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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,

Az ING SERVICE épitőipari cég tapasztalt

szakképzett munkásokat keres.

Munkavégzés helyszíne Székelyudvarhely és környéke.

Bővebb informaciók a 0749–164051-es telefonszámon 
kerhetők munkanapokon 8-16 óra között.

Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy szigorúan tilos 
a mezőgazdasági területek, tarlók, legelők 

és kaszálók tűzzel történő takarítása.

Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben beteg 
növények megsemmisítése a cél, ehhez azonban 
szükséges a megyei környezetvédelmi ügynökség 

engedélye.

A 195/2005-ös kormányhatározat értelmében
a magánszemélyekre kiszabható büntetés

3.000-től 5.000 lejig, jogi személyek esetében 
pedig 25.000-től  50.000 lejig terjed.

A fent említett törvények be nem tartása magával 
vonja az APIA támogatások elvesztését, amennyiben 
már megszerzett támogatásról van szó, a támogatás 

visszafizetését kérhetik.

Comuna Brădești, județul Harghita în calitate de 
titular,  anunță publicul interesat  asupra depunerii 

primei versiuni a “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
COMUNEI BRĂDEȘTI”, solicitând parcurgerea etapei de 

încadrare în vederea obținerii avizului de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita (Miercurea Ciuc, 

str. Márton Áron, nr. 43.)
Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare 
ale reclamantului zilnic: luni-joi între orele  08ºº-16³º, vineri între 

orele 8°°-14°° la sediul A.P.M. Harghita până la data de 
22.04.2021.

Fenyéd község értesíti az érdekelteket, hogy a  
„FENYÉD KÖZSÉG ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE” 

bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. 

A terv lehetséges környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 

székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám). 
Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 

észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 08ºº-16³º óra, péntek 

8°°-14°° óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 

22.04.2021. dátumig.

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 műszaki 
ismeret, hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet 
e-mailen vagy személyesen a cég székhelyén: 
Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 125/A. szám 
alatt. E-mail: offi  ce@rulmentidecalitate.ro.

#291678

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 bárányok. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel.: 0746-320609.

#291652

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

#291653

BÉRBE ADÓ

Kiadó Szentegyházán, a Consumcoop Szövet-
kezet Köztársaság utca 40. szám alatti épületé-
ben 80 nm üzlethelyiség, amit utoljára gyógy-
szertárnak béreltek. Érdeklődni lehet Bálint 
Csillánál, telefonon. Tel.: 0740-967079.

#291657

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

#291296

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

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




