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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.

Az Eco-Csík Kft. számlázói munkakörbe

munkatársat alkalmaz.

Jelentkezni lehet naponta hétfőtől csütörtökig 8 -14 óra, 

pénteken 8-12 óra között kéréssel, önéletrajzzal és személyiigazolvány-

másolattal a cég munkapontján, a Csíkszereda, Akác utca 1-es szám alatti 

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

Érdeklődni a 0737–026869-es telefonszámon lehet.

SZÖVŐDÉBE ALKALMAZUNK MESTERSEGÉDET.

A munkavégzés két váltásban történik.

Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és versenyképes, szakmai végzettségnek/

tapasztalatnak megfelelő fizetést biztosít. 

Önéletrajzokat a t.czapp@hackenberg-group.ro e-mail címre vagy

a Székelyudvarhely, Nicolae Bălcescu 69/C/3 címre várunk.

Érdeklődni a 0266–211538-as telefonszámon lehet.

Ha gyomorgörccsel mész munkába, ha a hétfői munkanap

a legnemkívánatosabb dolog az életedben, ha minden nap

a belső támadásokat kell hárítsad, ha a munkanap

végére azt se tudod, hogy fiú vagy, vagy lány,

ha nem kapsz elég tiszteletet, akkor rossz helyen dolgozol.

A mi ideológiánk:

• mindennap vidáman érkezni (ha lehet)

• várni a hétfői napot (nem mindig sikerül)

• elég gond van máshol, nem kell egymást megenni

• fontos a család és a magánélet

• csak csapatként vagyunk erősek

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MENEDZSERT KERESÜNK

Ha fontos neked is a mi ideológiánk, és van egyetemi diplomád,

pozitív gondolkodású vagy, jól kommunikálsz, hálózatszemléletű

gondolkodással rendelkezel, pontos és őszinte ember vagy,

van jogosítványod, otthon érzed magad az Excelben

és Wordben, esetleg a képszerkesztő programokban is,

akkor itt a helyed közöttünk.

Próbáld meg.

Mutasd meg magad, küldj nekünk egy önéletrajzot

az mciuc@rdero.ro e-mail címre, hogy csapattagunk lehessél.

SZÉKELYUDVARHELY VÁROSI SPORTKLUB
versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű
munkaszerződéses állás betöltésére:
1 munkás, I – karbantartó/üzemeltető,
Sportbázisok részleg

Részvételi feltételek:

• általános iskolai végzettség

• legkevesebb 2 év munkatapasztalat

1 munkás, III – karbantartó/üzemeltető, Sportbázisok részleg

Részvételi feltételek:

• általános iskolai végzettség

• legkevesebb 1 év munkatapasztalat

Előnyt jelent a technikai szakképesítés!

A versenyvizsga időpontja: 2021. március 22., 10:00 óra munkás, I és 2021. március 22., 

13:00 óra munkás, III – gyakorlati vizsga 

Az interjú időpontja a gyakorlati vizsga eredményhirdetése után lesz közzétéve.

A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelyén kell 

letenni: Városháza tér 5. szám alá (244-es iroda), 2021. március 10-ig.

Bővebb felvilágosítást a Városi Sportklub irodáján kaphatnak az érdeklődők vagy 

a 0751–770502-es telefonszámon.

A Fenyő Szálló étterme bővülő
csapatába PINCÉR, BÁROS

munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között fényképes 

önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán vagy

a director@hunguest-fenyo.ro e-mail címen.

A Tusnád Közbirtokosság árverezést szervez

1383 m3 fa eladására március 2-án (kedden)

11 órától a közbirtokosság székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a közbirtokosság székhelyén,

vagy a 0723–155546-os telefonszámon kapható.

A Csíkszentmártoni Burgabotek M.T. eladásra kínál: 

1. Emeletes épület, 256 négyzetméter alapterülettel, 

irányár: 150.000,00 lej.

Cím: Csíkszentmárton község, Csíkszentmárton falu, 

218. házszám, Hargita megye 

2. Egyszintes épület (volt pékség), 242 négyzetméter alapterülettel, 

irányár: 150.000,00 lej. 

Cím: a Burgabotek M.T. székhelyén, Csíkszentmárton község, 

Csekefalva falu, 83. házszám, Hargita megye 

3. Raktárépület, beépített 100 négyzetméter alapterületű 

hűtőkamrával együtt, összesen 160 négyzetméteres alapterülettel, 

irányár: 250.000,00 lej.

Cím: a Burgabotek M.T. székhelyén. 

Érdeklődni lehet a 0744–541060-as telefonszámon. 

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

Gépkocsivezető, árukísérő
• SZÉKELYUDVARHELY
A Distrib Plus Kft . alkalmaz B-kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt, vala-
mint árukísérőt. Elvárások: székelyudvarhelyi 
lakcím, jó kommunikációs készség és problé-
mamegoldó képesség. Ajánlunk: versenyké-
pes bérezést, fi atalos munkaközösséget, cég-
telefont. Jelentkezni az alábbi e-mail címen 
vagy telefonszámon lehet. Tel.: 0749-286384. 
E-mail: harghita@prosoft grup.ro

#291051

Építkezés
• SZÉKELYUDVARHELY
Székelyudvarhelyi építkezési cég alkalmaz 
fémszerkezet- és csarnoképítésben jártas 
munkásokat, gépkezelőket hazai és külföldi 
építkezésekre. Ugyanitt civil és útépítő mérnö-
köket is alkalmazunk. Önéletrajzokat a mag-
da.barabas@vectorconsult.ro e-mail címre 
várunk. Érdeklődni a 0720-040173-as telefon-
számon lehet.

#291107

Fogadóirodába munkatárs
• CSÍKSZEREDA
Fogadóirodába munkatársat keresünk. Alap-
fokú számítógépes ismeret és román-magyar 
nyelvismeret kötelező. Várjuk a kiváló kom-
munikációs képességű, sokoldalú, probléma-
megoldó gondolkodású munkatársat. Magas 
kereseti lehetőség, megegyezés szerint. Je-
lentkezni poliact66@gmail.com e-mail címen. 
E-mail: ferenczattila66@gmail.com

#291123

Építkezési vezető, ács, kőműves, 
segédmunkás
• CSÍKSZEREDA
Építkezési cég alkalmaz építkezési vezetőt, 
ácsot, kőműveseket, valamint segédmunkáso-
kat. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet. 
Tel.: 0742-076612.

#291161

Eladási ügynök és raktáros
• SZÉKELYUDVARHELY
A ICE DYP BALAS Kft . eladási ügynököket 
alkalmaz. Érdeklődni Küküllőkeményfalva 
12. szám alatt lehet vagy telefonon. Tel.: 0745-
507461.

#291168

ÁLLÁSKERESÉS
Munkát keres szakács, pincér, báros, recepci-
ós szakmában jártas személy. Előnyt jelent a 
7.40-16 óra közötti munkaprogram. Tel.: 0745-
371471.

#291146

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 bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#290790

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

#291038

Eladó 120 kg-os disznó. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0746-044237.

#291092

Eladó 120-130 kg közötti disznó. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0742-322448.

#291111




