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Feladatai:
• kiadványok illetve a cég egyéb termékeinek a szállítása
• csomagok ki- és bepakolása
• kiadványok/küldemények kézbesítése a cég ügy felei számára illetve szállítással    
 kapcsolatos feladatok ellátása a cég telephelyei között
• szükség esetén terjesztéss el kapcsolatok teendők elvégzése
Elvárások:
• középfokú végzettség
• megbízhatóság, rugalmasság, pontosság, felelősségtudat
• éjszakai műszakra való hajlandóság
• magyar, román nyelvismeret
• 5 éves vezetési gyakorlat
• B-kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• teljes munkaidőben történő foglalkoz tatás, bejelentett munkaviszony
• kiszámítható, piacképes jövedelem
• színvonalas munkakörülmények, barátságos csapat
• heti öt napos munkaprogram

Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát 
a megadott e-mail címre küldje el: hr@szh.ro vagy személyesen leteheti a cég 

ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá. 
Beküldési határidő: 2021. október 15. Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

A SZÉKELYHONT, KRÓNIKÁT,
NŐILEGET ÉS A HETI HIRDETŐT KIADÓ
PRÍMA PRESS KFT.

SOFŐR-ÁRUSZÁLLÍTÓT 
KERES.

TELEPÜLÉSEK

Ákosfalva

Gernyeszeg

Göcs

Kelementelke

Koronka

Marosszentgyörgy

Nagyernye

Sáromberke

Székelyvaja

Erdőszentgyörgy

Hármasfalu

Kibéd

Makfalva

Parajd

Sóvárad

Meglévő jövedelmét kiegészítené még egy kis plusz 
keresettel? Unja a nyugdíjas éveket, és belevágna 

valami hasznosba, amit garantáltan meg is fizetnek?
Mi most lehetőséget biztosítunk minderre, 

hiszen az Ön településén is bővítjük lapkézbesítői 
hálózatunkat!

Ha minket választ, akkor nagyon fontos 
feladatokkal bízzunk majd meg:
• Ön fogja kézbesíteni a Székelyhon, Krónika, 
Heti Hirdető és Nőileg kiadványokat, valamint egyéb 
magyarországi folyóiratokat
• az előfizetések meghosszabbítása szintén 
kulcsfontosságú, hiszen ezzel tudjuk a munkahelyet 
hosszú távon biztosítani
És hogy mit várunk el Öntől?
• legyen megbízható és pontos
• ismerje jól településének minden zegzugát, illetve 
könnyen el tudjon beszélgetni a helybéliekkel
• rendelkezzen kerékpárral, vagy bírja jól a gyaloglást

A napi mozgás mindenkinek az egészségét szolgálja, hát miért ne keresne 

ezzel pénzt is!? Ha úgy érzi, hogy szeretne csapatunk fontos tagjává válni, 

akkor küldje önéletrajzát a hr@szekelyhon.ro e-mail címre, vagy hívja 

kollégánkat a 0726-720277-es telefonszámon. 

Legyen Ön
A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!

TEL

G

Kemég egy kis plusz

A székelyudvarhelyi 
Kero Bringa Kft. 

WEBSHOP ADMINISZTRÁTORT
alkalmaz.

Fényképes önéletrajzát elküldheti

az office.kerobringa@gmail.com

e-mail címre, vagy behozhatja 

személyesen a Bethlenfalvi út 21. szám 

alatti irodánkba.

A székelyudvarhelyi Kero Bringa 
Kft. munkatársakat alkalmaz 

RAKTÁROS munkakörbe.

Fényképes önéletrajzát elküldheti

az office.kerobringa@gmail.com

e-mail címre, vagy behozhatja 

személyesen a Bethlenfalvi út 21. szám 

alatti irodánkba.

C.I.I. Bányász Judit, a MEKAS TRADE Kft. felszámolója 
(székhelye Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos út 7. szám), 
kikiáltásos nyílt árverést hirdet az alábbi javak egyenkénti 
értékesítésére: technológiai (fafeldolgozó) berendezések, 

melyeknek összértéke – 38.900 ron,
szállítóeszközök meyeknek összértéke – 67.900 ron,

áruk, készletek, segédanyagok késztermékek (bútor és 
asztalosipari) meyeknek összértéke 206.704,03 RON, 

amely a könyvelési érték 50%-át képviseli .

Az áruk jegyzékeit illetően a felszámoló székhelyén lehet tájékozódni. 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az árverésre 2021. október 

15-én, 12.00 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén. Az árverésen részt 

vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik befizetik a 100,00 lejes 

részvételi díjat, valamint a kikiáltási ár 10% -os garanciáját 24 órával 

az árverésszervezés időpontja előtt.

További információ a 0745–322382-es telefonszámon és a felszámoló 

székhelyén szerezhető be.

CSÍKDELNEI SZALONKA KÖZBIRTOKOSSÁG IGAZGATÓTANÁCSA  
tisztelettel meghívja a tagságot a 2021. október 16-án 

(szombaton), 10 órai kezdettel tartandó közgyűlésére, betartva 
az aktuális helyzetre érvényes közegészségügyi szabályokat.

A közgyűlés helyszíne a birtokosság székhelye.

Napirendi pontok:

• tevékenységi és pénzügyi beszámoló

• a 2022-es évi költségvetéstervezet megvitatása és jóváhagyása

• különfélék

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel 
várja régi és új vendégeit. Hétfőtől pénte-
kig 10 órától 19 óráig. Érdeklődni a meg-
adott telefonszámon. Tel.: 0266-371350.

(4452)

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.

(3468)

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasz-
tók és hűtők, ugyanitt háztartási gépek 

ÁLLÁSAJÁNLAT

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD

Székelyudvarhelyi építkezési cég alkal-
maz fémszerkezet- és csarnoképítésben 
jártas mérnököket, munkásokat, gépke-
zelőket hazai és külföldi építkezésekre. 
Önéletrajzokat e-mailre várunk. Ér-
deklődni telefonon is lehet. Tel.: 0720-
040173.

(4020)

Nehézgépkezelő, szakmunkás és 
segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

Építkezési cég alkalmaz nehézgépke-
zelőt, szakmunkást és segédmunkást. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0757-320926.

(4464)

ÁLLAT

Eladók 50-55 kg közötti süldők, húsfaj-
ták, Újtusnádon. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon. Tel.: 0728-927108.

(4473)

AUTÓ

Eladó piros színű Dacia Logan gépkocsi, 
115.000 km-ben megkímélt állapotban, 
Csíkszeredában. Rendelkezik minden 
műszaki és pénzügyi előírással. Érdek-
lődni lehet az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0740-479409.

(4497)

FELHÍVÁS

Állatgondozót keresek 20 db. tehén mel-
lé Tarcsafalvára. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0737-324327.

(4287)

Tisztelt Vásárlók! Új áru érkezett a Ge-
mob Bayern Kft . bútorturkálóba. Várjuk 
szeretettel régi és új klienseinket. Na-
ponta nyitva 9-17 óra között, Csíkszere-
da, Hargita utca 60 bis szám alatt. (Az 
Ipic-garzonok mögött). Tel.: 0745-652970.

(4545)

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet 
nyílt árverezést hirdet kitermelt faanyag 
eladása céljából, a kezelésében lévő erdő-
ből, 2021. október 18-án, hétfőn 11 órától, 
a székhelyen. Érdeklődni lehet a Mihai 
Eminescu utca 8. szám alatt vagy telefo-
non. Tel.: 0266-210832.

(4533)

javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

(4440)

MEZŐGAZDASÁG

Eladók vetőmagok Csíkszentmártonban: 
őszi tritikálé, őszi csóréfejű búza, őszi 
rozs, őszi kalászos búza. 2020-ban, Né-
metországból hozva. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0727-626010.

(4344)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(4434)




