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Mindennapi feladatok közé 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.

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 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.

A székelyudvarhelyi Matplast Kft. 
szakmunkásokat alkalmaz azonnali 
kezdéssel a következő munkakörökre:
• Lakatos - szakmai tapasztalattal 
rendelkezőknek kiemelt fizetés
• CNC marós - szakmai tapasztalattal 
rendelkezőknek kiemelt fizetés
• CNC esztergályos
• Szikraforgácsológép-kezelő 
(Tömb és huzal szikraforgácsoló gépkezelő) 
• Marós
• Esztergályos

Amit ajánlunk:

- garantáltan jó fizetés, megegyezés szerint is. 
A hatályban levő törvényeknek megfelelően bejelentve!
- napi 8 órás munkaprogram 
- túlóra lehetőség és a rendkívüli teljesítmény díjazása
- minden ledolgozott munkanapra ételjegy
- bérlet- vagy üzemanyag-megtérítés 
- évente ingyenes általános egészségügyi vizsgálat
- munkaruha heti mosással, téli és nyári munkavédelmi lábbeli
- jó munkakörülmények, ingyenes fitnesz-, edzőterem-használat

A felsorolt állasokra várjuk pályakezdők jelentkezését is.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el 
önéletrajzát az office@matplast.ro e-mail címre, vagy érdeklődjön 

személyesen a 0266–216360-as telefonszámon, illetve cégünk 
székhelyén, a Nicolae Bălcescu utca 79/B szám alatt 

(a Matrica gyár udvarán).

A Közigazgatási kódexre vonatkozó 2019/57-es
sürgősségi kormányhatározat, valamint
a 2008/611-es kormányhatározat értelmében, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát hirdet a következő vezető 
köztisztviselői állás betöltésére, 
meghatározatlan időre:
1 igazgató – Beruházási és közbeszerzési igazgatóság

Részvételi feltételek:
– mérnöki, gazdasági, jogi egyetemi végzettség
– közigazgatási, menedzsment vagy más, a betöltendő köztisztséghez 
kapcsolódó mesteri vagy posztgraduális végzettség
– legkevesebb 7 év szakmai tapasztalat

A versenyvizsgát Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalában a Városháza 
tér 5. szám alatt tartják, 2021. 11. 25-én. 
Az írásbeli vizsga időpontja reggel 10 óra.
Az interjú időpontja az írásbeli vizsga eredményhirdetése után lesz 
közzétéve.
A jelentkezési iratcsomót 2021. november 15-ig lehet letenni, amelynek 
kötelezően tartalmaznia kell a 611/2008-as kormányhatározat 49-es 
cikkelyében előírtakat, amelyet módosít és kiegészít a 1173/2008-as 
kormányhatározat. 
A versenyvizsga részletes feltételei és a vizsgához szükséges szakirodalom 
megtalálható Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalában, valamint 
a www.udvarhely.ro honlapon. További információk igényelhetők 
a polgármesteri hivatal 126-os irodájában vagy a 0266–218382-es 
telefonszámon.

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)

Férfi munkaerő, sofőr
• BUDAPEST

Budapest melletti magyar cég férfi  munka-
erőt keres azonnali kezdéssel. Targonca-
vezetői engedély előnyt jelenet, valamint 
ugyanitt belföldi és nemzetközi kamion-
sofőröket keresünk, darukezelői engedély 
előnyt jelent. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon. Tel.: 0744-574998.

(4251)

A székelyudvarhelyi 
Penny Market üzletvezető 
helyettest alkalmaz
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi PENNY MARKET üz-
letvezető helyettest alkalmaz. Kereskede-
lemben szerzett tapasztalat előnyt jelent. 
Az önéletrajzokat e-mailre várjuk 2021. no-
vember 5-éig. E-mail: e.kertesz@penny.ro.

(5265)

ÁLLAT

Vásárolok piros-tarka és kék-belga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. 
Érdeklődni lehet a 0747-663378-as telefon-
számon.

(579)

Eladó hízlalt kacsa konyhakész állapotban, 
egyben vagy darabolva. Érdeklődni a 0721-
992152-es telefonszámon.

(4419)

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék 4 féle 
színben, valamint előnevelt vegyes hasznú 
csirkék. Ugyanitt eladók 2,5 kg-os kakasok. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0744-597003.

(5223)

Eladó egy 180 kg körüli disznó Csíkszentim-
rén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0743-417900.

(5109)

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonla-
kás Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

(4524)

Kiadó működő parkoló Csíkszeredában. 
Tel.: 0745-507290.

(5076)

BÉRELNÉK

Kiadó lakást (ház) keres fi atal pár 2 gyerek-
kel (5 és 2 évesek) és egy kutyával, hosszú 
távra (1 év). Előny Székelyudvarhelyen a 
Széldomb, valamint Kadicsfalva, Sükő és 
Farcád falvak. Ajánlatokat telefonon vá-
runk, egész nap. Tel.: 0753-815071.

(5130)

FELHÍVÁS

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel vár-
ja régi és új vendégeit. Hétfőtől péntekig 10 
órától 19 óráig. Érdeklődni a megadott tele-
fonszámon. Tel.: 0266-371350.

(4452)

Bocsánatkérés! Alulírott id. Jakab Ibolya 
és ifj . Jakab Ibolya bocsánatot kér. Az igaz-
ság nem véd meg minket, őt kell megvéde-
nünk. Ha szembenézünk a tévedéseinkkel, 
akkor szembe tudunk nézni az igazsággal. 
Ezzel szeretnénk elnézést kérni Ferencz 
Pálhegyi Enikő közjegyzőnőtől. Nem 
értjük és nem érezzük, hogy ezt kellene 
tennünk, de mivel hivatalosan rákötelez, 
hogy jelenjen meg tíz napon belül „A vá-

rosunk Udvarhely” Facebook-oldalán és 
újságban két alkalommal, eleget teszünk 
kérésének. Maradunk tisztelettel, J. Ibolya 
és J. Ibolya.

(4929)

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)




