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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 Corvette Kft. számítógépes
REKLÁMTERVEZŐT alkalmaz teljes munkaidőre. 

Elvárások: magyar- és románnyelv-tudás, Corel és 

Photoshop programok alapos ismerete.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a cég székhelyén, 

Székelyudvarhely, Fások utca 14/8 szám alatt, 

munkanapokon 8-16 óra között vagy e-mailen, 

az office@corvette.ro címen. Tel.: 0266–211206

A székelyudvarhelyi 

Diablo pizzéria 

PINCÉRT és BÁROST 

alkalmaz.

Tel.: 0740-918160

„Az én történetem egyszerű. 

Profi újságíró leszek, és pont. 

Ezért jelentkeztem a Nemzeti Tehetséggondozó 

alapozó újságíró programjára. 

Féléves alapozással kezdtem 

hírújságírással, tényműfajokkal, 

most pedig televíziós szakirányon 

folytatom a tanulást. Lehet, hogy neked 

inkább az online újságírás, 

a rádiózás, vagy a videóújságírás 

tetszik jobban. Ne habozz! Alapozz!”

Nemzeti Tehetséggondozó NKft.

www.ntgn.hu

Az FK Csíkszereda

SAJTÓS MUNKATÁRSAT alkalmaz.

A leendő kollégánk a sajtóval való kapcsolattartás 

mellett honlapunkat és a közösségimédia-

felületünket fogja  üzemeltetni friss hírekkel, 

beszámolókkal, kép- és videóanyagokkal.

Továbbá időnként csapatainkat is elkíséri 

külföldi edzőtáborokba és idegenbeli meccsekre. 

Kiemelt, versenyképes bérezést biztosítunk. 

A szakmai önéletrajzokat augusztus 2-ig 

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

Csak a kiválasztott személyeket értesítjük.

15% ÁRENGEDMÉNY
minden augusztusban

vásárolt hőszigetelt fémkéményre.

Az árengedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

MAL-PRODUCT S.R.L. Csíkszereda, Hajnal u. 38/A

Tel.: 0744–399-188, 0740–276-893.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Építkezés
• SZÉKELYUDVARHELY

Építkezésben jártas embereket vagy 
csoportot keresek hosszú távra, munka-
könyves alkalmazással Székelyudvar-
hely környéki munkapontokra. Érdek-
lődni telefonon lehet. Tel.: 0744-224699.

(1383)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég 
C+E kategóriás hajtási engedéllyel ren-
delkező sofőröket alkalmaz. Érdeklődni 
lehet telefonon. Tel.: 0743-275970.

(1665)

Szakmunkás, sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Lactis tejfeldolgozó 
üzem tejbegyűjtő részlegére szakirányú 
végzettséggel rendelkező munkatársat, va-
lamint az eladási részlegre kiszállító sofőrt 
keres. Jelentkezni önéletrajzzal, e-mailen 
lehet vagy személyesen a Bethlenfalvi út 
31. szám alatt. E-mail: productie@lactis.ro.

(1506)

Munkatársat keresünk hosszú 
távra kürtőskalácssütésre
• BUKAREST

Munkatársat keresünk hosszú távra kür-
tőskalácssütésre, állandó munkaponttal, 
Bukarestben. Kezdő fi zetés: 2500 lej. Mi-
nimális román nyelvtudás előnyt jelent. 
Tel.: 0744-644921.

(1677)

Kapus
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Bányai János Szak-
középiskola kapus állást hirdet. Felté-
telek: középfokú végzettség, min. 3 év 
munkarégiség, előnyt jelent az őrző-védő 
bizonyítvány (atestat). Jelentkezni lehet a 
titkárságon: Budvár utca 8/A., július 28-
29-én, naponta 11-13 óra között, a követ-
kezőkkel: személyiigazolvány-másolat, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (cazier), 
orvosi igazolás, munkakönyvmásolat, 
tanulmányt igazoló oklevél, őrző-védő 
bizonyítvány.

(1638)

ÁLLAT

Eladó 2 darab 120-150 kg körüli disznó 
Csíkszentimrén. Tel.: 0740-892743.

(1650)

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
(3,0-3,5 kg). Ára: 23 lej/kg, Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden pén-
teken a megrendelt csirkéket szállítjuk 
Csíkszeredába és környékére, a kívánt 
címre. Tel.: 0727-815339.

(1629)

BÉRBE ADÓ

Szállás Costinești-en! Kiadók 2 szemé-
lyes szobák, szállásbérlés házigazdától. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-042558.

(1164)

FELHÍVÁS

A Federalcoop Hargita Fogyasztási Szö-
vetkezet - Csíkszereda, Villanytelep 
utca 2. szám, nyílt árverést hirdet 2021. 
augusztus 5-én 11 órakor 818 nm terület 
eladására, amely Küküllőkeményfalva, 
Kossuth Lajos utca 73. szám alatt, Har-
gita megyében található. A terület be van 

telekkönyvezve. Az árverés a fenti címen 
lesz megtartva, és a tenderfüzetet is a 
cég székhelyén lehet megvásárolni 2021. 
július 27-30 között. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: 0740-039564, 9 és 
13 óra között.

(1329)

Sepsiszentgyörgyre, 3 szobás lakásban 
egyedülálló, de egészséges idős ember 
mellé keresünk bejárónőt teljes ott-tar-
tózkodással. Feladatok: mosás, főzés, ta-
karítás, bevásárlás, számlák kifi zetése, 
az idős ember teljeskörű ellátása (sétálta-
tás, gyógyszerek előkészítése és beszer-
zése, étel felszolgálása stb.) Havi bérezés: 
3000 lej/hónap, teljes ellátás, utazási 
költség megtérítése abban az esetben, 
ha a jelentkező nem helybéli, modern, 
kényelmes, külön bejáratú szoba tv-vel 
Sepsiszentgyörgy központi részén, in-
ternet. Elvárások: igazi háziasszony, aki 
jól tud főzni, igényes a tisztaság terén, 

bevásárlás, gyógyszerek beszerzése nem 
jelent gondot, jó erőben van, egészséges 
és kiegyensúlyozott jellem, megbízható 
és tisztességes. Figyelem: 1 vagy 2 asz-
szonyt keresünk. Amennyiben ketten 
lesznek, havonként váltják egymást. 
Jelentkezésüket várjuk telefonon. Tel.: 
0727-788888.

(1662)

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal nyílt 
árverést hirdet a következő kobzásból 
származó  faanyagra: 81,18 m3 II. osz-
tályú fenyőrönk. Az árverés az erdőren-
dészeti hivatal székhelyén, Fenyéd 352. 
szám alatt lesz megszervezve 2021. au-
gusztus 3-án, reggel 10 órától. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0731-340988.

(1683)




