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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.

Autós termékek és gazdabolti,
mezőgazdasági kisgépek értékesítésére
keresünk RETAIL ÜZLETFEJLESZTŐ munkatársat.

Elvárások:

• közép- vagy felsőfokú műszaki végzettség
• mezőgazdaságigép-ismeret
• románnyelv-ismeret
• jó szervezőkészség, terhelhetőség
• értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent
• tiszta erkölcsi bizonyítvány
Amit nyújtunk:

• fiatal, lendületes csapat
• hosszú távú, megbízható munkalehetőség
• versenyképes fizetés és egyéb juttatások
• 5 napos munkahét
• ingázóknak bérletet, hozzájárulást biztosítunk
Jelentkezni: szakmai önéletrajzzal az IMPAR Kft. székhelyén, Fások u. 14/b címen 
vagy a resurseumane@impar.ro e-mail címen. Csak a kiválasztott személyeket 
értesítjük.

BESZERZŐ – KÉSZLETGAZDA

Elvárások:

• közép vagy felsőfokú végzettség
• kiváló irásos és verbális kommunikációs készség
• román és angol nyelvismeret
• haladó szintű számítógépes program ismeret (Excel, World)
• precíz és pontos munkavégzés
• hasonló munkakörben szerzett min. 1 év tapasztalat vagy autós termékek 
területén szerzett tapasztalat előnyt jelent!
• tiszta erkölcsi bizonyítvány
Amit nyújtunk:

• fiatal, lendületes csapat
• hosszú távú, megbízható munkalehetőség
• versenyképes fizetés és egyéb juttatások
• ingázóknak bérlet hozzájárulást biztosítunk
Nincs hétvégi munkaprogram!

Jelentkezni: szakmai önéletrajzzal, az IMPAR Kft székhelyén Fások u.14/b vagy 
a resurseumane@impar.ro e-mail címen, csak a kiválasztott személyeket értesítjük.

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 keres. 
Feladatkör: ügyfélkör kiépítése, meglévő ügyfél-
kör fenntartása. Elvárások: dinamikus és önálló 
munkavégzés, román nyelvtudás, B kategóriás 
jogosítvány, előnyt jelent a műszaki ismeret, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal lehet e- mailen 
vagy személyesen a cég székhelyén: Székely-
udvarhely, Bethlenfalvi út 125/A. szám alatt. 
 E-mail: offi  ce@rulmentidecalitate.ro.

#291551

Lakatosműhely
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Procomel Kft . lakatosmű-
helybe munkatársat keres. Műszaki érzékkel 
rendelkező férfi -női jelentkezőket várunk. 
Nincs korhatár, kevés gyakorlattal rendelkező 
pályakezdő fi atalok is jelentkezhetnek. Érde-
kes, nem hagyományos munka, jó körülmé-
nyek, hivatalos alkalmazás, tisztességes bére-
zés, nem túlzott fi zikai munka. Pontos, tiszta 
munkavégzést várunk el. Jelentkezni önélet-
rajzzal: Budvár utca 35. szám alatt 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-594825. E-mail: procomel@
sigmasoft .ro, procomel@gmail.com.

#291560

ÁLLAT

Eladó naposcsirke, háromhetes csirke, 
előnevelt pulyka, liba, ruca, gyöngytyúk 
és 18 hetes tyúk. Iratkozni lehet a csík-
szeredai takarmányboltban, a Hargita 
utca 59. szám alatt vagy az alábbi tele-
fonszámokon. Tel.: 0740-770898, 0740-
764241.

#291530

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

#290790

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

#291503

Eladók 60-70 kg körüli süldők Csíkszentki-
rályon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0747-220212.

#291546

Eladók 80-90 kg körüli süldők Csíkszentim-
rén. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0742-404109.

#291572

BÉRBE ADÓ

Kiadó Szentegyházán, a Consumcoop Szövet-
kezet Üzem utca 15. szám alatti Lilla épülete, 
134 nm-es üzlethelyiség. Érdeklődni lehet Bá-
lint Csillánál, telefonon. Tel.: 0740-967079.

#291540

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

#291296

FELHÍVÁS

A Székelyszentléleki Közbirtokosság vezetősége 
értesíti tagságát, hogy 2021. március 28-án, va-
sárnap 12 órára rendkívüli közgyűlést hív össze 
a székelyszentléleki templom előtti téren. Napi-
rendi pont: a területalapú támogatás benyújtá-
sához szükséges felhatalmazás és a területalapú 
támogatás felhasználásának megszavazása. A 
járványügyi előírások betartásával, tisztelettel 
várjuk a tagságot! A vezetőtanács.

#291526

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

Eladó Csíksomlyón kertes ház 120 nm lakófe-
lülettel (2 szoba, nappali, manzárd, konyha, 
2 fürdőszoba, gardrób). Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon. Tel.: 0734-900120.

#291553

Eladó Csíkszeredában, az Állomás negyed-
ben, frissen felújított tömbházban egy 3 szo-
bás lakrész. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet. Tel.: 0746-044276.

#291559




