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A marosvásárhelyi 
Therezia tejgyár eladási 

osztályára vezető 
munkatársat alkalmaz.

Önéletrajzát kérjük, juttassa el 
a therezia@therezia.ro 

e-mail címre. Érdeklődni lehet 
a 0749–228435-ös telefonszámon.

Farkaslaka Község Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát hirdet a következő szerződéses poszt 

betöltésére meghatározatlan időre: 1 munkás 

Részvételi feltételek:

• líceumi vagy szakiskola végzettség diplomával
• hajtási engedély, B-kategória

A jelentkezési iratcsomót a hirdetés napjától számított 
10 munkanapon belül lehet leadni 

a polgármesteri hivatal titkárságán.
Írásbeli vizsga 2021. március 8-án, 10 órakor, szóbeli vizsga 

2021. március 10-én, 10 órakor a polgármesteri hivatal 
székhelyén.

A szükséges iratok és könyvészet a hivatal székhelyén levő 
hirdetőtáblán vannak kifüggesztve. 

Bővebb információk a hivatal székhelyén munkanapokon 
8-16 óráig, vagy a 0266–248212-es telefonszámon.

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.

Az ING Service építőipari cég alkalmaz topográfus
munkatársat csíkszeredai székhelyére terep és irodai munkára, 
próbaidővel, betanítással a székelyudvarhelyi kirendeltségnél.

Fő feladatok:

• kivitelezés előtt a tervbeli  mennyiségek ellenőrzése
• kivitelezést előkészítő, kitűzési dokumentáció elkészítése a terv alapján
• az építmények kitűzése, a kivitelezés ellenőrzése és felmérése
Elvárásaink:

• pontos, alapos és igényes munkavégzés
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Előnyt jelent:

• román nyelvtudás
• B-kategóriás jogosítvány
• topográfus végzettség
Amit kínálunk:

• egyéni képzések támogatása
• versenyképes fizetés és juttatások
Jelentkezés: a jelentkezők önéletrajzukat, kérdéseiket 
a csaba.dani@ingservice.ro e-mail címre küldhetik 2021. február 12-ig.

Kedvezményes áron eladók az alábbi, készleten levő termékek a volt Confex Jakab, 
Ida Impex, Leather Word cégeknél.
- Késztermékek - férfi, női bőrkonfekció 
- Alapanyagok - bőr és mellékanyag
- Bőröndök, női táskák, pénztárcák, kalapok, bőrövek
- Különböző ipari varrógépek 
- Javítást igénylő elgázasító kazán
- Kis értékű leltári tárgyak
A termékek megtalálhatók: Székelyudvarhely, Vár utca 5. szám alatt .
Amíg a készlet tart!

Vănzarea cu un preț avantajos al produsele din stocul fostei firme Confex Jakab, Ida Impex, 
Leather Word.
- Produse finite - îmbrăcăminte confecționată din piele pentru bărbați și femei
- Materii prime-piele și auxiliare
- Valize, genți pentru femei și bărbați, pălării, curele din piele
- Diverse mașini de cusut industriale
- Cazan de gazificare ARKAN cu mici defecțiuni de reparații
- Diverse obiecte de inventar
Produsele pot fi găsite la Odorheiu Secuiesc, strada Cetății nr. 5.
În limita stocurilor disponibile!
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20%
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Figyelem

Atenţie

A Cargus gyorspostához

FUTÁR állás
betöltésére keresünk 

személyeket.

Érdeklődni: 0745–652970.

A székelyudvarhelyi Kero Bringa 
Kft. munkatársakat alkalmaz 
BOLTI ELADÓ és RAKTÁROS 

munkakörbe.
Fényképes önéletrajzát elküldheti
az office.kerobringa@gmail.com 

e-mail címre, vagy behozhatja 
személyesen a Bethlenfalvi út 21. szám 

alatti irodánkba.

Felszolgáló, szakács 
és szakácskisegítő
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Factory Pubba felszolgá-
lókat, bárosokat, szakácsot, szakácskisegítőket 
és takarítószemélyzetet alkalmazunk, azonnali 
kezdéssel. Szakmai tapasztalat nem feltétel, be-
tanítást igény esetén vállaljuk. Kiemelt bérezést, 
munkakönyvet és napi meleg étkezést biztosí-
tunk. Érdeklődni telefonon lehet, naponta 10-18 
óra között. Fényképes önéletrajzokat e-mailen 
vagy személyesen várunk (Bethlen Gábor utca 
108.). Tel.: 0744-539448. E-mail: spiritfacto-
ry108@gmail.com

#290856

Eladói munkakör
• CSÍKSZEREDA
Ha szeretnél egy dinamikus csapat tagja lenni 
eladói munkakörben, szükségünk van rád a csík-
szeredai Székely Falat hentesüzletben! Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0749-151223.

#290886

Polcfeltöltő
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai élelmiszerüzletbe polcfeltöltőt 
alkalmazunk. Kereskedelmi végzettség vagy 
tapasztalat előnyt jelent. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon. Tel.: 0744-226985.

#290921

Báros-kulcsos munkakör
• SZÉKELYUDVARHELY
Ha szeretnél egy vidám, motivált és fi  atalos csa-
pat tagja lenni, küldd el fényképes önéletrajzo-
dat a premierkavezo@gmail.com e-mail címre. 
Amit kínálunk: versenyképes fi  zetés, rendezett 
és hangulatos környezet, rugalmas munkaprog-
ram. Amit elvárunk: nyitott és kommunikatív 
természet, pontosság, igényesség, alapszintű szá-
mítógépes ismeretek. Előnyt jelent báros-kulcsos 
munkakörben szerzett tapasztalat. Munkavégzés 
helye Székelyudvarhely.

#290922

Betanított munka
• BÖGÖZ
Betanított munkára keresünk jelentkezőket hosz-
szú távra, lépcsőgyártó üzemünkbe – csapatbő-
vítés céljából, teljesítményalapú, ösztönző bére-
zéssel. Székelyudvarhelyről, Székelykeresztúrról 
a szállítás biztosítva. Önéletrajzaikat elküldhetik 
az offi  ce@hausdorf.ro címre, vagy személyesen 
leadhatják a cég székhelyén, Bögöz 229. szám 
alatt munkanapokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-
245974.

#290925

AUTÓ

Eladó 2006-os Mercedes Spinter 3,5 tonnás teher-
szállító. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0727-626010.

#290942

ÁLLAT

Lehet iratkozni előnevelt hús- és tojócsirkékre, 
kacsákra, valamint 1 éves tojótyúkokra, Csík-
bánkfalva 31. szám alatt. Tel.: 0744-928418.

#290693

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bikabor-
jakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 0747-
663378.

#290790

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

#290806

Eladók előnevelt tojócsirkék piros, fekete és 
kendermagos színben, valamint egyéves, piros 
tojótyúkok. Szállítás megoldható. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0744-597003.

#290850

Eladók 6-10 hetes malacok Kápolnáson. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0740772902

#290868

Eladók anyanyúlak, érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0743-774951.

#290898

Eladó 40 kg körüli, herélt süldő. Érdeklődni 
Nagytusnád 319. szám alatt. Tel.: 0266-334421, 
0720-541987.

#290900

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

#290905

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

#290916

Eladók 10 hetes malacok Csíkszenttamáson. Tel.: 
0753-854678.

#290953

Eladó napos csirke, háromhetes csirke, előne-
velt pulyka, liba, ruca, gyöngytyúk és 18 hetes 
tyúk. Iratkozni lehet a csíkszeredai takarmány-
boltban, a Hargita utca 59. szám alatt vagy az 
alábbi telefonszámokon. Tel.: 0740-770898, 
0740-764241.

#290959

BÉRBE ADÓ

Kiadó 24 m2-es helyiség Székelyudvarhelyen, a 
Bethlen Gábor utca 11. szám alatt, érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0744-682655.

#290906

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

#290657

Összkomfortos lakrész kertes házban kiadó 1-2 
személy részére, munkavállalási lehetőséggel a 
Panoráma vendéglő közelében, Csíkszeredában. 
Tel.: 0722-554059.

#290830




