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A marosvásárhelyi

Therezia tejipari vállalat

area sales managert alkalmaz.

Elvárás a minimum 3 év tapasztalat hasonló munkakörben és az ország 

egész területét lefedő mobilitás. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el 

a therezia@therezia.ro e-mail címre.

Érdeklődni a 0749–228435-ös telefonszámon lehet.

A Leuppert Luft- und Klimatechnik  
vállalat németországi munkapont-

jára tapasztalattal és alapfokú 
németnyelv-tudással rendelkező

VíZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐ 
munkatársat alkalmaz.

Szállás biztosítva,

fizetés akár havi 3200 euró.

        
0049–623592557013

ungran@leuppert-gmbh.de

jóállás.ro

Az IPG Technic Kft. szakképzett, 
tapasztalattal rendelkező lakatos, 

valamint karbantartó villanyszerelő 
munkatársat alkamaz ipari gépek 

javítására és karbantartására.

Elvárások:

• szakirányú végzettség

• pontosság, figyelmesség, alapos munkavégzés

• gépkarbantartásban szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit ajánlunk:

• ételjegyek

• szállítás a város területén, ingázóknak ingázási 

költségek megtérítése vagy szállítás biztosítása

• balesetbiztosítás

• kulturált munkakörülmények

• hosszú távú munkalehetőség

Pontos, rugalmas és megbízható jelentkezők szakmai 

önéletrajzát várjuk

a matyaskatalin@infopressgroup.com e-mail címre 

vagy cégünk titkárságára – Székelyudvarhely 

(Kadicsfalva), Gutenberg tér 1. szám alá.

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársakat keres 

csíkszeredai irodájába a következő munkakörre:

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Fontosabb feladatai:

A néphagyomány továbbéltetését alapfeladatának vállaló alapítványnál:

• Éves munkaterv készítése

• A célt szolgáló események, programok tervezése, szervezése és lebonyolítása

• A megvalósításban együttműködés a budapesti Hagyományok Házával és 

a marosvásárhelyi központi irodával

• Témafelelősként a programok, események partnereivel, résztvevőivel való 

kapcsolattartás

• Kapcsolattartás a helyi és területi kulturális és egyéb intézményekkel, 

szereplőkkel, hatóságokkal

Elvárások:

• Felsőfokú végzettség (lehetőleg közművelődés, kulturális szervezés terén)

• Jártasság a hagyományos paraszti kultúra valamelyik területén

• Románnyelv-ismeret és egy idegen nyelv ismerete

• Kapcsolat a hagyományos kultúra területén tevékenykedő szereplőkkel 

(magyar, román, roma) 

• Fejlett problémamegoldó készség, jó kommunikációs és kapcsolatépítő készség

• Alapos, higgadt tervezési és szervezési készség

Előnyt jelent: 

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat vagy szervezői jártasság

• Már meglévő, jó kapcsolatrendszer

• Gépkocsivezetői jogosítvány

Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet várunk 

a csatlakozz@ehh.ro címre, legkésőbb 2021. július 20-ig.

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet a következő  
KÖZTISZTVISELŐI állás betöltésére:
Irodavezető – Urbanisztikai iroda, 
az Urbanisztikai és vagyongazdálkodási 
igazgatóság alárendeltségében.

Részvételi feltételek:
- építészeti, urbanisztikai vagy építőipari  egyetemi végzettség 
záróvizsgával 
- közigazgatási, menedzsment, vagy más, a betöltendő 
köztisztséghez kapcsolódó mesteri vagy posztgraduális végzettség
- legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat.
A versenyvizsgát Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalában 
tartják 2021. 07. 27-én. 
Az írásbeli vizsga időpontja reggel 10 óra.
Az interjú időpontja az írásbeli vizsga eredményhirdetése után 
lesz közzétéve.
A jelentkezési iratcsomót július 14-ig lehet letenni, amelynek 
kötelezően tartalmaznia kell a 611/2008-as Kormányhatározat 
49-es cikkelyében előírtakat, amelyet módosít és kiegészít 
a 1173/2008-as Kormányhatározat. 
A versenyvizsga részletes feltételei és a vizsgához szükséges 
szakirodalom megtalálható Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalában, valamint a www.udvarhely.ro honlapon. 
További információk igényelhetők a polgármesteri hivatal 
126-os irodájában vagy a 0266–218382-os telefonszámon.

Tiszta iratokkal rendelkező 
roncsautót vásárolunk 
a RABLA programba.

A helyszínről az elszállítást 

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744–173507-es 

telefonszámon lehet.

rendel Csíkszeredában, 

a Szentlélek utca 27. szám alatti 

Szent Tamás Alapítványnál. 

Előjegyzésért hívja a következő 

telefonszámot: 0771-792130.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Férfi munkaerő
• MAGYARORSZÁG
Budapest melletti magyar cég férfi  munkaerőt 
keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon. Tel.: 0744-574998.

(205)

Sofőr
• MAGYARORSZÁG
Budapest melletti magyar cég belföldi sofőrt 
keres komposzt és trágya szállítására. Szállást 
tudunk biztosítani. Minden reggel telephelytől 
indulás, és délután ide érkezés. Darukezelői 
engedély előnyt jelent, de nem kizáró ok. Bó-
nuszrendszer bérezés. Tel.: 0744-574998.

(231)

Betanított munka
• INGOLSTADT
Németországba, Ingolstadtba, az Audi-gyárba 
alkalmazunk 22-28 év közötti férfi akat, betaní-
tással. Érettségi és román, magyar állampol-
gárság kötelező. Szállás biztosítva. További 
részletek telefonon. Tel.: 0745-898913.

(813)

Munkagépkezelő, ács, segédmun-
kás
• CSÍKSZEREDA
Csíkszeredai építőipari vállalkozás munka-
társakat keres az alábbi munkakörbe: munka-
gépkezelő, zsaluzásban jártas szakember, se-
gédmunkás (lehet pályakezdő is). Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 0727594514 
E-mail: imobiliarcorp@gmail.com.

(816)

Szakember-segédmunkás
• SZÉKELYUDVARHELY ÉS KÖRNYÉKE
Kül- és beltéri munkálatokra B kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező szakembert és se-
gédmunkást keresek Székelyudvarhelyről és 
környékéről. Tel.: 0753-533529.

(840)

Fogtechnikus
• MAROSVÁSÁRHELY
A Natural Smile Dental Clinic by Dr. Pop, ma-
rosvásárhelyi klinika fogtechnikust alkalmaz 
vagy kollaborálásra (ceramist, Cad/Cam). Tel.: 
0745-507253. E-mail: pop1946@gmail.com.

(894)

Boltbeüzemelő, oktató
• HARGITA MEGYE
A Fornetti Romania keres boltbeüzemelő, ok-
tató hölgyet. Feladata: a boltokban dolgozó 
munkások betanítása a boltban forgalmazott 
pékáru sütési technológiájára; kereskedelmi/
értékesítési oktatást tart. Szükséges: középis-
kolai végzettség, magyar-, románnyelv-isme-
ret, kötelező a B kategóriájú jogosítvány, jó 
kommunikáció, oktatói készség, megbízha-
tóság. Ajánlat: vonzó fi zetéscsomag, étkezési 
utalványok, szolgálati autó, telefon, laptop/
tablet. A betanítást az országban, illetve kül-
földön is biztosítjuk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, e-mailen. Tel.: 0720-555588. 
E-mail: csaba.szakacs@fornetti.ro.

(948)

Számlázói munkatárs
• CSÍKSZEREDA
Az Ursus Breweries Rt., Coca-Cola HBC Romá-
nia Kft ., Intersnack Románia Kft . termékeinek 
regionális forgalmazásával foglalkozó cég új 
munkatársakat keres: számlázói munkakörbe, 
délutáni műszakba. Az önéletrajzokat küldjék 
az alábbi e-mail címre, vagy személyesen hoz-
zák be a cég székhelyére, Csíkszereda, Hargita 
utca 157. szám alá. E-mail: harghita@prosoft -
grup.ro.

(963)

Elárusító
• 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 alá lehet 
leadni (a tűzoltóság mellett).

(1005)

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

(495)

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

(570)

Eladók malacok Csíkjenőfalván, a 107. 
házszám alatt. Tel.: 0746-818296.

(831)

Eladó nagyon fi nom, házi csirke hús a 
(3,0-3,5 kg), ára: 23 lej/kg. Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíksze-
redába és környékére, a kívánt címre. 
Tel.: 0727-815339.

(834)

Eladók 8 hetes malacok Bögöz 182. szám 
alatt, érdeklődni telefonon. Tel.: 0743-
031081.

(855)

Eladók 40 kg körüli süldők Csíkszentim-
rén. Tel.: 0745-263555.

(882)




