2021. OKTÓBER 18., HÉTFŐ

ÁLLÁSAJÁNLAT

Legyen Ön

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD

Székelyudvarhelyi építkezési cég alkalmaz
fémszerkezet- és csarnoképítésben jártas
mérnököket, munkásokat, gépkezelőket
hazai és külföldi építkezésekre. Önéletrajzokat e-mailre várunk. Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 0720-040173.
(4020)

Férfi munkaerő, sofőr
• BUDAPEST

Budapest melletti magyar cég férfi munkaerőt keres azonnali kezdéssel. Targoncavezetői engedély előnyt jelent, valamint
ugyanitt belföldi és nemzetközi kamionsofőröket keresünk, darukezelői engedély
előnyt jelent. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-574998.
(4251)

Szerkesztő-műsorvezető
• SZEKELYKERESZTUR

Vidám vagy, friss és üde? Szeretsz csacsogni, csevegni? Igényesen és választékosan
használod a magyar nyelv ékes szavait? Akkor nálunk a helyed! Keressük a keresztúri
VOX Rádió legújabb hangját. Mit kell tenned? Hozd be szerkesztőségünkbe fényképes önéletrajzodat vagy küldd el az office@
voxfm.ro e-mail címre, a többit pedig bízd
ránk. Érdeklődni a 0749-236654-es telefonszámon lehet. Ha megfelelőnek találunk,
akkor egy személyes találkozás alkalmával
meg is győzhetsz minket arról, hogy igenis
te vagy a nyerő! Tel.: 0749-236-654. E-mail:
office@voxfm.ro.
(4569)

Fénymásolás és nyomtatás
• SZÉKELYUDVARHELY

Fénymásolásra, digitális nyomtatásra,
nyomtatványeladásra és számítógépes
szerkesztésre 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)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA

LEGYEN ÖN
A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
GYERGYÓREMETÉN!

A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!

Mindennapi feladatokközé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előﬁzetőknek
• előﬁzetések felújítása,
illetve új előﬁzetések megkötése

TELEPÜLÉSEK
Ákosfalva
Gernyeszeg
Göcs
Kelementelke
Koronka
Marosszentgyörgy
Nagyernye
Sáromberke
Székelyvaja
Erdőszentgyörgy
örgy
Hármasfalu
Kibéd
Makfalva
Parajd
Sóvárad

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
• jó kommunikációs és
meggyőző készség
• kerékpárral való
jártasság előnyt jelent

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

LEGYEN ÖN
A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

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.

Mindennapi feladatokközé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előﬁzetőknek
• előﬁzetések felújítása,
illetve új előﬁzetések megkötése

ÁLLAT
Eladó hízlalt kacsa konyhakész állapotban,
egyben vagy darabolva. Érdeklődni a 0721992152-es telefonszámon.
(4419)

Eladók házilag nevelt csirketyúkok, valamint 2,5 kg-os húscsirkék. Szállítás megoldható. Tel.: 0744-597003.
(4770)

Eladók Csíkkozmáson 8 hetes malacok. Érdeklődni a 0741-961332-es telefonszámon
lehet.
(4782)

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E
kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező
sofőröket alkalmaz. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0743-275970.
(4701)

BÉRBE ADÓ
Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.
(4524)

Építkezés
• SZÉKELYUDVARHELY

Építkezésben jártas embereket vagy csoportot keresek munkakönyves alkalmazással
Székelyudvarhely környéki munkapontokra. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744224699.

(4725)

Kereskedelmi munkatárs

FELHÍVÁS
Tisztelt Vásárlók! Új áru érkezett a Gemob
Bayern Kft . bútorturkálóba. Várjuk szeretettel régi és új klienseinket. Naponta
nyitva 9-17 óra között, Csíkszereda, Hargita
utca 60 bis szám alatt. (Az Ipic-garzonok
mögött.) Tel.: 0745-652970.
(4545)

• SZÉKELYUDVARHELY

A Székelyudvarhelyi Mil Trade Kft ., fafelület-kezelő anyagokat forgalmazó cég bővítés céljából kereskedelmi munkatársat
keres partnerekkel való kapcsolattartás,
illetve partnerek látogatása céljából. Elvárások: jó kommunikáció, román nyelv,
B kategóriás jogosítvány, tapasztalat, kereskedelemben való jártasság, számítógépes ismeretek. Fényképes önéletrajzokat
e-mail re várunk vagy személyesen a Bethlenfalvi út 222. szám alá. Csak a kiválasztott
személyeket értesítjük. E-mail: odorhei@
mlstrade.ro.
(4761)

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
• jó kommunikációs és
meggyőző készség
• kerékpárral való
jártasság előnyt jelent

A nyilvánosság tudomására hozzuk, hogy
a székelyudvarhelyi végrehajtó Wachter
Julianna árverésen, 2021. október 27-én 11
órai kezdettel eladja a következő javakat:
Nissan Navara gépjármű (2006-os évjárat,
kikiáltási ár 3 600 euró) és Rema utánfutó
(kikiáltási ár 925 euró). Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-737162.
(4788)

HÁZTARTÁS
Eladók német, új és használt kanapék,
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok,

Önéletrajzát elküldheti a
hr@szekelyhon.ro e-mail címre
vagy érdeklődjön lapterjesztőnknél a következő
telefonszámon: 0726-720277.
matracok, mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók és
hűtők, ugyanitt háztartási gépek javítását
is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.
(4440)

Eladók német automata mosógépek (Miele,
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk.
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. szám alatt.
Tel.: 0744-539487, 0744-782879.
(4776)

INGATLAN
Elcserélném Székelyudvarhelyen alsó
Bethlen-negyedi, IV. emeleti, 2 szobás lakásunkat (38 nm, teljesen fel van újítva,
saját hőközponttal rendelkezik) I. osztályú,
4 szobás lakásra a Bethlen-negyed környékén, különbözetfi zetéssel. Tel.: 0753395620, 0754-644117.
(4431)

SZOLGÁLTATÁS
Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában rendel 2021. október 12-én és október 26-án. Programálás telefonon. Tel.:
0748-100551.
(4188)

HIRDETÉS
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A csíkszeredai Interflon Romania Kft.
munkatársat alkalmaz
SZÁMLÁZÓ-RAKTÁROS
munkakörbe.
Elvárásaink:
- kereskedelmi tapasztalat hasonló munkakörben
- alapfokú könyvelőségi- és számítógépesprogram-ismeretek
- pontos, megbízható munkavégzés
- nagyon jó román-/magyarnyelv-ismeret
Amit kínálunk:
- stabil nemzetközi vállalati háttér
- hosszú távú munkalehetőség
Előnyt jelent a WinMentor program ismerete.
Önéletrajzot az info@interflon.ro e-mail címre várunk.

A székelyudvarhelyi IKOS CONF RT.
konfekciót gyártó vállalat alkalmaz
szakképzett, illetve szakképzetlen
munkásokat termelési részlegeire,
a varrodába.
Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegy
• balesetbiztosítás a nap 24 órájában
• orvosi felügyelet a vállalat rendelőjében
• modern gépekkel felszerelt biztonságos és
tiszta munkahely
Kéréseket a vállalat székhelyén (II. Rákóczi Ferenc utca 40.
szám), munkanapokon 6.30–15 óra között várunk.

