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Könyvelői állás, 
meghatározott időre, 
2023. november 1-ig.
- CV
- kézzel írott kérés
Főbb feladatok, munkák: 

• könyvelési és előkönyvelési feladatok végzése (számlák iktatása, 

szolgáltatásszámlák vezetése, banki kivonatok könyvelése stb.)

• könyvelési akták archiválása

• kapcsolattartás beszállítókkal, ügyfelekkel

• időszakos beszámolók elkészítésében való részvétel (éves, féléves, 

negyedéves)

Elvárások:

• gazdasági felsőfokú végzettség

• magyar és román nyelv ismerete

• haladó felhasználói szintű Microsoft Office-ismeret (Excel, Word)

• problémamegoldó készség

• rugalmasság

• gyakorlatias szemlélet

• precíz, megbízható személyiség

• önálló és csoportos munkavégzés

• jó kommunikációs készség

Könyvészet:

• Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității

• OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

• OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 

consolidate, Secțiunea 4.5, 4.6, 4.8., 4.17

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 14.

Hosszú távra, 

a stabil hátterű

HARVÍZ Rt. DISZPÉCSERT alkalmaz.

ELVÁRÁSOK:

• minimum középfokú végzettség 

• precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés

• számítógép-felhasználói ismeretek

ELŐNYT JELENT:

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

• technikai végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:

• folyamatos munka, korrekt bérezés, ételjegy biztosítása

• biztonságos munkakörülmények, fejlődési lehetőség

• jó csapatszellem, stresszmentes környezet

JELENTKEZÉS:

Szakmai önélatrajzukat a következő e-mail címre várjuk: 

secretariat@harviz.ro, vagy személyesen a cég székhelyén, 

2021. szeptember 15., 12:00 óráig. 

(CSÍKSZEREDA, Akác utca 1. szám)

További információk: 0266–313636.

A CSÍKSZEREDAI KÉSZRUHA R.T. 

varrodai részlegére munkatársakat 

alkalmaz varró és vasaló 

munkakörbe.
Érdeklődni a cég székhelyén, 

Csíkszeredában, 

a Szentlélek utca 39. szám alatt vagy 

a 0748–115464-es telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi székhelyű SELGUSS Kft. eladásra kínál

megmunkáló, valamint öntődei eszközöket:

Megmunkáló eszközök:

1. Esztergagépek SNB 400, Ranghet 400, SNA 360, SNA 560x1500, SPA630x3000

2. Marógépek: FUS200, FUS 250, FUS22, FU36, TOS-Univerzális

3. Fúrógépek G13, G23TOS, G25, G40

4. Köszörűgépek RU 200-320, RPO 100-350

5. Dupla köszörű PD500

6. Hidraulikus prés PH 40T, 3.15T

7. Szikraforgácsoló AGIE EMS15

8. Fúró-marómű Bohrwerk UNION BFT90/3

9. Gyalugép S 425 (fémeknek)

10. Sűrítettlevegő-tartály

11. Mechanikus ollók 8 mm, 10x3150 mm lemezvágáshoz (ghilotină) 

cseh gyártmány

12. CNC esztergagép EEN 320 Csepel

13. CNC megmunkáló központ MK 500 Csepel

14. Keretes fűrészgép (Ferăstrău alternativ)

15. Különböző mérlegek 100÷1000 kg-ig

16. Famegmunkáló körfűrész és gyalugép

17. Automata vízszintes fűrészgép fémeknek JESPA

18. Függőleges szalagfűrész fának

19. Fémdaraboló gép (Dörzsvágó)

20. Kőtörő

Öntődei gépek és eszközök:

1. Formázógépek MF 13 – 2 darab

2. Önsűrítős légkalapácsok: 200T, 400T

3. Excenteres rezgőrács (dezbătător)

4. Légsűritő 15 m3 (compresor)

5. Mágneses emelőfej

További információkért hívja a 0744–633521-es telefonszámot.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.

Józan vezetésre és nem politikai játszmákra van szükség
Antal: Óvakodni kell a pillanat hevében tett nyilatkozatoktól

Kormányválságról, a koalíció jelenlegi helyzetéről, valamint az Anghel Saligny fejlesztési 

programról nyilatkozott a Digi Tv: „Esti napló” (Jurnalul de seară) című műsorában 

az RMDSZ-t képviselve, Antal Lóránt, Hargita megyei szenátor. Rámutatott: a politikai 

játszmák és a hangzatos nyilatkozatok nem az ország fejlődését vagy a lakosság 

igényeit szolgálják.

„Amennyiben kollégák között konfliktusok alakulnak ki, vagy valakinek személyes 

problémái akadnak a miniszterelnökkel, nem az a megoldás, hogy szaladunk a sajtóhoz, 

és a pillanat hevében olyan populista nyilatkozatokat teszünk, amelyek egy adott ponton 

visszatérhetnek kísérteni. Zárt ajtók mögött tárgyalni és a konfliktusokat megoldani 

a kulcs” – fogalmazott Antal.

Cosmin Prelipceanu riporter azon kérdésére, hogy mi a jelenlegi helyzetre a megoldás, 

hiszen a koalíciós partnerek már lemondtak a tárcáikról, így a régi rend visszaállítása nem 

tűnik járható útnak, a szenátor hangsúlyozta: nem most van a politikai játszmák ideje és 

az ország prioritásait tekintve kiszámíthatóság és folytonosság nélkül nem lehet 

eredményes kormányzásról beszélni.

„Az emberek már nem kíváncsiak a politikai pártok vívódásaira, a személyes sérelmek és 

más okokból kialakult harcokra. Nem ezért szavaztak bizalmat, nem érdekli őket. Ők azt 

látják, hogy az euróárfolyam az egekben van, és a villanyszámlájuk hónapról hónapra 

magasabb. Mi kötelesek vagyunk vezetni, a jelenlegi koalíciónak tenni kell a dolgát és 

az elkezdett programokat eredményre vinni. Bízok a politikai pártok vezetőinek 

józanságában” – foglalta össze. Kiemelte, hogy az RMDSZ számára a valódi problémák 

megoldása az elsődleges szempont, ezért jelenleg az energiaárak befagyasztását 

kezdeményezik, hiszen ez az egyik legégetőbb gond, amivel az emberek szembesülnek.

Az Anghel Saligny fejlesztési programról is kifejtette, hogy Hargita megyei szenátorként 

tisztában van vele, hogy a helyi települések számára milyen fontosak voltak a fejlesztési 

minisztérium programjai, és kétli, hogy a többi megye felvirágoztatásában is ne lett volna 

szerepük. „Tény, a projekt még tökéletesíthető, viszont az ilyen túlkapások, túlzó 

kijelentések, miszerint egy fejlesztési programot arra alapoznánk, hogy a polgármesterek 

zsebét tömjük, hatalmas felelőtlenség. Ezek a populista nyilatkozatok, bár hangzatosak, 

csupán azt a közhelyet táplálják, hogy minden politikus tolvaj. A projektek lebonyolítását 

ellenőrző szervek hatékonyságát kell erősíteni, de a közbeszerzések létrejöttét megakadály-

ozni badarság. A települések közösségi célokat segítő beruházásainak nem szabad politikai 

színezete legyen” – jelentette ki.

A szenátor azt is hangsúlyozta, hogy az ország gáz- és villamos hálózatai gyerekcipőben 

járnak, a gazdasági fejlődés ezek nélkül csak utópisztikus álom, ezért az ilyen fejlesztések 

finanszírozásának megakadályozása nem politikai játszma tétje, hanem az ország 

jövőjének a kérdése.

Az RDE Hargita Kft.

NEHÉZGÉPKEZELŐT alkalmaz. 

Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal személyesen a titkárságon, 

a Bethlen Gábor u. 73. számon, hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra 
között vagy az office@rdero.ro e-mail címen lehet.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plé-
bánia és Főesperesi Hivatal, 2. számú Gyer-
gyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia, 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plé-
bánia, Kilyénfalvi Római Katolikus Plébánia 
és a Gyergyótekerőpataki Római Katolikus 
Plébánia értesíti az érdekelteket, hogy az U.P. 
I Parohii Gheorgheni erdészeti üzemtervét 
Gyergyóújfalu és Gyergyótölgyes adminiszt-
ratív területén (153,15 ha-on) a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
és természetre jelentős hatást nem gyakorló 
stratégiai tervek közé sorolta, melyek eseté-
ben nem szükséges környezeti és természeti 
hatásvizsgálat elkészítése. A döntés alapjául 
szolgáló ügyiratcsomó megtekinthető a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, hétfő-csütörtök 8.00-16.30, pénte-
ken 8.00-14.00 óra között. Az érintettek észre-
vételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt; tel.: 0266-312454, 0266-
371313; fax: 0266-310041. A döntés tervezete 
megtalálható az ügynökség internetes olda-
lán: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de 
mediu.

(3357)

ÁLLÁSAJÁNLAT

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).

(3135)

Takarítónő
• SZÉKELYUDVARHELY
A Közüzemek Rt. takarítónőt alkalmaz a szé-
kelyudvarhelyi Művelődési Házhoz, két vál-
tásban történő tevékenységre. Érdeklődni a 
vállalat székhelyén, a Haáz Rezső utca 4. szám 
alatt lehet, munkanapokon 8-13 óra között, 
2021. szeptember 20-áig.

(3243)

Üzletvezető és üzletvezető 
helyettes
• SZENTEGYHÁZA
A Szentegyházán hamarosan nyíló Penny üz-
letbe üzletvezetőt alkalmaznak. Elvárások: 
élelmiszert forgalmazó üzletben szerzett veze-
tői tapasztalat. Ugyanitt üzletvezető helyettest 
is keresnek. Elvárások: élelmiszerkereskede-
lemben szerzett tapasztalat. Önéletrajzokat 
e-mailen várunk, 2021. szeptember 20-áig. 
E-mail: e.kertesz@penny.ro.

(3246)

Pékipari munkás
• SZÉKELYUDVARHELY
Székelyudvarhelyen pékiparban tevékenyke-
dő vállalkozás beugrós vagy hétvégi munkára 
olyan kollégát keres, aki igényes a munkájára 
és környezetére. Előnyt jelent a rugalmasság, 
és nincs felső korhatár. Jelentkezés minden 
hétköznap 9-18 óra között. Tel.: 0757-564838.

(3297)

ÁLLAT
Eladó nagyon fi nom házi csirke húsa (3,0-3,5 
kg), ára: 23 lej/kg. Csíkkozmáson, Hargita me-
gyében. Minden pénteken a megrendelt csir-
kéket szállítjuk Csíkszeredába és környékére, 
a kívánt címre. Tel.: 0727-815339.

(3405)

BÉRBE ADÓ
Kiadó szoba, konyha és fürdőszoba bebútoroz-
va magánházban, Csíkszeredában, 1, maxi-
mum 2 személy részére. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0723-586901.

(3168)

HÁZTARTÁS
Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-

gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 
0744-539487, 0744-782879.

(2292)

INGATLAN
Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház, külön nyári lakkal, 
új energetikai bizonylattal, igényesnek vagy 
alapítványnak is. A bennvaló szomszédsá-
gában 34 ár I. osztályú szántó-kaszáló van 13 
db. meggyfával. A faluban működik egy öreg-
otthon és egy német alapítvány. Tel.: 0744-
182886, 0740-350927.

(2454)

Elcserélném Székelyudvarhelyen Bethlen-ne-
gyedi, IV. emeleti, 2 szobás lakásunkat (38 
nm, teljesen fel van újítva, saját hőközponttal 
rendelkezik) I. osztályú, 4 szobás lakásra a 
Bethlen-negyed környékén, különbözetfi ze-
téssel. Tel.: 0753-395620, 0754-644117.

(3186)

Eladó I. osztályú, 4 szobás, 5. emeleti tömbház-
lakás Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben. A lakás tartalmaz 3 erkélyt, 2 mosdót, 2 
tárolót, egy nagy előszobát. Panorámás a ki-
látás! Ára: 90 000 euró. Tel.: 0044-7845509621.

(3240)




