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A zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft. 
bővítés céljából munkatársakat alkalmaz 

a következő beosztásra:
1. Varrónő – 3 szabad hely

2. Raktáros segéd – 1 szabad hely
3. Varrodai technológus – szakmai tapasztalat 

szükséges
4. Faipari technikus – szakmai tapasztalat, illetve 

idegennyelv-ismeret szükséges

Elvárások: Pontos munkavégzés, rugalmasság

Amit kínálunk: 

• Versenyképes bérezés teljesítményarányos alapon
• Ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• Modern munkakörülmények
• Ingyenes szállítás Székelyudvarhely–Zeteváralja útvonalon

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra között a 0752–243584-es 
telefonszámon, illetve önéletrajz küldhető

 a csa@cetateproduction.ro e-mail címre, vagy személyesen 
leadható a cég székhelyén, Zeteváralja 201/A szám alatt.

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
MAROSVÁSÁRHELYEN!

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy érdeklődjön 
lapterjesztőnknél a következő telefonszámon: 0726–720358.

Mindennapi feladatok közé tartozik:

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

Amit szeretnénk az új munkatárstól:

• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs– és meggyőzőképesség
A kerékpározásban való jártasság
előnyt jelent!

ÁLLÁSAJÁNLAT

Pincér
• CSÍKSZEREDA
Pincér munkatársat alkalmazunk a Várdomb 
étterembe azonnali kezdéssel. Jelentkezni le-
het az alábbi telefonszámon, valamint e-mail 
címen. Tel.: 0742-141280. E-mail: offi  ce@var-
domb.ro.

(3291)

Bolti eladó, árukihordó, 
raktári kisegítő
• CSÍKSZEREDA
Bolti eladót, árukihordót, raktári kisegítőt 
alkalmazunk a csíkszeredai Vata Investhez. 
Önéletrajzokat várunk az alábbi e-mail címre, 
vagy érdeklődni lehet az alábbi telefonszámo-
kon. Tel.: 0747-036042, 0747-125421. E-mail: 
vata.ilie@gmail.ro.

(3675)

Betanított munka, fűrészgépkezelő
• CSÍKSZENTIMRE
Csíkszentimrei fűrésztelepre fűrészgépkezelőt 
alkalmazunk, azonnali kezdéssel, betanítási 
lehetőséggel. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0722-395474.

(3768)

Üzletvezető helyettes
• GYERGYÓSZENTMIKLÓS
A gyergyószentmiklósi Penny Market üzletve-
zető helyettest alkalmaz. Bővebb információért 
hívja a telefonszámunkat. Tel.: 0724-247020.

(3912)

Sofőr
• ROMÁNIA
Nemzetközi áruszállító cég sofőr munkatársat 
keres 3.5 tonnás dubára. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: 0752-597890.

(3981)

Gondozónő
• NÉMETORSZÁG
Egyedülálló, öreg (81), de egészséges, magyar 
származású német orvos gondozónőt keres, 
kulturált, fi atal (30-70 éves) hölgy személyé-
ben. Kölcsönös szimpátia esetén. Nagyon köny-
nyű munkával, sok szabadidő mellett, a kez-
désnél 850 euró, plusz teljes ellátás, nagyon 
szép, külön bejáratú szoba, illetve apartman, 
saját fürdővel, WC-vel, nagy balkonnal, teljes 
kerthasználattal. Több munkánál azonnali 
béremelés. Valamennyi német tudás, jogosít-
vány előny, de nem feltétel. Német nyelvtanfo-
lyamot bármely szinten, díjtalanul biztosítok. 
Telefonon várom a jelentkezést. Város: Kaarst, 
Németország. Tel.: +49 2131 668698.

(4011)

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD
Székelyudvarhelyi építkezési cég alkalmaz 
fémszerkezet- és csarnoképítésben jártas mér-
nököket, munkásokat, gépkezelőket hazai és 
külföldi építkezésekre. Önéletrajzokat e-mail-
re várunk. Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 
0720-040173.

(4020)

ÁLLAT
Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, vala-
mint 2 kg-os vegyes hasznú csirkék. Ugyan-
itt eladók 3,5 kg-os kakasok, 1 éves piros 
tojótyúkok. Szállítás megoldható. Tel.: 
0744-597003.

(3846)

Eladó Csíkszentkirályon két darab 160 kg 
körüli húsdisznó és egy másfél éves, fekete 
puli kutya. Tel.: 0752-777901.

(3966)

Eladók malacok, szállítás megoldható. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0742-464101.

(4107)

AUTÓ
Eladó Opel Corsa C, 2003-as évjárat, kis fo-
gyasztás, tökéletes műszaki állapot, 2022. 
áprilisig érvényes műszaki. Ár: 6000 ron. 
Tel.: 0745-217849.

(3990)

Eladó 2012-es bordópiros Dacia Logan 50 
000 km-ben, első tulajdonostól. Jó állapot-
ban, plusz egy rend téli gumival. Ára 1300 
euró. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0730-650032.

(4008)

BÉRBE ADÓ
Kiadók irodahelyiségek, akár egyben egy 
270 négyzetméteres szint parkolási lehető-
séggel Csíkszeredában, a Márton Áron utca 
21. szám alatt. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon. Tel.: 0744-625736, 0266-371785.

(3678)

Kiadó bútorozott, I. osztályú garzonlakás 
Csíkszeredában, a Decemberi forradalom 
utcában, októbertől. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0742-029452.

(4116)

Kiadó Székelyudvarhelyen, ipari zónában 
210 nm-es ipari/raktárfelület. Modern épü-
let, fedett, kamionos rakodórámpával, meg-
világítva, fűthető, targoncázható padlóval. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-057346.

(3852)

FELHÍVÁS
Lehetőséget kínálok fi atal család/pár részé-
re: Székelyudvarhely 10 km-es körzetében 
lévő telkemet gyümölcsössel, szántóval 
kiadnám használatra/kikapcsolódásra. 
Ha a hétvégéket, a szabadidőt nem a tömb-
házban, a TV előtt töltenéd, hanem inkább 
a szabadban - itt a lehetőség! Érdeklődni 
emailen lehet. E-mail: lehetoseg21@inda-
mail.hu.

(3921)

Magatehetetlen, ágyhoz kötött idős hölgy 
mellé gondozónőt keresek Székelyudvarhe-
lyen, akár odaköltözéssel. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0740-047027.

(3963)

A Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet ki-
adja árverés útján a központban található 
megüresedett helyiségeket. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0729-112214. 
Árverezés 2021. október 11-én lesz, 11 órakor 
a szövetkezet irodájában.

(4113)

A Tusnád Közbirtokosság árverezést szervez 

927,26 m3  fa eladására október 7-én 11 órától 

(csütörtök) a közbirtokosság székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a közbirtokosság székhelyén 
vagy a 0372–735938-as telefonszámon kapható.




