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Szezonmunkára 
alkalmazunk

fiatal lányokat és fiúkat 
a román tengerpartra!

Étkezés és szállás biztosítva! 

Bérezés 2500–3000 lej/hó. 

Érdeklődni a 0740-903392-es 

telefonszámon lehet.

Hamarosan nyíló, 
új tusnádfürdői
3 csillagos hotelbe 
keresünk 
szobalányokat és 
recepcióst. 

Jelentkezni a 0786-546333-as 
telefonszámon, illetve

az arthoteltusnad@gmail.com
e-mail-címen lehet.

A székelyudvarhelyi

Diabló pizzéria

KONYHAI KISEGÍTŐ és 

PINCÉRSEGÉD kollégát 

keres szezonmunkára.

Tel.: 0740-918160

Hosszú távra

a stabil hátterű HARVÍZ Rt.

VILLANYSZERELŐT alkalmaz

szivattyú és szivattyúállomások karbantartására.

ELVÁRÁSOK:

• villanyszerelői végzettség

• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés

• B kategóriás hajtási jogosítvány

ELŐNYT JELENT:

• automatizálásban szerzett tapasztalat

• mechanikai végzettség vagy tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása

• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség

• jó csapatszellem, stresszmentes környezet

JELENTKEZÉS: szakmai önélatrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: 

secretariat@harviz.ro, vagy személyesen a cég székhelyére 2021. június 10. 

12 óráig: CSÍKSZEREDA, Akác utca 1. szám. További információk: 0266-313636

Villanytelep u. 2. sz., Csíkszereda, 

e-mail: office@dakotasecurity.ro, 

www.dakotasecurity.ro, 

tel.: 0266-310752, 

0731-696603, 0744-696603.Biztonsági őrt alkalmaz (faluőrnek).

Elvárások:

• románnyelv-tudás

• jó fizikai felépítés

• B-kategóriás hajtási jogosítvány

Jelentkezni, érdeklődni személyesen a fenti címen lehet 8–15 óra között.

A küküllőkeményfalvi

MIKLOS STEEL KFT. 

munkatársat keres 

a következő munkakörökbe:

CSOMAGOLÓ

HEGESZTŐ

CNC HAJLÍTÓ GÉPKEZELŐ

Amit kínálunk:

• kiemelkedő teljesítményarányos bérezés, béren kívüli juttatások

• innovatív környezetben és modern eszközökkel való 

munkavégzés

• hosszú távú perspektíva egy  piacvezető  vállalatnál

Elvárások:

• előnyt jelent ezen a téren szerzett szakmai tapasztalat 

• fiatal, dinamikus munkavégzés

• pontosság, megbízhatóság

Munkavégzés helye: Küküllőkeményfalva 

Önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk hr@fagmic.ro  

vagy személyesen a cég székhelyén

Jelentkezési határidő: június 18.

Subsemnata Gyöngyössy Judita în calitate de administrator unic al 
societății IKOS-IMOB S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. II. 
Rakoczi Ferencz nr. 38, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub numărul 
J19/558/2019, având CUI 41333088, în baza deciziei administratorului 
nr. 9 din data de 27.05.2021. prin prezența convoc Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor societății IKOS-IMOB S.A. pentru data de 

06. 07. 2021, ora 12:00, la sediul Societăţii Comerciale J & R 
Enterprises SRL din Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 25, et. 4, 

sectorul 2 prin videoconferință, cu următoarea 

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului Constitutiv în sensul înlocuirii administratorului  unic cu 

Consiliu de Adminitrație format din trei membrii 

2. Revocarea din funcția de administrator unic a doamnei Gyongyossy Judita și 

numirea unui Consiliu de Administrație, format din 3 membrii, după cum 

urmează:

- SEROUSSI RAMONA RUTH - cetățean canadian, cu domiciliul în Israel, Kfar 

Shmaryahu str. Hahoresh nr. 24, identificată prin pasaport nr. HM696373  

eliberat la data de 30. 11. 2016 de Tel-Aviv

- FERENCZ ALBERT - cetățean român, născut în Mun. Odorheiu-Secuiesc Jud. 

Harghita la data de 19 iulie 1962, domiciliat în mun. Odorheiu-Secuiesc str. 

Bartók Béla nr. 1 jud. Harghita, posesor CI seria HR nr. 422172, emisă de SPCLEP 

Odorheiu-Secuiesc la 08. 05. 2013,  de profesie inginer

- JULIANNA BOTH, cetățean român, născută în com. Cârța, Jud. Harghita, la data 

de 16.03.1971, domiciliată în Miercurea Ciuc, Strada Iancu de Hunedoara Nr. 14, 

Județul Harghita, posesoare CI seria HR, nr. 405070 emis de SPCLEP Miercurea 

Ciuc, la data de 27. 12. 2012, de profesie inginer

3. Reactualizarea Actului Constitutiv, în conformitate cu hotărârile adoptate de 

adunarea generala

4. Împuternicirea domnului Ferencz Albert, administrator, să semneze Actul 

Constitutiv actualizat și toate actele necesare în vederea înregistrării la ONRC 

Harghita și a altor organe competente.

5. Diverse

Consiliul de Administraţie al S.C. IKOS-CONF S.A., cu sediul în Odorheiu 
Secuiesc, str. II. Rakoczi Ferencz nr. 40, judeţul Harghita, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub 
numărul J19/592/1991, având CUI RO 526790, reprezentată prin 
preşedinte Gyongyossy Judita, prin prezența convoacă Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor societății IKOS-CONF S.A. pentru data 
de 6 iulie 2021, ora 11:00, prima convocare și 7 iulie 2021, ora 11:00 a 
doua convocare daca la prima convocare nu se vor intruni condițiile 

legale pentru constituirea adunarii generale, la sediul Societății 
Comerciale J & R Enterprises SRL din Bucureşti, bd. Pache Protopopescu 

nr. 25, et. 4, sectorul 2 prin videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea din funția de Președinte, director general a doamnei Gyongyossy 

Judita și a doamnei Luminita Cristina Simion, administrator, ca urmare a demisiei 

acestora și numirea noilor membrii ai Consiliului de administrație, respectiv 

doamna Julianna Both, cetățean român, de profesie inginer, născută în com. 

Cârța, Jud. Harghita, la data de 16. 03. 1971, domiciliată în Miercurea Ciuc, Strada 

Iancu de Hunedoara Nr. 14, Județul Harghita, posesoare CI seria HR, nr. 405070 

emis de SPCLEP Miercurea Ciuc, la data de 27.12.2012 și domnul Nicolae Mogos,  

cetățean român, de profesie inginer, născut în Mun. Craiova, Jud. Olt, la data de 

21. 07. 1984, domiciliat în București, Str. Pascani, Bl. D8, Scara E, Etaj 3, Ap. 48, 

sectorul 6, posesor CI seria RX 448080 emis de SPCEP sector 6, 

la data de 4. 03. 2014

2. Numirea administratorului Ferencz Albert ca președinte al Consiliului de 

Administrație

3. Mandatarea Consiliului de Administratie să delege conducerea Societății unui 

Director General, ca urmare a încetării mandatului actualului Director General.

4. Reactualizarea Actului Constitutiv, în conformitate cu hotărârile adoptate de 

adunarea generala

5. Împuternicirea domnului Ferencz Albert, administrator, să semneze Actul 

Constitutiv actualizat și toate actele necesare în vederea înregistrarii la ONRC 

Harghita și a altor organe competente

6. Diverse

A látogatók megcsodálhatják a műveit, néhány repülő, 
hidraulikus és harci gép másolatát,

de építőipari eszközöket is, amelyek hűen követik 
a ragyogó feltaláló vázlatait és projektjeit.

Leonardo da Vinci-kiállítás

Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza,
június 4-től június 8-ig, 10.00-19.00 óra között.

5 lej kedvezmény gyerekeknek,
akik felmutatják ezt a szelvényt.

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.

#292191

Gépkocsivezető
• CSÍKMADARAS
A Bomilact Madaras Kft . termelésbe férfi  és női 
munkaerőt alkalmaz, valamint tejbegyűjtő 
autóra B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt. Az önéletrajzokat kérjük el-
küldeni a vanzari@bomilact.ro e-mail-címre, 
vagy személyesen behozni a cég székhelyére 
(Csíkmadaras, Fő út 116. szám) naponta 8–16 
óra között.

#292572

Elárusító és segédraktáros
• SZÉKELYUDVARHELY
A Szilánk Kft . elárusítót alkalmaz a Sas ut-
cai bemutatóüzletébe, Székelyudvarhelyen. 
Előny a románnyelv-tudás. Önéletrajzokat a 
cég székhelyén, a Sas utca 2/B szám alatt lehet 
leadni (Tűzoltóság mellett).

#292599

Asztalos
• FENYÉD
Fenyéden található asztalosműhelybe férfi  
munkaerőre van szükség, csapatbővítés cél-
jából. Érdeklődni kizárólag telefonon lehetsé-
ges, 9–16 óra között! Komolytalan érdeklődők 
kíméljenek! Tel.: 0747-100291, 0744-122260.

#292617

Takarítónő
• SZÉKELYUDVARHELY
Az URBANA RT. takarítónőt alkalmaz a 
székely udvarhelyi oltóközpontba, napi 4 órás 
munkaprogrammal. Érdeklődni a vállalat 
székhelyén, a Haáz Rezső utca 4. szám alatt 
lehet, 2021. június 9-éig.

#292618

Kenyérüzlet
• SZÉKELYUDVARHELY
Elárusítót keresünk székelyudvarhelyi kenyér-
üzletbe, a Bethlen Gábor utca 37. szám alatt (a 
CEC épülete mellett). Jelentkezni személyesen 
az üzletben lehet 6–20 óra között, érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0266-212769.

#292625

Pénztárosok
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi PENNY MARKET pénz-
tárosokat alkalmaz. Elvárások: középfokú 
végzettség, kereskedelemben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent. Az önéletrajzokat e-mailre 
várjuk, 2021. június 12-éig. E-mail: e.kertesz@
penny.ro.

#292646

Ékszerüzlet
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Sila Mode ékszerüzle-
tünkbe eladót alkalmazunk. Elvárások: ápolt, 
igényes megjelenés, udvarias magatartás, jó 
kommunikáció, megbízhatóság. Előny: ke-
reskedelemben szerzett tapasztalat, alapfokú 
románnyelv-tudás. Bérezés: 3000 ron/hónap 
kézbe, plusz munkakönyv. Jelentkezésüket 
önéletrajzzal a Kossuth Lajos utca 9. szám 
alatti üzletünkben várjuk, vagy telefonon. 
Tel.: 0748-475554.

#292610

AUTÓ

Eladó 2004-es évjáratú Opel Astra G 1950 cm3, 
250 000 km-ben, kitűnően működő állapot-
ban, műszaki vizsga rendben. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0751-450731.

#292565

ÁLLAT

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

#291961




