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BÖGÖZ KÖZSÉG  POLGÁRMESTERI  HIVATALA versenyvizsgát 

hirdet meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás 

betöltésére: GAZDÁLKODÁS, KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS, 

KISZOLGÁLÁS OSZTÁLY

1 SZAKKÉPZETT MUNKÁS

Részvételi feltételek:

• általános iskola, szakiskola  vagy középfokú végzettség

• minimum 2 év munkatapasztalat

• B és C kategóriás vezetői engedély

Általános feltételek:

• román állampolgár, Európai Uniós tagállamok állampolgára vagy Európai 

Gazdasági Térség tagállamainak állampolgára és romániai lakcímmel 

rendelkezik

• beszélni és írni tud románul

• betöltötte legalább 18. életévét

• teljes cselekvőképességgel bír

• egészségi állapota megfelel a megpályázott állásnak, amit szakorvosi 

vizsgálat alapján tanúsít

• eleget tesz a kiírásban szereplő tanulmányi, munkatapasztalati, valamint 

egyéb sajátos feltételeknek

• nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett 

bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban 

elkövetett, az igazságszolgáltatás megvalósítását megakadályozó

bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy 

szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi 

a tisztség gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett 

a rehabilitáció

Írásbeli és gyakorlati vizsga: 2021. április  19., 9 óra 

Szóbeli vizsga: 2021. április 23., 10 óra  

Helyszín: Bögöz Község Polgármesteri Hivatalának székhelye, Bögöz 150. 

szám.

A jelentkezési iratcsomót Bögöz Község Polgármesteri Hivatalának 

székhelyén kell letenni a Román Hivatalos Közlöny III. részében megjelent 

hirdetés időpontjától számított 10 munkanapon belül, vagyis 2021. április 

9-ig. A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint 

a könyvészet megtekinthető a hivatalos honlapon: www.primariamugeni.ro, 

valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

Bővebb tájékoztatásért keresse a polgármesteri hivatal személyzeti irodáját 

(tel.: 0266–245490).

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,

A csíkszeredai 
Meteor Étterembe 
tapasztalattal 
rendelkező 
szakácsnőt
alkalmazunk.
Az érdeklődőket

személyesen várjuk 

a vendéglőben.

A polgármesteri hivatal március 12-én
legelőbérlési hirdetést tett közzé.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy
a helyi önkormányzat március 25-én hozott
határozata értelmében, változott a 41/2021-es 
határozat 2-es cikkelyének c) pontja, 
melynek megfelelően legelőbérlést igényelhet 
minden helyi állattartó gazda, törölve 
a legkevesebb 5 év korlátozást.

A hirdetés többi része érvényben maradt.
További információk az intézmény székhelyén, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalában, a Városháza tér 5. 
szám alatt vagy a 0266–218383-as telefonszámon, a mezőgazdasá-
gi irodán.

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.

#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.

#291551

Lakatosműhely
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Procomel Kft . lakatosmű-
helybe munkatársat keres. Műszaki érzékkel 
rendelkező férfi -női jelentkezőket várunk. 
Nincs korhatár, kevés gyakorlattal rendel-
kező pályakezdő fi atalok is jelentkezhetnek. 
Érdekes, nem hagyományos munka, jó körül-
mények, hivatalos alkalmazás, tisztességes 
bérezés, nem túlzott fi zikai munka. Pontos, 
tiszta munkavégzést várunk el. Jelentkezni 
önéletrajzzal: Budvár utca 35. szám 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-594825. E-mail: procomel@
sigmasoft .ro, procomel@gmail.com.

#291560

Térkőcentrum
• SZÉKELYUDVARHELY
Kővágásra munkatársat alkalmaz a székely-
udvarhelyi Térkőcentrum. Érdeklődni szemé-
lyesen a cég székhelyén, a Sas utca 10/a. szám 
alatt lehet.

#291586

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

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

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

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

#291503

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

#291572

Eladó 200 kg-os húsdisznó, 10 lej/kg. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0749-
798544.

#291598

Eladó egy 100 kg-os disznó Ajnádon, a 114. 
szám alatt. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0755-181598.

#291599

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.

#291548

BÉRBE ADÓ

Kiadók Csíkszereda, Márton Áron 21. szám 
alatt 25 nm-es irodahelyiségek. 60 nm alagso-
ri helyiség, amely megfelel javítóműhelynek, 
turkálónak, raktárnak vagy bármely kézmű-
ves tevékenységnek. Az udvarban 1000 nm 
parkolófelület. Érdeklődni a helyszínen vagy 
telefonon: 0744-625736, 0266-371785.

#291441

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

#291296

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

#291458

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

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, 
Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt. He-
tente egy alkalommal (szerda/csütörtök) 
15 - 20 óra között. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet. Tel.: 0749-553853, 
0754-838838.

#290441

A Gyepes Völgye Közbirtokosság 2021. március 
30-án 11 órakor eladásra kínál árverezés útján 
170 köbméter lábon álló cserefát. Az árverezés 
a székhelyen lesz, a Gyepes 27. szám alatt. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0728-898546.

#291531

A Csehétfalvi Közbirtokosság vezetősége 2021. 
április 10-én, délelőtt 10 órától évi közgyűlést 
tart a helyi kultúrotthonban, melyre meghívja 
a közbirtokosság tagjait.

#291587

HÁZTARTÁS
Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825, 0722-495625, 0722-626495.

#291589

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek 
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 Székelyudvarhelyen, az 1918. december 
1 utcában 25 nm-es garázs, az alsó Merkúr 
áruház melletti garázsház első emeletén. Be-
építhető, saját tetőtérrel rendelkezik, amely 
kiváló a garázshelyen felül egy tároló, raktár 
vagy akár kisebb hobbiműhely kialakítására. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0756-926426.

#291561

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

#291432




