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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.

feladja...
Ma

Keresünk 55. évét betöltött női 

és férfi, munkanélküli 

személyeket konyhai kisegítő és 

sportpályafenntartónak 

Csíkszeredába.

(Nem lehet nyugdíjas).
Munkakezdés március 31. 

Érdeklődni a 0755–355794-es 
telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi FAMOS RT bútorgyár
asztalos szakmában jártas munkásokat alkalmaz.

Amit a cég nyújt:

• ebédjegyet
• kitűnő munka és szociális feltételeket
• szakképzetlen munkaerő helyi kiképzését
• teljesítményarányos  bérezést

Kéréseket, önéletrajzokat elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között a cég székhelyén, 
Vásártér utca 6. szám alatt, valamint küldhetik az office@famos.ro e-mail címre.

Cégünk, az Interflon Romania Kft. csíkszeredai

székhelyű, holland prémium minőségű

kenőanyagok és ipari tisztítószerek romániai képviselője

irodavezető (office manager) munkatársat keres.

Elvárások:

• kreatív, inventív és pozitív gondolkodás
• irodai munkában használatos számítógépes programok ismerete
• magasfokú román/angol/magyar nyelvismeret (írás, olvasás, beszéd)
• nagyon jó kommunikációs készség
• hasonló munkaköri tapasztalat
Feladatok:

• egy kiváló eladási csapat munkájának támogatása ERP típusú rendszer irányításával
• külföldi beszállítókkal való kapcsolattartás
• titkárnői és adminisztratív feladatkör betöltése
Amit ajánlunk:

• versenyképes jövedelem
• folyamatos fejlődési lehetőség egy profi eladási csapatban

Ha a fentiekben leírtakkal azonosulni tud,
kérem, küldje el önéletrajzát és motivaciós levelét
az info@interflon.ro e-mail címre.

A Magic Solutions Kft. csíkszerdai irodájába
tapasztalt programozókat alkalmazunk.

Elvárások: JavaScript, React, CSS ismeretek.
Ezeknél is jobban értékeljük a pozitív hozzáállást, a hajlandóságot, 

nyitottságot, csapatszellemet és a fejlődési vágyat.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet  és szeretnél a csapatunk tagja 

lenni, várjuk önéletrajzodat a jobs@magicsolutions.ro e-mail címre. 
Jelentkezéseket április 15-ig fogadunk.

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása 
• elszámolás

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség

Cserébe biztosítunk:
- motiváló bérezési rendszert
- szabad időbeosztást
- munkavégzéshez szükséges eszközöket

Munkavégzés helyszíne: Csíkszentdomokos

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy
érdeklődjön a következő telefonszámon: 0726-720275. Csak a 
kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

Legyen Ön
A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!

Ha érzi magában a lendületet
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét,

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása 
• elszámolás

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség
• kerékpározásban jártasság előnyt jelent

Munkavégzés helyszíne: Székelyudvarhely

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy 
személyesen leadhatja a cég ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor 
utca 55 szám alá. Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

Legyen Ön
A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!

Ha érzi magában a lendületet
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét,

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkezőket 
hosszú távra lépcsőgyártó üzemünkbe – 
csapatbővítés céljából, teljesítményalapú, 
ösztönző bérezéssel. Székelyudvarhelyről, 
Székelykeresztúrról a szállítás biztosítva. 
Önéletrajzaikat elküldhetik az office@haus-
dorf.ro címre, vagy személyesen leadhatják 
a cég székhelyén, Bögöz 229. szám alatt 
munkanapokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-
245974.

#291340

Üzletkötő
• SZÉKELYUDVARHELY

A Rulmenți de calitate-Ro Kft . üzletkötőt ke-
res. Feladatkör: ügyfélkör kiépítése, meglévő 
ügyfélkör fenntartása. Elvárások: dinamikus 
és önálló munkavégzés, román nyelvtudás, 
B-kategóriás jogosítvány, előnyt jelent a mű-
szaki ismeret, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal lehet e-mailen vagy személyesen a cég 
székhelyén: Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 
125/A. szám alatt. E-mail: offi  ce@rulmentide-
calitate.ro.

#291434

ÁLLAT

Lehet iratkozni előnevelt hús- és tojócsirkék-
re, kacsákra, valamint 1 éves tojótyúkokra 
Csíkbánkfalva 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

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon. Tel.: 2754-961885, 
0741-648310.

#291179

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

#291424

Eladó 100-140 kg közötti disznó Agyagfalván. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0742-906582.

#291448

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt tojócsirkék: piros, fekete, fehér és 
kendermagos színben, valamint 1 kg-os hús-
csirkék. Szállítás megoldható. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0744-597003.

#291461

Eladók 50-70 kg-os süldők Madéfalván. Tel.: 
0743-248226.

#291503

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

#291296

Kiadók Csíkszereda, Márton Áron 21. szám 
alatt 25 nm-es irodahelyiségek, 60 nm alag-
sori helyiség, amely megfelel javítóműhely-
nek, turkálónak, raktárnak vagy bármely 
kézműves tevékenységnek. Az udvarban 
1000 nm parkolófelület van. Érdeklődni a 
helyszínen vagy telefonon: 0744-625736, 
0266-371785.

#291441

Kiadó 22 nm-es irodának való helyiség Csík-
szereda központjában. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámokon: 0740-540048, 0745-
635685.

#291458

FELHÍVÁS

Az Atyhai Közbirtokosság vezetőtanácsa tisz-
telettel értesíti a tagságát, hogy ha a 2021. már-
cius 20-án, szombaton megtartott gyűlés nem 
lesz határozatképes, megismételjük 2021. már-
cius 27-én, szombaton déli 12 órától, az alap-
szabályzat szerint. Tisztelettel, a vezetőség.

#291513

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Ugyanitt sífelszerelések 
is kaphatók. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487, 0744-782879.

#290941

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.

#291323

INGATLAN

Eladó családi ház Székelyudvarhelyen, az Ady 
Endre utcában, 5 ár telken, tiszta telekkönyv-
vel. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-673712.

#291432




