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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.

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

Ha úgy érzi, hogy szeretne 
csapatunk fontos tagjává 

válni, akkor küldje önéletraj-
zát a hr@szekelyhon.ro
e-mail címre, vagy hívja 

kollégánkat 
a 0726-720277-es 

telefonszámon. 

Legyen Ön
A HÍRVIVŐ
KOLLÉGÁNK!

TELEPÜLÉSEK

örgy

hogy szeretne

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

Építkezés
• BEL- ÉS KÜLFÖLD

Székelyudvarhelyi építkezési cég alkalmaz 
fémszerkezet- és csarnoképítésben jártas 
mérnököket, munkásokat, gépkezelőket 
hazai és külföldi építkezésekre. Önéletraj-
zokat e-mailre várunk. Érdeklődni telefo-
non is lehet. Tel.: 0720-040173.

(4020)

Szerkesztő-műsorvezető
• SZEKELYKERESZTÚR

Vidám vagy, friss és üde? Szeretsz csacsog-
ni, csevegni? Igényesen és választékosan 
használod a magyar nyelv ékes szavait? Ak-
kor nálunk a helyed! Keressük a keresztúri 
VOX Rádió legújabb hangját. Mit kell ten-
ned? Hozd be szerkesztőségünkbe fényké-
pes önéletrajzodat vagy küldd el az offi  ce@
voxfm.ro e-mail címre, a többit pedig bízd 
ránk. Érdeklődni a 0749-236654-es telefon-
számon 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: 
offi  ce@voxfm.ro.

(4569)

Elárusítónő, bútor-
összeszereléshez férfi munkás
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredai bútorüzletünkbe alkalma-
zunk elárusítónőt és bútor-összeszerelés-
hez férfi  munkaerőt. Az érdekeltek 10 és 16 
óra között jelentkezhetnek a következő tele-
fonszámon. Tel.: 0740-358867.

(4962)

Sofőr C+E hajtásival
• ROMÁNIA

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E 
kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező 
sofőröket alkalmaz. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-275970.

(4701)

Általános asszisztens
• SZÉKELYUDVARHELY

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

(4860)

ÁLLAT

Eladók 35 kg körüli süldők. Éerdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0742-464101.

(4974)

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.

(5001)

FELHÍVÁS

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

(4773)

Családi ház heti 2 alkalommal való takarítá-
sára takarítónőt keresünk Székelyudvarhe-
lyen - megbízható, pontos nő személyében 
(alkalmanként 150 lej a fi zetés). Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0748-475554.

(4950)

Sürgősen keresek személyt háztartási mun-
kára az Adorján gyógyhelyre, Csíkszeredá-
tól 13 km-re, 8-tól 18 óráig. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0743-091356.

(5004)

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók és 
hűtők, ugyanitt háztartási gépek javítását 
is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az állo-
mással szemben. Tel.: 0748-913384.

(4440)

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

(4776)




