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Ákosfalva
Gernyeszeg
Göcs
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

hogy szeretne

A hőszigetelt fémkémények gyártása területén 

több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező 

MAL-PRODUCT Kft. MŰSZAKI SZAKEMBERT

keres vezető beosztásba.

Érdeklődni a 0744–171800-as telefonszámon lehet.

Magyar nyelvű önéletrajzokat

a fujakgy@mal-product.ro e-mail címre várunk.

A Lobogó Resort a téli időszakra

(December 1. – Március 1. között) keres:

KASSZÁST A SÍPÁLYÁHOZ, 

SÍKÖLCSÖNZŐST, 

PÁLYAMUNKÁST. 

Szállítás Székelyudvarhelyről megoldható, komoly érdeklődőknek akár 

szállást is biztosítanak. További infók: 0721–248881

A Lobogó Resort csapatbővítés céljából

munkatársakat keres:

RECEPCIÓS, PINCÉR/BÁROS,

SZAKÁCS, KONYHAI KISEGÍTŐ, 

UDVARI MUNKÁS, SZOBALÁNY pozíciókba! 

Szállítás Székelyudvarhelyről megoldható, komoly érdeklődőknek akár 

szállást is biztosítanak. További infók: 0721–248881

Beruházási irodavezető 
Jelentkezési feltételek: 
- mérnöki, közgazdasági, jogi szakterületen szerzett, egyetemi diplomával bizonyított végzettség 
- közigazgatási, menedzsment, vagy más, a betöltendő köztisztséghez kapcsolódó mesteri vagy 
posztgraduális végzettség 
- legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat 
Vagyonkezelő és nyilvántartó irodavezető 
Jelentkezési feltételek: 
- mérnöki szakterületen vagy jogi, közigazgatási, közgazdasági, menedzsment szakon szerzett, egyetemi 
diplomával bizonyított végzettség 
- közigazgatási, menedzsment, vagy más, a betöltendő köztisztséghez kapcsolódó mesteri vagy posztgraduális 
végzettség 
- legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat 

Jelentkezési határidő: november 29. 
További információk igényelhetők a polgármesteri hivatal 126-os irodájában, a 0266–218382-es telefonszámon 
vagy a www.udvarhely.ro honlapon. 

LEGYEN VELED TELJES A KÉP!

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet a következő meghatározatlan 
idejű munkaszerződéses állás betöltésére:
Közösségi egészségügyi és iskolaorvosi részleg: 
1 egészségügyi közvetítő

Részvételi feltételek:
- általános iskolai végzettség
- előnyt jelent: alapszintű számítógépes ismeretek
- egészségügyi közvetítői továbbképzéssel rendelkezik (720 óra) 
- ajánlólevél a helyi roma közösségtől 
- munka régiség: nem szükséges
Versenyvizsga időpontja:
2021. december 7., 10:00 óra (írásbeli vizsga).
A szóbeli vizsga időpontja az írásbeli vizsga eredményhirdetése után 
lesz közzétéve.
Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának székhelye, 
Városháza tér 5. szám.
A beiratkozási dossziékat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának 
székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 10 
munkanapon belül, vagyis 2021. november 24-ig.
A jelentkezési iratcsomóra vonatkozó információk, valamint 
a könyvészet megtekinthető a hivatalos honlapon: www.udvarhely.ro, 
valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal személyzeti irodáján 
kaphatnak az érdeklődők. (Tel.: 0266–218382, 1804-es mellék).

ÁLLÁSAJÁNLAT

Sürgősen alkalmazunk 
szénégetésben és fakitermelésben 
jártas megbízható szakembereket
• SZÉKELYUDVARHELY
Sürgősen alkalmazunk szénégetésben és faki-
termelésben jártas megbízható szakembereket 
hosszú távra Magyarországra (Gödöllő térség). 
Jó kereseti lehetőség, szállás biztosítva. Ital-
kedvelők kizárva. Bővebb információ a kö-
vetkező telefonszámokon. Tel.: 0742-042003, 
+36208042312.

(5664)

Kürtőskalácssütés
• TÖBB MUNK APONT
Kürtőskalácssütésre, karácsonyi vásárra mun-
katársakat keresünk. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0740-811957.

(5862)

ÁLLAT
Eladók 140-160 kg körüli disznók. Tel.: 
0742-322448.

(5823)

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

(4524)

Kiadó Csíkszeredában, a Brassói-úton, 
a 7/A/2 szám alatt egy üzlethelyiségnek 
átalakított, 2 szobás, földszinten lévő lak-
rész. Az ingatlan két bejárattal rendelkezik, 
amelyek a Brassói-út felől nyílnak, saját 
hőközponttal van felszerelve, a külső falak 
le vannak szigetelve. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-794713

(5625)

Kiadó Csíkszeredában, a Mérleg utcában 
egy 3 szobás tömbházlakás. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0749-012635.

(5793)

ELVESZETT
Elvesztettem a Vodafone telefonomat Gyer-
gyószentmiklóson, a Virág negyed 15. és 
20-as tömbházak környékén. A becsületes 
megtalálóját kérem, hívja a 0740-052629-as 
telefonszámot. Jutalomban részesítjük.

(5571)

FELHÍVÁS
Tisztelt Vásárlók! Új áru érkezett a Gemob 
Bayern Kft . használtbútor-kereskedésbe, 
ahol ágyak, ruhásszekrények, konyhabú-
torok, komódok, asztalok, székek és egyéb 
apróságok is találhatók. Várjuk szeretettel 
régi és új klienseinket. Naponta nyitva 9-17 

óra között, Csíkszereda, Hargita utca 60 
bis szám alatt. (Az Ipic-garzonok mögött). 
Fizetés bankkártyával is lehetséges. A be-
lépéshez zöldkártya nem szükséges! Tel.: 
0745-652970.

(5829)

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal nyílt 
árverést hirdet a következő kobzásból szár-
mazó faanyagra: 27,12 m3 fenyő panó (lemn 
ecarisat). Az árverés a székhelyen, Fenyéd 
352. szám alatt lesz megszervezve 2021. no-
vember 22-én, reggel 10 órától. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0731-340988.

(5898)

HÁZTARTÁS
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)

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0722-495625.

(5133)

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.

(5574)




