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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

Székelyudvarhelyi pénzváltóba munkatársat keresünk.

Előnyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

- rugalmasság

Amit kínálunk:

- fiatal munkaközösség

- hosszú távú együttműködés

- versenyképes bérezés

Fényképes önéletrajzokat a rubin.exchange@yahoo.com e-mail címre várunk.

Üzletvezetőt

alkalmazunk ruhás 

boltba betanítással, 

hosszú távra.

Elvárások

B-kategóriás 

jogosítvány.

Érdeklődni:
0756–112116

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.

Kézdialmási magánerdészet HR és CV megye hataránál 
fekvő 2000 hektáros erdős területegységre alkalmaz: 

ERDÉSZT (Pădurar)

Feladatkör:

• erdőállományok értékelése, számbavétele, megfigyelése és ellenőrzése

• tisztítások, gyérítések, bontóvágások és tarvágások kijelölése

• az erdőművelési munka megszervezése, irányítása és ellenőrzése

Elvárások:

• szakirányú technikusi végzettség, a felsőfokú végzettség előnyt jelent

• hasonló munkakörben szerzett min. 3 év szakmai tapasztalat

• jó vezetői és szervezői készség

• B-kategóriás hajtási jogosítvány

Amit kínálunk:

• átlagon felüli bérezés

• szolgálati autó 

Önéletrajzokat az ospmereni@yahoo.com e-mail címre várunk, valamint 

érdeklődni lehet a 0745–574765-ös és 0728–819917-es 

telefonszámokon július 14-ig.

1. Általános információk az átruházóra, különösen a kapcsolattartó nevére, 
adószámára, címére, telefonszámára, fax- és / vagy e-mail címére vonatkozóan:
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, székhelye Székelyudvarhely, Piaţa 
Városháza tér 5. szám, tel.: / fax: 0266-218132, egyedi nyilvántartási száma 
4367558, postakód 535600, Hargita megye,
e-mail cím: jozsef.maria@udvarhely.ro , József Mária 0372-662-906.
2. Általános információk a koncesszió tárgyáról, különös tekintettel 
a koncesszióba adandó ingatlan leírására és azonosítására:
Székelyudvarhely, Bányai János utca 26. szám alatt található, Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő, 5067 m2, a 62695-Székelyudvarhely 
sz. telekkönyvben nyilvántartott, 62695 kataszteri számmal rendelkező 
földterület, amely egy szintetikus gyeppel ellátott sportpályának és annak 
tartozékainak elrendezését és felszerelését szolgálja. 
A koncesszióba adás az utólagosan módosított és kiegészített 57/2019 sz. 
sürgősségi kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően, valamint
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 2021. június 24-én hozott 
128 sz. Határozatának előírásaival összhangban történik.
3. Pályázati dokumentációra vonatkozó információk:
3.1. A pályázati dokumentáció példányának az érdekelt személyek általi 
megszerzésének módszere vagy módszerei: a pályázati dokumentáció páldányát 
személyesen Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
vagy e-mailben lehet átvenni. 
3.2. Az átruházó keretén belül működő szolgálat/részleg neve és címe, ahol 
a pályázati dokumentáció páldánya átvehető: a polgármesteri hivatal 
Vagyonkezelési és Nyilvántartási Osztálya, Székelyudvarhely, 
Városháza tér 5. szám.
3.3. A másolat beszerzésének költségei és, adott esetben, fizetési feltételei 
az 57/2019 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezései szerint: 50 RON, 
mely összeg az átruházó  Székelyudvarhelyi Államkincstárnál vezetett, 
RO30TREZ24A510103200101X számú bankszámlájára fizethető be, 
amennyiben a dokumentáció papíralapon volt lekérve. 
3.4. A pontosítások iránti kérelmek határideje: 2021. 07. 27, 12.00 óra.
4. Ajánlatokra vonatkozó információk:
4.1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021 év, augusztus hónap, 
03 (kedd) nap, 12.00 óra.
4.2. Az ajánlatok benyújtásának címe: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala
4.3. A benyújtandó ajánlat példányainak száma: egy példány
5. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
2021 év, augusztus hónap, 04 (szerda) nap, 8,00 óra,  Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
6. A felmerülő jogviták rendezésében hatáskörrel rendelkező bíróság neve, 
címe, telefonszáma, faxszáma és / vagy e-mail címe, valamint a bíróság 
értesítésének határideje:
Hargita Megyei Bíróság, székhelye: Csíkszereda, Szász Endre utca 6. szám, 
postakód 530132, tel.: 0266-371616, fax: 0266-314482, 
e-mail: tr-harghita-reg@just.ro.
7. A pályázati felhívás illetékes intézményekhez történő továbbításának napja, 
közzétételének érdekében: 2021. 07. 07.

Ajánlati felhívás köztulajdonban lévő vagyontárgy
koncesszióba adása érdekében

ÁLLÁSAJÁNLAT

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-
nuszrendszeres 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: 0727-594514. 
E-mail: imobiliarcorp@gmail.com.

(816)

Boltbeüzemelő, oktató
• HARGITA MEGYE
A Fornetii 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)

Kapus
• SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai 
Líceum 2021. augusztus 4-én versenyvizsgát 
szervez kapus állás betöltésére. Az iratcso-
mó tartalma: önéletrajz, végzettséget igazo-
ló iratok másolata, munkarégiséget igazoló 
kivonat, erkölcsi bizonyítvány, személyiiga-
zolvány-másolat. Jelentkezni személyesen, a 
Márton Áron tér 2. szám alatt, a titkárságon le-
het 2021. július 21-éig, naponta 9-13 óra között. 
Tel.: 0266-218282.

(960)

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)

Kazánfűtőt alkalmazunk
• ZSÖGÖDFÜRDŐ
A zsögödfürdői kezelőbázishoz kazánfűtőt al-
kalmazunk. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0744-619115.

(1032)

Fémipar
• SZÉKELYUDVARHELY
Fémipari szakmában végzős fi atalok fi gyelmé-
be! Azokat a fi atalokat várjuk, akik szeretné-
nek fémipari szakmában elhelyezkedni, tanul-
ni, fejlődni, és egy stabil munkahelyen biztos 
megélhetőséget kapni! Kérjük, jelentkezzenek 
cégünk székhelyén: Székelyudvarhely, Beth-
lenfalvi út 229. szám. Bővebb információkért 
hívjanak telefonon! Tel.: 0266-210350.

(1035)




