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LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
GYERGYÓÚJFALUBAN!

Mindennapi feladatok közé tartozik:

• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• új előfizetések megkötése, 
  valamint a régiek meghosszabbítása

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
lapterjesztőnknél a következő telefonszámon: 0726–720271.

Amit szeretnénk az új munkatárstól:

• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs– és meggyőzőképesség

A kerékpározásban való jártasság 
előnyt jelent!

A HACKENBERG TEXTILE GROUP NÉMET CÉGCSOPORT SZÉKELYUDVARHELYI 

SZÉKHELYÉRE ALKALMAZ HÁZMESTERT ÉS 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

S.C. IRIS SERVICE CIUC S.A. ALKALMAZ: GYÁRI MUNKÁSOKAT 

A FAFELDOLGOZÓ RÉSZLEGRE, VILLANYSZERELŐT, HEGESZTŐT, 

ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKÖT, MESTERT VAGY TECHNIKUST

VÁLASSZON BIZTONSÁGOS MUNKAHELYET! VÁLASSZA AZ IRIS-t!

Azonnali munkalehetőséget kínálunk előnyös feltételek mellett: 

bérezés megegyezés alapján, jutalmak és egyéb ösztönzők, étkezési utalványok, 

ingázóknak bérlet, ingyenes orvosi vizsgálatok és munkavédelmi 

felszerelés, munkahelyi biztonsági intézkedések.

További részletek: 0728–900568, 0266–317700 int 103

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

Mindennapi feladatok közé tartozik:

• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• új előfizetések megkötése, 
  valamint a régiek meghosszabbítása

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
lapterjesztőnknél a következő telefonszámon: 0726-720277.

Amit szeretnénk az új munkatárstól:

• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs- és meggyőzőképesség

A kerékpározásban való jártasság 
előnyt jelent!

A zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft. 
bővítés céljából munkatársakat alkalmaz 

a következő beosztásra:

1. Férfi kisegítő személy CSOMAGOLÓ munkakörben 

– azonnali kezdéssel – 2 szabad hely

2. Varrónő – 7 szabad hely szeptemberi kezdéssel

3. Raktáros segéd – 1 szabad hely szeptemberi kezdéssel

Elvárások: Pontos munkavégzés, rugalmasság

Amit kínálunk: 

• Versenyképes bérezés teljesítményarányos alapon

• Ételjegy minden ledolgozott munkanapra

• Modern munkakörülmények

• Ingyenes szállítás Székelyudvarhely–Zeteváralja útvonalon

Előnyt jelent:

• Varrodában szerzett tapasztalat, varrónő esetében elvárt

• Zetelaki vagy zeteváraljai lakhely (nem kizáró ok).

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra között a 0752-243 584-es telefonon, 

illetve önéletrajz küldhető a csa@cetateproduction.ro e-mail címre, vagy 

személyesen leadható a cég székhelyén, Zeteváralja 201/A szám alatt.

A Lobogó Resort csapatbővítés céljából munkatársakat keres:

recepciós; pincér/báros; szakács; 
konyhasegéd; udvari munkás; szobalány 

pozíciókba.

Szállítás Székelyudvarhelyről megoldható, 

komoly érdeklődőknek akár szállást is biztosítanak.

További infók: 0721-248881.

A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola 

versenyvizsgát hirdet 

FŐKÖNYVELŐI állás betöltésére.

Bővebb tájékoztatás az iskola titkárságán, 

a 0757-075903-as telefonszámon 

vagy a www.koskaroly.ro honlapon szerezhető.

Elárusítónőt 
keresünk 
ruhásüzletbe!

Érdeklődni 

a 0757-834694-es 

telefonszámon lehet.

ÁLLÁSAJÁNLAT

CNC-kezelő, faipari munkás, 
faipari mérnök
• SZÉKELYUDVARHELY

A Tabula Kft . állást hirdet: alkalma-
zunk CNC-kezelőt, szabadkézi, faipari, 
gépi, csomagoló-, rakodómunkára je-
lentkezőket, valamint faipari mérnököt. 
Jelentkezhet felső iskolával rendelke-
ző személy, függetlenül a szakmájától, 
helyszíni kiképzést alkalmazunk. A je-
lentkezéseket várjuk önéletrajzzal a cég 
székhelyén, a II. Rákóczi Ferenc utca 112. 
szám alatt, naponta 8-14 óra között.

(2727)

Kereskedelmi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

A Székelyudvarhelyi Mil Trade Kft . fafe-
lület-kezelő anyagokat forgalmazó cég 
bővítés céljából kereskedelmi munkatár-
sat keres partnerekkel való kapcsolattar-
tás, illetve partnerek látogatása céljából. 
Elvárások: jó kommunikáció, romány-
nyelv-tudás, B kategóriás jogosítvány, 
tapasztalat, kereskedelemben való jár-
tasság, számítógépes ismeretek. Fényké-
pes önéletrajzokat e-mailre várunk vagy 
személyesen a Bethlenfalvi út 222. szám 
alá. Csak a kiválasztott személyeket érte-
sítjük. E-mail: odorhei@mlstrade.ro.

(2832)

ÁLLAT

Eladó egy 5 éves tehén, 8 hónapos bor-
jadzó, Csíkszentimrén. Tel.: 0745-263555.

(2781)

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
(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.

(2835)

BÉRBE ADÓ

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

(1689)

Kiadó teljesen berendezett apartman Fel-
sőboldogfalván (2 szoba, 2 fürdő, kony-
ha), új bútorokkal, udvarral, parkolási 
lehetőséggel, 10 percre a várostól. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0744-593028.

(2718)

Kiadó bútorozott szoba tömbházlakás-
ban, hosszú távra, Csíkszereda központi 
részén.Tel.: 0744-902893.

(2556)

Kiadó bútorozott, I. osztályú, 3 szobás 
tömbházlakás termopán ablakokkal és 
saját hőközponttal, hosszú távra, Csík-
szeredában. Tel.: 0741-659457.

(2598)

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.: 
0722-495625, 0722-626495, 0266-219825.

(1929)

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.

(2292)

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-ne-
gyedben 4. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás, saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal és beépített terasszal. Csere 
is érdekel székelykeresztúri, 2 szobás 
tömbházlakásra. Irányár: 43 000 euró. 
Tel.: 0742-484624.

(2826)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház, külön nyári 
lakkal, új energetikai bizonylattal, igé-
nyesnek vagy alapítványnak is. A benn-

való szomszédságában 34 ár I. osztályú 
szántó-kaszáló van 13 db. meggyfával. 
A faluban működik egy öregotthon és 
egy német alapítvány. Tel.: 0744-182886, 
0740-350927.

(2454)

SZOLGÁLTATÁS

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

(1962)

Asztalos Ramóna klinikai szakpszicho-
lógus a Polimed Center rendelőben a 
következő szolgáltatásokat indítja: pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálat fegy-
verviselési engedélyhez, pszichológiai 
szakértői vizsgálat, terápia. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(2220)




