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

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

LEGYEN ÖN

A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
GYERGYÓREMETÉN!

Önéletrajzát elküldheti a 
hr@szekelyhon.ro e-mail címre 

vagy érdeklődjön lapterjesz-
tőnknél a következő 

telefonszámon: 0726-720277.

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

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

LEGYEN ÖN

A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK
CSÍKSZEREDÁBAN!

Önéletrajzát elküldheti a 
hr@szekelyhon.ro e-mail címre 

vagy érdeklődjön lapterjesz-
tőnknél a következő 

telefonszámon: 0726-720277.

• gépkezelő (kiszerelő és festőde)
• minőségellenőrző laboráns
• műszakvezető (Process Controller)
• villanyszerelő-karbantartó
• derítőállomás-kezelő és 
• kazánfűtő
• karbantartó
• raktáros

A Coats Romania
csapatbővítés céljából

a következő munkakörökbe
munkatársat alkalmaz: 

Részletek a jóállás.ro oldalon

Olaszországba (Dél-Tirolba, ami német nyelvterület) 
hosszú távra, betanított gyári munkára keresünk 
MUNKÁSOKAT (előnyben férj-feleség, vagy lehet pár is).

Elvárások:
• pontos munkavégzés, rugalmasság, gyorsaság
• munkabírás, rutinhoz való alkalmazkodás
Szállás térítés ellenében megoldva.
Előny: saját autó, német- vagy angolnyelv-ismeret
Kezdés: 2021. november 1. és 2022. január

Önéletrajz küldhető a csa@cetateproduction.ro e-mail címre, vagy érdeklődni lehet 
a 0752–243584-es telefonszámon, illetve személyesen Zeteváralja 201/A szám alatt, 

munkanapokon 8–15 óra között.

A székelyudvarhelyi IKOS CONF RT. 

konfekciót gyártó vállalat alkalmaz 

szakképzett, illetve szakképzetlen 

munkásokat termelési részlegeire, 

a varrodába.

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezést
• ételjegyet
• a bérlet árának a megtérítését
• balesetbiztosítást a nap 24 órájában
• orvosi felügyeletet a vállalat rendelőjében
• modern gépekkel felszerelt biztonságos és 
tiszta munkahelyet

Kéréseket a vállalat székhelyén (II. Rákóczi Ferenc utca 40. 
szám), munkanapokon 6.30–15 óráig várunk.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szerkesztő-műsorvezető
• SZEKELYKERESZTÚR

Vidám vagy, friss és üde? Szeretsz csa-
csogni, csevegni? Igényesen és válasz-
tékosan használod a magyar nyelv ékes 
szavait ? Akkor nálunk a helyed! Keres-
sük a keresztúri VOX Rádió legújabb 
hangját. Mit kell tenned? Hozd be szer-
kesztőségünkbe fényképes önéletrajzo-
dat, vagy küldd el az offi  ce@voxfm.ro 
e-mail címre, a többit pedig bízd ránk. 
Érdeklődni a 0749-236654-es telefonszá-
mon lehet. Ha megfelelőnek találunk, 
akkor egy személyes találkozás alkalmá-
val meg is győzhetsz minket arról, hogy 
igenis te vagy a nyerő! Tel.: 0749-236-654. 
E-mail: offi  ce@voxfm.ro.

(4569)

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD

Székelyudvarhelyi építkezési cég alkal-
maz fémszerkezet- és csarnoképítésben 
jártas mérnököket, munkásokat, gépkeze-
lőket hazai és külföldi építkezésekre. Ön-
életrajzokat e-mailre várunk. Érdeklődni 
telefonon is lehet. Tel.: 0720-040173.

(4020)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég 
C+E kategóriás hajtási engedéllyel ren-
delkező sofőröket alkalmaz. Érdeklődni 
lehet telefonon. Tel.: 0743-275970.

(4701)

Általános asszisztens
• SZÉKELYUDVARHELY

A Diaverum Romania székelyudvarhelyi 
műveseközpontja általános asszisztens 
munkatársat alkalmaz. Érdeklődni tele-
fonon lehet. Tel.: 0736-600146.

(4860)

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíkszeredában két diák részére 
bútorozott, külön bejáratú szoba fürdő-
vel és közös konyhával a központi zóná-
ban, hosszú távra. Tel.: 0742-498616.

(4683)

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasz-
tók és hűtők, ugyanitt háztartási gépek 
javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

(4440)

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

(4776)

KÖRNYEZETVÉDELEM

A MC RACING SHOP Kft., Hargita me-
gye, Nagytusnád község, Nagytusnád 
falu 345. szám alatti székhellyel értesíti 
az érintett nyilvánosságot, hogy „Hasz-
náltjármű-begyűjtő és autóbontó”, Har-
gita megye, Csíkszentkirály, Állomás 
utca 672/H szám alatt megvalósítandó 
tervét a Hargita Megyei Környezetvé-

delmi Ügynökség eseti elbírálása alap-
ján 2021. október 13-án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány elkészítése). A döntés 
tervezete, valamint az ezt megalapo-
zó érvek megtekinthetőek a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 
hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, pénte-
ken 8.00-14.00 óra között, valamint  a 
http://apmhr.anpm.ro internetes olda-
lon. Az érintettek a döntéstervezetre 
vonatkozó észrevételeiket a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
honlapján megjelent hirdetéstől számí-
tott 10 nap alatt nyújthatják be a Har-
gita Megyei Ügynökséghez. Fax: 0266-
310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

(4857)

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)

Akció a székelyudvarhelyi Polimed 
Centernél: jogosítvány megszerzéséhez 
szükséges orvosi vizsga (I.-es kategória) 
+ pszichológia vizsga együtt kedvezmé-
nyesen 250 Ron, valamint a fegyvervise-
léshez szükséges orvosi vizsga + pszicho-
lógia vizsga együtt kedvezményesen 300 
Ron. Jelentkezni telefonon. Tel.: 0748-
100554.

(4734)

Vállalunk tetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab-lemezzel, felújítást, cserépcserét, 
cserépfedést, ácsmunkát és egyébb bá-
dogos munkák elkészítését. Belső fel-
újításokat is vállalunk. Gyors és precíz 
munkával rendelkezünk. Ár megegyezés 
szerint. Hívjon bizalommal! Tel.: 0743-
516656.

(4746)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(4668)

Asztalos Ramóna klinikai szakpszicho-
lógus a Polimed Center rendelőben a 
következő szolgáltatásokat indítja: pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálat fegy-
verviselési engedélyhez, pszichológiai 
szakértői vizsgálat, terápia. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(4728)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, ácsmunkát és egyéb bádo-
gos munkák elkészítését. Gyors és precíz 
munkával rendelkezünk. (Kovács István) 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0756-609474.

(4611)

Vállalok kedvezményesen szobafestést, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, 
stb. Csíkszereda és Székelyudvarhely 
környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0728-835965.

(4818)




