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LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

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

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések meghosszabbítása,
  illetve új előfizetések megkötése

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs– és meggyőzőképesség
A kerékpározásban való jártasság
előnyt jelent!

ÁLLÁSAJÁNLAT

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)

Férfi munkaerő, sofőr
• BUDAPEST
Budapest melletti magyar cég férfi  munkaerőt 
keres azonnali kezdéssel. Targoncavezetői en-
gedély előnyt jelent, valamint ugyanitt belföl-
di és nemzetközi kamionsofőröket keresünk, 
darukezelői engedély előnyt jelent. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-574998.

(4251)

Szerkesztő-műsorvezető
• SZÉKELYKERESZTÚR
Vidám vagy, friss és üde? Szeretsz csacsogni, 
csevegni? Igényesen és választékosan hasz-
nálod a magyar nyelv ékes szavait? Akkor 
nálunk a helyed! Keressük a keresztúri VOX 
Rádió legújabb hangját. Mit kell tenned? Hozd 
be szerkesztőségünkbe fényképes önéletrajzo-
dat, vagy küldd el az offi  ce@voxfm.ro e-mail 
címre, a többit pedig bízd ránk. Érdeklődni a 
0749-236654-es telefonszámon lehet. Ha meg-
felelőnek találunk, akkor egy személyes ta-
lálkozás alkalmával meg is győzhetsz minket 
arról, hogy igenis te vagy a nyerő! Tel.: 0749-
236-654. E-mail: offi  ce@voxfm.ro.

(4569)

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.

(4587)

Fénymásolás és nyomtatás
• SZÉKELYUDVARHELY
Fénymásolásra, digitális nyomtatásra, nyom-
tatványeladásra és számítógépes szerkesz-
tésre keres munkatársat a Kabdebó nyomda. 
Jelentkezni önéletrajzzal, személyesen a cég 
székhelyén munkanapokon 10-15 óráig. Cím: 
Székelyudvarhely, Vár utca 2. szám. Tel.: 0744-
644918. E-mail: kabdebotip@yahoo.com.

(4641)

Nemzetközi gépkocsivezető 
CE jogosítvánnyal
• SZÉKELYUDVARHELY
Nemzetközi szállítmányozó cég csapata meg-
erősítésére, azonnali kezdéssel nemzetközi 
árufuvarozásban tapasztalattal rendelkező 
tehergépkocsivezetőt keres CE jogosítvány-
nyal, igazolható referenciával. Versenyképes 
bérezéssel, egy megbízható csapatban várunk 
a székelyudvarhelyi irodáinkban. Tel.: 0744-
226501. E-mail: zsigmond@minden-s.ro.

(4659)

Kereskedelmi munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY
A Székelyudvarhelyi Mil Trade Kft . fafelület-
kezelő anyagokat forgalmazó cég bővítés cél-
jából kereskedelmi munkatársat keres partne-
rekkel való kapcsolattartás, illetve partnerek 
látogatása céljából. Elvárások: jó kommuni-
káció, román nyelv, B kategóriás jogosítvány, 
tapasztalat, kereskedelemben való jártasság, 
számítógépes ismeretek. Fényképes önélet-
rajzokat e-mailre várunk, vagy személyesen a 
Bethlenfalvi út 222. szám alá. Csak a kiválasz-
tott személyeket értesítjük. E-mail: odorhei@
mlstrade.ro.

(4761)

Nehézgépkezelő, szakmunkás 
és segédmunkás
• CSÍKSZEREDA
Építkezési cég alkalmaz nehézgépkezelőt, 
szakmunkást és segédmunkást. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0757-320926.

(4464)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA
Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E ka-
tegóriás hajtási engedéllyel rendelkező sofőrö-
ket alkalmaz. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0743-275970.

(4701)

Építkezés
• SZÉKELYUDVARHELY
Építkezésben jártas embereket vagy csopor-
tot keresek munkakönyves alkalmazással 
Székely udvarhely környéki munkapontokra. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-224699.

(4725)

Építőipar
• SZÉKELYUDVARHELY
Építkezésben jártas szakembereket alkalma-
zunk hosszú távra. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-019280.

(4527)

ÁLLAT
Eladók 10 hetes malacok, jól esznek, Székely-
udvarhelyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-
419267.

(4206)

Eladó hízlalt kacsa konyhakész állapotban, egy-
ben vagy darabolva. Érdeklődni 0721-992152-es 
telefonszámon.

(4419)

BÉRBE ADÓ
Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

(4524)

Kiadó két diák részére bútorozott, külön bejáratú 
szoba fürdővel és közös konyhával a központi zó-
nában, hosszú távra. Tel.: 0742-498616.

(4683)

FELHÍVÁS
A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel várja régi 
és új vendégeit. Hétfőtől péntekig 10 órától 19 órá-
ig. Érdeklődni a megadott telefonszámon. Tel.: 
0266-371350.

(4452)

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyílt árve-
rezést hirdet kitermelt faanyag eladása céljából 
a kezelésében lévő erdőből 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)

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

(4545)

HÁZTARTÁS
Eladók német, új és használt kanapék, egyszemé-
lyes és franciaágyak, bútorok, matracok, mosó-
gépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűz-
helyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartási 
gépek javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

(4440)

INGATLAN
Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi fek-
vésű, közművesített, ipari árammal ellátott. 2154 
nm terület, az ingatlan alapterülete 150 nm, 4 
szoba, 2 fürdőszoba, 50% készültségű szinten 
egy beépíthető tetőtér, 55 kw-os központi fűtéssel 
ellátott épület. 2 boltíves fásszín, csűr, istálló, 
valamint 80 nm faépítésű szájván állatok részére. 
Ára 160 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 0036-309442918.

(2154)

KÖRNYEZETVÉDELEM
A Gyergyótekerőpataki Közbirtokosság értesíti 
az érdekelteket, hogy az U.P. III Pășunea Valea 
Strâmbă erdészeti üzemtervét Gyergyószentmik-
lós és Gyergyóújfalu adminisztratív területén 
(247,2 ha-on) a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség a környezetre és természetre jelentős 

hatást gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, me-
lyek esetében szükséges, környezeti és természeti 
hatásvizsgálat elkészítése. A döntés alapjául szol-
gáló ügyiratcsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
hétfő - csütörtök 8.00-16.30 óra között, pénteken 
8.00-14.00 óra között. Az érintettek észrevételei-
ket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megje-
lenésétől számított 10 napon belül nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt. Tel.: 0266 - 312454, 0266 - 371313; fax: 0266 
- 310041. A döntés tervezete megtalálható az ügy-
nökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/Reg-
lementări/Avizul de mediu.

(4689)

A LUKÁCS PÁLINKA 1969 SRL, Hargita megye, 
Székelykeresztúr, Hargita utca 28. szám alatti 
székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy Hargita megye, Székelykeresztúr, Hargita 
28. címen elindította szeszesital palacokzása 
működését a környezetvédelmi engedélyezés 
elnyerése céljából. Az érintettek észrevételeiket 
benyújthatják naponta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez. E-mail: offi  ce@apm-
hr.anpm.ro. Fax: 0266-310041.

(4704)

MEZŐGAZDASÁG
Eladók vetőmagok Csíkszentmártonban: őszi 
tritikálé, őszi csóréfejű búza, őszi rozs, őszi ka-
lászos búza. 2020-ban, Németországból hozva. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0727-626010.

(4344)

Eladók téli almafajták, vegyszermentes gyü-
mölcsből készült termékek. Feketeribizli-bor, 
-szirup, murkos céklás almalé, natúr almalé, 50 
fokos, vegyes gyümölcspálinka, almalének való 
alma. Kérésre préselés igényelhető. Ritmikus 
szállítás Csíkszeredába és környékére. Érdek-
lődni Csíkborzsova 31. szám alatt vagy a 0745-
475478-as telefonszámon.

(4707)

SZOLGÁLTATÁS
Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554, 0775-
141855.

(4200)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szakor-
vos rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 
3. szám alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mel-
lett), szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

(4434)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában 
rendel 2021. október 12-én és október 26-án. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

(4188)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

(4191)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-100554.

(4194)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(4197)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

(4203)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi allergológiai és klinikai 
farmakológiai szakrendelést folytat a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Szolgáltatá-
sok: gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos kérdések 
megválaszolása, gyógyszermellékhatások felde-
rítése, meddőséget okozó gyógyszerek felderíté-
se. Tel.: 0748-100554.

(4242)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint 
ablakpárkány, illetve ezek átalakítását vállaljuk. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0741-464807.

(4503)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, ács-
munkát és egyéb bádogos munkák elkészítését. 
Gyors és precíz munkával rendelkezünk. (Kovács 
István) Ár megegyezés szerint. Tel.: 0756-609474.

(4611)




