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Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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Teret adunk 
a magyar 

szónak.

Az ECO-CSÍK KFT. alkalmaz:
• közbeszerzésben jártas kollégát
• marketing ismeretekkel rendelkező kollégát

Jelenkezni lehet naponta hétfőtől csütörtökig 8-14 óra, pénteken 8-12 óra 
között kéréssel, önéletrajzzal és személyiigazolvány-másolattal
a cég munkaptontján, a Csíkszereda, Akác utca 1-es szám alatti 

titkárságon vagy az office@ecocsik.ro e-mail címen.

A Fenyő Szálló hamarosan
induló wellnessuszodába
felügyelő munkatársakat
alkalmaz.

FELADATOK:

• vendégek felügyelete
• a medencetér, gépészeti terek tisztántartása, uszodatechnika (légkezelő, vízkezelő, 
szűrő-fertőtlenítő) berendezések felügyelete, szabályszerű működtetése
KÖVETELMÉNYEK:

• román, magyar nyelvismeret
• határozott fellépés igényesség, megbízhatóság, terhelhetőség
• műszaki érzék
• sportos megjelenés
ELŐNYT JELENT:

• villanyszerelői ismeretek 
• elsősegélynyújtási ismeretek
• alapfokú angol nyelvismeret 

Jelentkezni lehet naponta 8–16 óra között fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló 
titkárságán vagy a director@hunguest-fenyo.ro e-mail címen.

A stabil hátterű HARVÍZ Rt.
a székelyudvarhelyi
munkapontjára
VILLANYSZERELŐ
munkatársat keres.
ELVÁRÁSOK:

• villanyszerelő szakképesítés
• felhasználói szintű számítógépes alapismeretek
• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés
Előnyt jelent a villanyszerelésben és automatizálásban szerzett tapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, ételjegy biztosítása
• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség, jó csapatszellem
• folyamatos, több műszakos munkarendben való munkavégzés
JELENTKEZÉS: szakmai önélatrajzokat a következő e-mail címre várjuk: 
office@udv.harviz.ro, vagy személyesen a cég székhelyén: SZÉKELYUDVARHELY, 
Haáz Rezső utca 4. szám.

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának

fejlesztésére keres:

• RAKTÁROST
Elvárások:
- középfokú végzettség
- komolyság, megbízhatóság
- érvényes targoncakezelői engedély
Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
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.

A Cargus gyorspostához

FUTÁR állás
betöltésére keresünk 

személyeket.

Érdeklődni: 0745–652970.

Autószerviz, autómosó, 
gumiszerelő
• SZÉKELYSZENTMIHÁLY

A székelyszentmihályi EGON KŐFARAGÓ Kft . 
a február 15-én induló autószerviz és gumisze-
relő műhelyébe, valamint az autó- és szőnyeg-
mosóba keres munkaerőt: a szerviz részre 2 
szakembert és egy segédmunkást, a gumis 
műhelybe egy szakmában jártas személyt, a 
mosóba egy hölgy munkatársat. B-kategóriás 
jogosítvány előnyt jelent, de nem kötelező. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0752-386256.

#290811

Felszolgáló, szakács 
és szakácskisegítő
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Factory Pubba felszol-
gálókat, bárosokat, szakácsot, szakácskise-
gítőket és takarítószemélyzetet alkalmazunk 
azonnali kezdéssel. Szakmai tapasztalat nem 
feltétel, betanítást igény esetén vállaljuk. Ki-
emelt bérezést, munkakönyvet és napi meleg 
étkezést biztosítunk. Érdeklődni telefonon 
lehet, naponta 10-18 óra között. Fényképes 
önéletrajzokat e-mailen vagy személyesen 
várunk (Bethlen Gábor utca 108.). Tel.: 0744-
539448. E-mail: spiritfactory108@gmail.com

#290856

Eladó
• CSÍKSZEREDA

Ha szeretnél egy dinamikus csapat tagja len-
ni eladói munkakörben, szükségünk van rád 
a csíkszeredai Székely Falat hentesüzletben! 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0749-151223.

#290886

Pincérkisegítő
• CSÍKSZEREDA

8 órás munkaprogrammal pincérkisegítőket 
alkalmazunk csíkszeredai étterembe. Szak-
mát tanítunk és javadalmazunk. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon. Tel.: 0726-107503.

#290913

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkezőket 
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.

#290925

ÁLLAT

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#290790

Eladó 4 éves királypiton terráriumostól, 400 
lej, Csíkszeredában. Tel.: 0724-212175.

#290806

Eladó 160-170 kg körüli disznó Szépvízen. Tel.: 
0752-016486.

#290853

Eladók 80 kg-os gője süldők. Tel.: 0749-
954478.

#290875

Eladó 10 db. házilag nevelt tojótyúk. Szállítás 
megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
597003.

#290896

Eladók anyanyúlak, érdeklődni a következő 
telefonszámon. Tel.: 0743-774951.

#290898

Eladó 3 darab 50 kg-os süldő, vagy elcserélhe-
tők jó tejű fejőstehénre, Vacsárcsiban, ár meg-
egyezés alapján. Tel: 0740-987914.

#290904

Eladó 2 darab 120-130 kg közötti disznó. Tel.: 
0742-322448.

#290905

Eladó egy 150 kg körüli disznó, ár megegyezés 
szerint. Tel: 0751-639102.

#290910

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

#290916

BÉRBE ADÓ

Kiadó garzonlakás Csíkszeredában. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0743-267035.

#290657

Kiadó 50 négyzetméter kereskedelmi felület 
Csíkszereda központjában. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-612397.

#290773

FELHÍVÁS

A Székelypálfalvi Közbirtokosság évi beszá-
moló közgyűlését tartja 2021. február 13-án, 
szombaton 11 órától a helyi kultúrotthonban. 
Amennyiben nem lesz határozatképes a gyű-
lés, 2021. február 20-án, szombaton 11 órától 
megismételjük.

#290919

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.

#290644

Eladó emeletes gyerekágy, matrac nélkül. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0759-176157.

#290794

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szabók utcában, 
félig felújított, 2. emeleti garzonlakás, déli, 
napos oldalon. Beépített terasz, termopán ab-
lakokkal. Ára: 29 000 euró. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0749-349782, 0742-062486.

#290837

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Geréd-Várhelyi Gizella, Csíkszereda vízszám-
lása nyugdíjba vonult. Megköszönve a több 
mint 30 éves együttműködést, kívánok kedves 
ügyfeleimnek erőt, egészséget, tiszta vizet po-
hárba! G. Várhelyi Gizella

#290840

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, 1 lej/kg, búza, árpa, zab, rozs, 
kősó, vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-
pogácsa, napraforgómag, szójapogácsa, búza-
takarmányliszt, 35 kg/42 lej, korpa, 25 kg/27 
lej, nagy pityóka. Csíkmadaras, Fő út 199. 
szám. Tel.: 0754-948176.

#290724

Eladó jó minőségű kerti széna Telekfalván. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0743-774951.

#290897

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

#290643

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0749-578832.

#290807




