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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 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.

Pályázati értékesítésre vonatkozó hirdetés

1. Az ajánlatkérő szervre vonatkozó általános információk: Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város, székhely Székelyudvarhely, Városháza tér 5. szám, 
egyedi nyilvántartási szám 4367558, számlaszám 
RO30TREZ3525006XXX000101, amely a Székelyudvarhelyi 
államkincstárban nyitott,  postakód 535600, Hargita megye, 
tel./fax: 0266/218.132, e-mail: office@udvarhely.ro, 
kapcsolattartó személy György Lehel. 
2. A közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó általános információk: 
Két- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező és 
a 63606 kataszteri számon, 63606 telekkönyvi számon nyilvántartott, 
805 m2 összfelületű, illetve a 63607- kataszteri számon, 63607 telekkönyvi 
számon nyilvántartott, 800 m2 összfelületű földterület. 
Az értékesítés az 57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet 363. cikkelye 
rendelkezéseinek, valamint a Helyi Tanács 166/13.08.2020 és 
167/13.08.2020 sz. határozatai rendelkezéseinek megfelelően történik.  
3. Pályázati anyagokra vonatkozó információk: a pályázati feltételek szerint. 
3.1. Az érdekelt személyek az odaítélési dokumentumok példányát a 
következőkképpen vehetik igénybe: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában kérhető ki. 
3.2. A hivatalon belüli szolgálat/osztály megnevezése, ahol az odaítélési 
dokumentumok példánya igénybe vehető: 
Vagyonkezelési és Gazdálkodási Osztály. 
3.3. A másolati példány megszerzésének költségei és fizetési feltételei, 
az 57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezései szerint: 50 lej, és 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában fizetendő. 
3.4. A pontosítások lekérésének határideje: 2021 év, március hó, 01 nap, 
15.00 óra. 
4. Ajánlatokra vonatkozó információk: 
4.1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021 év, március hó, 11 nap, 
15.00 óra.
4.2. Az ajánlatok benyújtásának helye/címe: 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
4.3. A benyújtandó ajánlat példányainak száma: 1 példány. 
5. Az ajánlatok felbontását célzó nyilvános tárgyalás helye és ideje: 
2021 év, március hó, 12 nap, 8.00 óra, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának székhelyén
6. A jogviták elbírálására joghatósággal rendelkező hatóság neve, címe, 
telefonos elérhetősége: Hargita Megyei Törvényszék, székhelye: 
Csíkszereda, Szász Endre utca 6. szám, postakód 530132, 
tel.: 0266-371616, fax: 0266-314482, e-mail: tr-harghita-reg@just.ro 
7. A pályázati felhívások illetékes intézményekhez történő továbbításának 
időpontja: 2021.02.15.

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.

A Böttcher Románia Kft tapasztalt esztergályos,
tengelyköszörűs, lakatos szakembereket alkalmaz
székelyudvarhelyi üzemébe, valamint a fémipari
szakma iránt érdeklődő fiatalokat, 
betanítási lehetőséggel!

Elvárások:

• pontos és önálló munkavégzés
• mérőeszközök, tolómérő, mikrométer használata
• megbízhatóság
• nyitottság az új feladatok/ismeretek iránt
• rugalmasság
• csapatban való munkavégzés, csapatszellem
Amit kínálunk:

• modern, új üzemcsarnok, tiszta, fűtött munkahely, 2 váltásos munkaprogram
• versenyképes munkabér, ételjegy minden munkanapra
• szakmai fejlődési lehetőség
• teljes körű munka- és munkavédelmi ruházat biztosítása
• vidékieknek munkába járás támogatása

Várjuk személyes jelentkezését, kézzel írott önéletrajzzal a cég székhelyén:
Székelyudvarhely, Budvár u. 45. szám alatt, munkanapokon 10-13 óra között.

Időpont-egyeztetés céljából önéletrajzát elektronikus formában 
az office.odorheiu@boettcher-systems.com e-mail címre küldheti el!

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Felszolgáló, szakács 
és szakácskisegítő
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Factory Pubba felszol-
gálókat, bárosokat, szakácsot, szakácskisegí-
tőket 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

Báros
• 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 munka-
program. Amit elvárunk: nyitott és kommuni-
katív természet, pontosság, igényesség, alap-
szintű számítógépes ismeretek. Előnyt jelent 
báros-kulcsos munkakörben szerzett tapaszta-
lat. Munkavégzés helye Székelyudvarhely.

#290922

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.

#290925




