelent, akár a szakmai tapasztalat, de nem kizáró jellegű feltétel. 

A munka végzése a Mapsys és a hozzá kapcsolódó programcsomaggal történik

(DOC_CAD, CAD_GEN…)

Érdeklődni munkaidőben a 0757–844194-es telefonszámon.

CV-t az antalltopo@gmail.com címre várunk.

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. kö-
zött, naponta 12-14 óra között, a következő irat-
csomóval: személyi igazolvány másolata, ön-
életrajz, erkölcsi bizonyítvány (cazier judiciar), 
orvosi igazolás, munkakönyvmásolat, tanul-
mányt igazoló oklevél, őrző-védő bizonyítvány.

#290378

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhely központi részén 3 
helyiségből álló kereskedelmi felület, nagy 
vitrinnel. Megfelel kávézónak, gyorsbüfének, 
üzletnek, irodának, szalonnak stb.. Bér: 400 
euró/hónap. Tel.: 0745-857561.

#290412

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

#290385

HÁZTARTÁS

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

ÁLLAT

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

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

#290379

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

#290391

Eladók 7 hetes malacok Csíkszenttamáson, 
ugyanitt 40-50 kg körüli süldők. Tel: 0753-
854678.

#290409

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke, 
fagyasztott (3,0-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkoz-
máson, Hargita megyében. Minden pénteken 
a megrendelt csirkéket szállítjuk Csíksze-
redába és környékére, a kívánt címre. Tel.: 
0727815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#290414




