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feladja...
Ma

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,

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.

A csíkszeredai 
Meteor Étterembe 
tapasztalattal 
rendelkező 
szakácsnőt
alkalmazunk.
Az érdeklődőket
személyesen várjuk 
a vendéglőben.

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

Eladónő
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai ajándéküzletbe eladónőt al-
kalmazunk. További részletékért az alábbi 
telefonszámon lehet érdeklődni. Tel.: 0752-
597890.

#291602

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

Eladó bikaborjú. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon. Tel.: 0735-962204.

#291614

Eladók 100-120 kg körüli disznók, valamint 
67-70 kg körüli süldők. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon. Tel.: 0744-148829.

#291615

Eladó Csíkkozmás 238. szám alatt 8 darab 7 
hetet töltött malac, valamint kerti szénabá-
la. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0727-707583.

#291618

BÉRBE ADÓ

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

#291458

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

#291540

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

#291296

Kiadó 50 nm felületű ingatlan Székelyudvar-
helyen, a Kossuth Lajos és Csere utca sarkán. 
Bejárat a Hanga üzlettel szemben, alkalmas 
irodai vagy más kereskedelmi tevékenység 
folytatására. Az ingatlan egy előtérből, két 
különálló helyiségből és egy fürdőből áll. Ér-
deklődni telefonon lehet. Tel.: 0740-659520. 
E-mail: a.szasz@kbssped.ro.

#291605

FELHÍVÁS

Tisztelettel tudatjuk, hogy az ismeretlen lak-
helyű Pal Alexandru, Pal Ana, Pal Maria, Pal 
Estera, Pal Sara, Balázsi Rozália, Balázsi Juli-
anna, Kovács Bertalan, Kovács István, Kovács 
Márton, Kovács Albert, Kovács Elek, Pál Sán-
dor, Simon Mária, Pálfi  Zsuzsa, Pálfi  Julianna, 
Pálfi  Dénes, Pálfi  Domokos, Kovács Ilona, 
Kovács Zsuzsa, Kovács Bálint, Kovács Regina, 
Kovács János, Pálfi  Anna, Simon Teréz, Simon 
Antal, Simon Veronika, Dávid Elek, Dávid 
Ágoston, Simon László, Pál Ágnes, Pálfi  An-
tal, Kovács Sára alperesi minőségben idézve 
vannak a 3245/268/2020-as iratcsomót képező 
ügyben Olasz Sándor, Olasz Lajos felperesek 

ellenében. A Székelyudvarhelyi Bíróságon tar-
tandó tárgyalásra 2021. március 29-én, 9 óra 
30 perckor kerül sor. A per tárgya: elbirtoklás, 
az 1850-es és 51532-es máréfalvi telekkönyvi 
számú ingatlanokra vonatkozóan.

#291610

HÁZTARTÁS

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




