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A HACKENBERG TEXTILE GROUP NÉMET CÉGCSOPORT
SZÉKELYUDVARHELYI SZÖVŐDÉJÉBE FÉRFI MUNKAERŐT ALKALMAZ.

UGYANITT ALKALMAZUNK RAKTÁROST.
Előnyt jelent a targoncakezelői engedély.

Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és versenyképes,

szakmai végzettségnek/tapasztalatnak megfelelő fizetést biztosít.

Önéletrajzokat a t.czapp@hackenberg-group.ro e-mail címre várunk.

Tel.: 0266–211538

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail címre várjuk
július 9-ig: Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 96. szám, print@maxoll.ro.

Bővebb információ a 0266–217212-es telefonszámon kérhető 8-16 óra között.

Amit ajánlunk: versenyképes, teljesítményarányos bérezés, betanítás,
hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség, jó munkakörülmények

A MAXOLL KFT. munkatársat alkalmaz
raktáros munkakörbe

Kereskedelmi vállalkozás kapcsolattartási

és nyilvántartási munkára munkatársat keres

félnormás, vagyis napi 4 órás munkaidőre.
Elvárások: számítógépes ismeretek (Excel, Word, Internet), román nyelv ismerete 

(tárgyalási szinten)

Amit ajánlunk: részben otthoni munkavégzési lehetőség (home-office), laptop, 

telefon, teljesítményalapú bónuszok

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal július 5., 12 óráig lehet

az office@matulamedia.ro e-mail címen.

Az FK Csíkszereda kapust alkalmaz.

Feladata: ellenőrzés végzése és eligazítói feladatok 

ellátása az intézmény bejáratánál.

Az önéletrajzokat július 6-ig

az info@fkcsikszereda.ro e-mail-címre várjuk.

Csak a kiválasztott személyeket értesítjük.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Férfi munkaerő
• MAGYARORSZÁG

Budapest melletti magyar cég férfi  mun-
kaerőt keres azonnali kezdéssel. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0744-574998.

(205)

Sofőr
• MAGYARORSZÁG

Budapest melletti magyar cég belföldi 
sofőrt keres komposzt és trágya szállítá-
sára. Szállást tudunk biztosítani. Minden 
reggel telephelytől indulás, és délután 
ide érkezés. Darukezelői engedély előnyt 
jelent, de nem kizáró ok. Bónuszrendsze-
res bérezés. Tel.: 0744-574998.

(231)

ÁLLAT

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0741-648310.

(495)

Eladók 18 hetes, nagy testű, fi atal Ka-
bir-tyúkok. Érdeklődni a Hargita utca 59. 
szám alatt, vagy a 0740-770898-as tele-
fonszámon.

(570)

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, va-
lamint 1,5 kg-os húscsirkék. Ugyanitt el-
adók 4 hetes kacsák és 3 kg-os kakasok. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0744-597003.

(642)

BÉRBE ADÓ

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

(202)

FELHÍVÁS

A Wachter Julianna Enikő végrehajtó iro-
da 2021. július 13-án 11 órai kezdettel nyil-
vános árverést hirdet a Hargita megye, 
Farkaslaka 118. szám alatt lévő épüle-
tekből és 626 nm területből álló ingatlan 
eladására. Az ingatlan kikiáltási ára: 162 
750 lej (a teljes ár 75 %-a). Az árverés rész-
leteiről a Wachter Julianna Enikő végre-
hajtó irodában, munkanapokon 9-15 óra 
között lehet érdeklődni: Székelyudvar-
hely, Tamási Áron út 12/7. szám. www.
bejwachter.ro. Tel.: 0266-213044.

(768)

Bejárónőt keresünk csíkszeredai beteg, 
idős nő mellé augusztus 1-től. Érdek-
lődni a következő telefonszámon lehet: 
0741-624686.

(798)

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 

fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk 
hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825, 0722-495625, 0722-626495.

(137)

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487, 
0744-782879.

(164)

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköl-
tözhető, villaszerű családi ház, külön 
nyári lakkal, új energetikai bizonylat-
tal, 32 ár udvarral, több mint 60 db. ős-
honos gyümölcsfával, igényesnek vagy 
alapítványnak is. A bennvaló szom-
szédságában 34 ár, I. osztályú szán-
tó-kaszáló van 13 db. meggyfával. A 
faluban működik egy öregotthon és egy 
német alapítvány. Tel.: 0744-182886, 
0740-350927.

(615)

Eladó vagy bérbe adó ikerház Székely-
udvarhelyen, a Csereháton, közvetlen a 
Perfekt áruház szomszédságában. 134 
épített nm, 1,5 ár telekkel. Alsó szint: 
konyha, nappali, wc. Felső szint: 3 há-
lószoba, 1 fürdőszoba. Megfelel biszt-
rónak, cukrászdának, kozmetikának, 
fodrászatnak, gyógyszertárnak, ren-
delőnek is. Tel.: 0744-301451.

(633)

Eladó nyilvános árverésen 240 nm köz-
ponti fekvésű kereskedelmi felület Csík-
szereda, Temesvári út 22. szám alatt. 
Licit: 2021. július 09., 12 óra. Tel.: 0744-
881432.

(366)

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen, akkreditált diplomával, a követke-
ző szakterületeken: női- és férfi fodrászat, 
manikűr-pedikűr, műkörömépítés, koz-
metika, masszőr. Akció a sminktetováló 
képzésre (-40%). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0755-354240.

(621)

Tanfolyamok indulnak Gyergyószent-
miklóson, akkreditált diplomával, a 
következő szakterületeken: női- és férfi -
fodrászat, manikűr-pedikűr, műkörö-
mépítés, kozmetika, masszőr. Akció a 
sminktetováló képzésre (-40%). Érdek-
lődni lehet telefonon. Tel.: 0755-354240.

(624)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(176)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén takarítást. Tel.: 0751-475744.

(258)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

(513)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ácsmunkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is biz-
tosítunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, te-
rületegyengetést, ásást (víz-, gáz-, vil-
lany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős 
autóval, valamint betonkavics, vakoló-
homok és termőföld elszállítását. Tel.: 
0744-522026.

(762)

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda 
központjától párpercnyi megközelíthe-
tőséggel, panorámás, építésre alkalmas 
16,9 ár beltelek. Víz a telken, villany a 
telek sarkán. Irányár: 17500 euró. Ér-
deklődni telefonon és e-mailen. Tel.: 
0036-209223033. E-mail: janos.mihaly@
yahoo.com.

(179)

Eladó Farkaslakán 1000 nm építkezésre 
alkalmas terület. Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0049-17684361920.

(435)

VÁSÁROLNÉK

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

(218)

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as 
telefonszámon.

(579)

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon. Tel.: 0747-995432.

(594)




