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Nagy Attila
Gyöngyöshalász, Rét út 10.

06-20/325-8363
06-37/368-040  

nagyarnyek94@gmail.com

Redőny-
ReluxA
Szúnyogháló, roletta, 

harmónikaajtó,  
szalagfüggöny, napellenző  
és minden ami árnyékol

Műanyag ablakok,
bejáRati ajtók

Automatizált rendszerek

www.nagyarnyek.hu

NAGY ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

jászberény, 
Nagykátai út 3.

(Penny Markettel szemben) 
Tel.: 06-20/409-4896 

Nyitva tartás: H-P.: 8.30-17, 
Sz.: 8.30-13, V.: zárva

95 féle 
laminált padló
 kÉSZletRől! 1.799 Ft/m2-től

A Jászberényi 
V. V. Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet

munkakör betöltésére. 
gyógymasszőr

Telefon: 
0620/567-6566.

e-mail: 
munkaugy@vvzrt.hu 

Érdeklődni és jelentkezni: 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.

Jelentkezés feltétele: 
Gyógymasszőr végzettség megléte.

ADAPT KFT felvételre keres Jászfényszarui 
partnercége megbízásából, saját állományba 

munkatársakat az alábbi pozíciókba: 

Elvárás:  • három műszak vállalása 
  • önállóan megoldott munkába járás
  • gépbeállításban szerzett tapasztalat,  
     vagy jó műszaki érzék.
Bérezés:  Br: 1210 Ft/ óra + próbaidő után 
   15% bónusz+ 22.000 Ft cafeteria

Elvárás:  • három műszak vállalása 
  • önállóan megoldott munkába járás
  • gázos targoncán szerzett tapasztalat,  
     és érvényes engedély
Bérezés:  Br: 210 600 Ft/hó + próbaidő után 
   15% bónusz+ 22.000 Ft cafeteria

Elvárás:  • három műszak vállalása 
  • önállóan megoldott munkába járás
  • jó állóképesség 
Bérezés:  Br: 174 600 Ft/hó + próbaidő után 
   15% bónusz+ 22.000 Ft cafeteria

• 2 fő szerszámcserélő 
munkatársat.

• 2 fő targoncás
 munkatársat.

• 5 fő operátor
 munkatársat.

Jelentkezni

Tel.: 06-70/418-2372-es
 telefonszámon.

E-mail: vaczi.zsuzsa@adapt.hu

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

szerda: 17-18 óráig
Nagykáta, Temető út 2. 

h., cs.: 17-18 óráig.
tel.: 06-30/9653-856.

Aranyér és egyéb vég-
bélbetegségek, epeköves-
ség, sérv, visszér vizsgá-

lata és kezelése.

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

Kovács és Fia Optika
2760 Nagykáta, 
Vadász u. 1/a
Tel: 29/441-232

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

78x64 mm.indd   1 2017. 05. 09.   7:58
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látásvizsgálat 
és 

szaktanácsadás

Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben.

keretek 

-50%
lencse 

-20% 
kedvezménnyel

MEGNYITOTTUNK!
Harmony Beauty & Nails Stúdió
Asztalosné
Szabó Ildikó

06 70 61 91 788 06 30 54 36 912

Fodrász
Hajhosszabbító

- Masszőr

Kézápoló
Műkörömépítő
- Porcelánnal

Cserta
Anita

Jászberény, Vörösmarty u. 11/3
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Jelentkezőkkel szembeni elvárások:
     • középfokú szakmai végzettség
 • minimum 3 éves szakmai tapasztalat
 • 2 műszakos munkarend vállalása

Amit biztosítunk dolgozóinknak:
    • versenyképes fizetés
 • munkába járás támogatása
 • béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Jászjákóhalma, József A. u. 81.

A folyamatosan fejlődő REGO-PLAST KFT. 
munkatársakat keres

VILLANYSZERELŐ 
munkakörbe.

Jelentkezni az allas@regoplast.hu 
e-mail címen, vagy a 06-57/439-115 

telefonszámon van lehetőség, 
valamint jelentkezési lap kitöltésével 

személyesen a telephelyen.

aMond 
5100 jászberény, Rigó u. 6. 

tel.: 57/515-420.

Dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú fémipari cég keres új munkatársat

MinőSÉgellenőR 
munkakörbe.

bruttó 1.700 Ft-os óradíjjal!
Feladatok: 
 • gyártósori minőségellenőrzés
 • hibás termékek dokumentálása
 • 8D riportok készítése
 • munkakörhöz tartozó adminisztárciós feladatok ellátása
elvárások: 
 • középfokú műszaki végzettség
 • termelő cégnél szerzett 1-3 éves gyakorlati tapasztalat
 • pontosság és precizitás
amit kínálunk: 
 • stabil vállalalti háttér, hosszú távú munkalehetőség
 • bónusz bruttó: 30.000,- Ft
 • túlóra lehetőség
 • utiköltség hozzájárulás
 • tanulási és fejlődési lehetőség
Ha a fenti ajánlatunk elnyerte tetszésed és szakmai kihívásnak érzed,

 kérjük küldd el fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod  
a pozíció megjelölésével az amond@amond.hu e-mail címre.

Hosszú távon,

Ha munkát keresel, 

vagy nem érzed magad biztonságban 

a jelenlegi munkahelyeden, 

folyamatosan fejlődve,

a jövőt építve!

Csatlakozz hozzánk!

Telefon: 0630 384 9806

Munka végzés helye:
Bátonyterenye.

Munkarend 3 műszak.
Bejelentett hosszú távú munka,
munkaruha, orvosi alkalmassági

ingyenes biztosítása.

Versenyképes fizetés, céges buszjáratok, 
illetve előre lépési lehetőség.

CÉGÜNK
operátorokat, raktárosokat, 

alapanyag feltöltőket, 
meósokat, gépbeállítókat

KERES.

Érdeklődni: 06-70/945-4743,
06-70/676-6469

Remi World Kft.

MáRkaSZeRViZ

minden típusú
LED-LCD TV-k javítása.
Villámcsapás és túlfeszültség 
 károsodott készülékek esetén,

 szakvélemény 
kiadása biztosítók részére.

bathó és
társa kft.
5100 Jászberény,
Honvéd u. 24.
Tel.: 57/410-736.
Nyitva: H-P: 9-17

tV-Szerviz

3.500 nm-en - Eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

ANTEGO sarokülő
345.000 Ft helyett 289.900 Ft

FELDBERG sarokülő
198.000 Ft helyett 169.000 Ft

AKCIÓ! Márc. 6-tól a készlet erejéig.
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Könyvelés
Jászberényben.

T.: 06-30/324-3314

taRgonca 
VeZetőket

06-20/256-2992

Jelentkezni a következő 
telefonszámon lehet:

Logisztikai csoportba 
keres, érvényes 

jogosítvánnyal rendelkező

Környékben lakók 
előnyben!

Cím: 3032 Apc, 
Vasút út 1.

    • Építőipari generálkivitelezés.
    • Gépi földmunka.
    • 3, 4, 5 és 6 m3-es konténeres építési és bontási 
  hulladékszállítás kis és nagyméretű teherautóval,  
  hogy a kisebb udvarokból is biztosíthassuk  
  a szolgáltatást.    
 • Homlokzati állvány bérbeadása állványozással is.
    • Födém,- fal és lábazati zsaluk bérbeadása.
    • Építőipari gépek bérbeadása.

• 5100 Jászberény, Temető u. 18.  • 06 20 928 78 82   • boserep.kft@gmail.com   

Részletes tájékoztatás a www.boserep.hu oldalon.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Jászberényi raktárunkba keresünk 

RAKTÁROST

B
E

4
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e
at
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ft

.

 Azonnali kezdési lehetőség! 
 Feladatok: 
 - áru összekészítés 
 - kimenő áruk ellenőrzése 
 - fizikai (kézi-gépi) anyagmozgatás 

 Fényképes önéletrajzot várunk, fizetési igény megjelöléssel: jaszballas@gmail.com
 Érdeklődni lehet a 30/407-4994 telefonszámon.

 Elvárások: 
 - Önálló munkavégzésre képes és dolgozni akaró hozzáállás 
 - Jó fizikai állóképesség, és terhelhetőség 
 - Pontos, precíz munkavégzés 
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Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990,  Fax.: 57/404-819
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifo-
gásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hir-

detések tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést kö-

vető 8 napon belül fogadunk el.

I M P R E S S Z U M

20/ 228 2460
Pálinkafőzés

Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

SZERELÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓT KERESÜNK 
Csatlakozz a világ egyik vezető egészségügyi vállalataként ismert B. Braunhoz. Gyöngyösi gyárunkba 
keresünk három műszakos munkarendben dolgozó, orvosi eszközöket gyártó munkatársakat.

A 4. hónaptól elérhető havi bruttó bér jelenléti bónusszal: 

345 148 Ft + 15 747 Ft SZÉP-kártya

Jelentkezz önéletrajzoddal postai levélben az alábbi címen:
B. Braun Medical Kft., 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 2-4. vagy e-mailben: allasgyongyos.hu@bbraun.com.  
További információ: 06 37 510 537

B. Braun Medical Kft. | Tel.: 06 37 510 537

�� Kezdő bér: bruttó 1446 Ft/óra

�� Negyedik teljes hónaptól: bruttó 1486 Ft/óra

�� Elérhető havi jelenléti bónusz: bruttó 47 800 Ft

�� SZÉP-kártya: bruttó 15 747 Ft

�� Kollektív Szerződésben szabályozott egyéb juttatások  
(pl. kulturális, szociális stb.)

�� Munkaviszony tartamától függően elérhető  
egyéb juttatások (munkatárs-ajánlási, valamint 
törzsgárdajuttatás)
�� Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű  

munkaszerződés saját állományban
�� Nem ledolgozandó, 40 perces fizetett szünet műszakonként
�� Ingyenes buszjárat a lakóhelyről

Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
kaRoSSZÉRia-

lakatoS 
kollégát keresünk. 

A jászberényi lakóhely 
előnyt jelent. 
Jelentkezni a  

06-57/504-010, 
0670/933-7890
telefonszámokon 

lehet.

Fürdőkádak újrazománcozása. 
dugulás elhárítás bontás 

nélkül, SoS-ben, hétvégén is. 
Vízvezeték szerelés, javítás.

Csőtörések, Norton kút javítása.
kazsimér Zsolt. 06-30/205-8786

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.
Teljes körű szűrővizsgálat.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.
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ADAPT KFT jászberényi raklapüzemébe
kollégákat keres az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés: 06-70/882-2105

gépBeállÍtÓ

BEtANított muNkáSokAt

 
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal, 

bérigény megjelöléssel az alábbi e-mail címre várjuk: 
habenczius.tamas@adapt.hu

Főbb feladatok, munkák:
• Termelés zavartalan működésének elősegítése
• Termelő gépek üzemszerű átállítása
• Élezőgép üzemeltetése
• A termelésben résztvevő gépek elektromos üzemzavarainak elhárítása
• Termelő gépkihozatal javítása, folyamatveszteségek csökkentése

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakirányú végzettség
• Termelő gépek villanyszerelésében való jártasság
• Jó műszaki rátermettség
• Hasonló területen termelő üzemben szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Pontosság, precizitás, rugalmasság

Amit Kínálunk:
• Bejelentett, hosszú távú munkahely
• 1 műszakos munkarend
• Versenyképes jövedelem
• Havi bónuszrendszer
• Cafeteria 
• Modern, kulturált munkakörnyezet

GÉPBEÁLLÍTÓ

Gépbeállító munkakör betöltésére kollégákat keresünk jászberényi 
raklapüzemünkbe:

Főbb feladatok, munkák:
-Termelés zavartalan működésének elősegítése
-Termelő gépek üzemszerű átállítása
-Élezőgép üzemeltetése
-A termelésben résztvevő gépek elektromos üzemzavarainak elhárítása
-Termelő gépkihozatal javítása, folyamatveszteségek csökkentése

Az álláshoz tartozó elvárások:
-Szakirányú végzettség
- Termelő gépek villanyszerelésében való jártasság
-Jó műszaki rátermettség
-Hasonló területen termelő üzemben szerzett tapasztalat előnyt jelent
-Pontosság, precizitás, rugalmasság

Amit Kínálunk:
-Bejelentett, hosszú távú munkahely
-1 műszakos munkarend
-Versenyképes jövedelem
-Havi bónuszrendszer
-Cafeteria 
-Modern, kulturált munkakörnyezet

Jelentkezni Lehet:
Fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel az alábbi e-mail címre küldve várjuk:

habenczius.tamas@adapt.hu

A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

A részletes pályázati kiírás elérhető a 
www.jaszarokszallas.hu oldalon.

KArbAnTArTó, 
UszodAgépész 
munkakör betöltésére.

e-mail: bubihusi99@gmail.com Márciusi aKció

ill. a készlet erejéig tart.az akció 2020. március 05 - 21-ig, 

www.magromeat.hu

Szépkártya elfogadó hely

Jászberény,
szabadság tér 11-13.

(volt PILLÉR üzlet, 
COOP áruházzal szemben) 
Ny.: V, H: Z,  K-Cs: 7:30-16, 

P: 7:30-17, Szo: 7:30-12 
Tel.: 06-20/552-9361

HaTvan, 
Bányász utca 1.

Nyitva: V, H: Zárva
K-Cs: 7:30-16, 

P: 7:30-17, Szo: 7-12 
Tel.: 06-20/257-3180

naGyKáTa,
rákóczi körút 15.
Nyitva: V, H: Zárva

K-Cs: 7-16, 
P: 7-17, Szo: 7-12 

Tel.: 06-20/961-4137

naGyKáTa,
Dózsa György u. 4.

PréMiuM FüsTölTáru
FelváGoTT üzleT

Nyitva: V, H: Zárva
K-Cs: 7-16, 

P: 7-17, Szo: 7-12 
Tel.: 06-20/281-3422

FiGyeleM! 
Gondoljon már 

most a Húsvétra!
Megkezdtük 
árusítani a

hagyományos 
készítésű 

Füstölt 
sonkákat!

KaPHaTó: füstölt tarja, füstölt comb, füstölt parasztsonka első-hátsó, füstölt kötözött sonkák, füstölt csülök.

KisTesTű TyúK neM szaBványos, aKció! csaK 298 Ft/kg

Konkoly Electro Kft.

Ha VILLAMOSMÉRNÖKKÉNT eddig nem találtad
meg a számításaidat jelenlegi helyeden,  
akkor várjuk jelentkezésed, hiszed az egyedi  
célgépek tervezése kiemelten szép és különleges 
feladat. Mérnöki végzettséggel és a megoldást 
kereső személyiséggel rendelkezők előnyben! 

Saját csapatunkba keresünk határozott,  
döntést hozni tudó és akaró, angolul beszélő  

PROJEKTVEZETŐT. Ha a zsigeredben van 
a lelkesedés, a „történjen-valami” érzés, 
ha unalmas Számodra a monoton munka,  
akkor nálunk a helyed!  
Ennél a posztnál különösen fontos,  
hogy szakmai előismereted legyen,  
hiszen akkor tudsz igazán kompetens vezetővé válni.

Ha már mindent megterveztünk  

rendkívül jól jön egy PLC-PROGRAMOZÓ, 
aki mozgásba hozza a gépet,  
hogy az tényleg úgy működjön, ahogy szeretnénk. 

Mindhárom posztot kiemelt,  
közösen megbeszélt bérezéssel honoráljuk. 
Az elért céljaink magukért beszélnek, 
a munkatársaink lojalitása szintén. 
Gyere, győződj meg rólunk Te is. 

A jászberényi 
Konkoly Electro Kft.
 villámrajttal vette 

használatba 
új telephelyét 

2019-ben. 
Ennek megfelelően

 rendkívül 
megtisztelő és 

valódi kihívásokkal 
teli megkeresések
 érkeznek hozzánk 

folyamatosan. 
Ezek magasszintű

teljesítése 
érdekében további

 bővülésünk 
következő lépése az,

 hogy munkatársi 
csapatunkat 

tovább növeljük. 

allas@konkolyelectro.hu
www.konkolyelectro.hu

Itt a lehetőség, 
Itt a kIhívás!

Bubi pároskolbász: csípős  ........... 3300 Ft/kg ...1978 Ft/kg

 csemege  ....... 3300 Ft/kg ....1978 Ft/kg

 borókás.......... 3300 Ft/kg ....1978 Ft/kg

Kacsanyak akció  ......................... 450 Ft/kg .......298 Ft/kg

Sertés házi zsír  ......................... 978 Ft/kg .......678 Ft/kg

Kistestű házi tyúk  ......................... 700 Ft/kg .......498 Ft/kg

Házi tyúk nyak   ......................... 400 Ft/kg .......198 Ft/kg

Házi tyúk zúza  ......................... 698 Ft/kg .......598 Ft/kg

Felvidéken főtt császárszalonna  .. 3400 Ft/kg ....1998 Ft/kg

Kocsonyának első sertés köröm  .... 939 Ft/kg .......598 Ft/kg

Finom házi Debreceni kolbász  ..... 2200 Ft/kg ....1398 Ft/kg

Húsos füstölt tokaszalonna  .......... 1200 Ft/kg .......978 Ft/kg

Finom házi páros főzőkolbász ....... 1750 Ft/kg ...1298 Ft/kg

Röfi fejsajt ........................................ 900 Ft/kg .......498 Ft/kg

Kacsaaprólék szárny-farháttal ......... 380 Ft/kg .......278 Ft/kg

Csirke pecsenye comb .................... 560 Ft/kg .......398 Ft/kg

Hízott kacsaszárnytő ....................... 698 Ft/kg .......398 Ft/kg

Házi túrista felvágott ...................... 2300 Ft/kg ....1498 Ft/kg

Finom házi májas hurka  ................ 1298 Ft/kg .......798 Ft/kg

Pulyka felsőcomb .......................... 1280 Ft/kg .......978 Ft/kg

Csirke máj  ....................................... 850 Ft/kg .......598 Ft/kg

Pecsenyekacsa  .............................. 998 Ft/kg .......598 Ft/kg

Pulyka alsócomb filé  .................... 1298 Ft/kg ....1098 Ft/kg

Finom házi löncs, olasz felvágott  . 1800 Ft/kg ....1298 Ft/kg

További akciók az üzletben!       a feltüntetett árak az áFáT tartalmazzák!
Bankkártyás fizetési lehetőség!
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Elvárásaink feléd:
 • Szakmunkás végzettség vagy érettségi
 • Gyakorlatias hozzáállás
 • Gyári környezetben szerzett tapasztalat
 • Három műszakos munkarend vállalása
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ÁLLÁS
Cégünk keres jászberényi irodá-
ba adminisztrációs munkakörbe 
tapasztalattal rendelkező iroda-
vezető kolléganőt. Kimagasló 
bérezés. Önéletrajzot titkar-
sag@powerirradiant.hu-ra vár-
juk. Tel.: 06-57/737-118. Power 
Irradiant Kft. /3/3/
Jászárokszállási pizzéria szakácsot keres 
(Pumpi Trans Kft.) 06-70-363-7305 /3/2/
Szórópisztolyos festésben jártas munka-
társat és festő segédmunkást keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezéssel! Jász-
Pótkocsigyártó Kft. Bejárást biztosítunk! 
Tel.: 0670-611-5133 /4/1/

HR-es gyakorlattal rendelkező kollé-
gát keresek – vezető és asszisztensi 
pozícióba.. hungaryhora@gmail.com 
Hora Kft
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Jászberényi munkatársat keresünk 
eladói munkakörbe. Önéletrajzokat 
kérjük erre a címre: gulyas.andrea70@
gmail.com. Érd.: 06-30/4737-303. M-
V Consulting Kft. /3/2/
Láncfűrésszel önállóan dolgozni 
tudó és épületgépészetben jártas 
munkatársat keresek. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal az alábbi e-
mail címre: vinorsolar@gmail.com. 
Tel.: 06-20/561-3418. Vinor-solar 
Kft. /2/2/
Lakatos, CO2 hegesztő munka-
társakat keresünk jászárokszállási 
telephelyre hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel! Nagykáta és Gyöngyös 
környékéről bejárást biztosítunk! 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 0670-
611-5133 /4/1/
Cégünk keres villanyszerelőket, 
lakatosokat és szerelésben jártas 
kollégákat. Helyszín: Budapest, 
Gyál, Jászberény, Jászfénysza-
ru, Szolnok. Kimagasló bérezés. 
Szállás, utazás biztosított, ese-
tenként céges autó. Tel.: +36-
57/737-118, 06-70/434-7128. 
Power Irradiant Kft. /3/3/
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 0043-
660-291-4770,0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner) /2/1/
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Üzemvezető helyettes kollégát keres 
az Aranyablak Kft. Újszilvási gyártó-
üzemébe. +36 20 382 41 09
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VEGYES
Régiség! Gyűjtő vásárol antikki órákat, 
festményeket, porcelánokat, hangsze-
reket, régi könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-335 /14/3/
Eladó kerekes szemeteskuka, jégkor-
csolya, női kerékpár, biztonsági gyere-
külés autóba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogatótálca, gye-
rekkerékpár, Opel 13-14”-es lemezfel-
ni gumival és 205/55/16-os téli gumik. 
Érd.: 06-70/247-0863 /50/38/
Eladó: szalagfűrész, faeszterga, komp-
resszor. Tel.: 06-30/427-5428. Jb. /3/3/
Jászárokszállási telephelyről egész 
évben kapható konyhakészre vágott 
kemény tűzifa, ömlesztett m3-es kisze-
relésben csak kiszállítással 18.000 Ft/
ömlesztett m3-tól (EUTR sz:AA5839768) 
T.: 06-20 /359-0849 /50/1/
1992-es ezüst 200-as érmék eladók. Ár 
megegyezés alapján. 06-31/325-4979
Használt M 30-as rekeszt keresek 
megvételre Jászberény környékén. 06-
20/917-6842
Régiséget, órás gyűjteményt, kardot, 
régi pénzt, kaszlit, komódot, egyéb ré-
giségeket veszek. Vámosgyörk, Dobó 
út 16. Tel.: 06-30/3636-980 /9/1/
MTZ 550-es 1,5 MFt, 6t pótkocsi 2023. 
vizsga, 3-as eke+eke vasak, 250 tár-
csa, borona, gallydaráló, hidraulika 
munkahenger 10 eFt-tól eladó. Tel.: 06-
30/294-4733

Hatvanban a Korona Étterem és 
Panzióba szakácsot felveszünk. Tel.: 
06-20/9453-865 /3/1/

Munkagépek karosszériaelemeinek, 
és alkatrészeinek fényezésére kere-
sünk kollégát, gödöllői telephelyre. 
Alfa-Wintrade Kft.06-20-233-0174
Hatvanban, az Azzurro Pizzériá-
ba keresünk pizzafutárt és taka-
rítót. Érd.: személyesen vagy a 
06-30/350-2282 telefonszámon. 
Azzurro Hatvan Kft. /2/1/
Másodállásban villamossági szerelőt 
keresünk jászárokszállási telephelyre 
pótkocsi villamossági szereléséhez 
hosszútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Nagykáta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk! Jász-Pótkocsi-
gyártó Kft. Tel.:0670-611-5133 /4/1/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
azonnali munkakezdéssel felvételre ke-
res szakács munkakörbe munkavállalót. 
Érdeklődni Nagy Sándornál szemé-
lyesen, Jászberény, Szelei út 2., illetve 
telefonon az 57/500-200 (113 mellék), 
30/410-7426 telefonszámon lehet /3/3/
Jászárokszállásra keresünk céget vagy 
magánszemélyt pótkocsik komplett 
szórópisztolyos festéséhez! Hosszútávú 
munka, ami jászárokszállási telephelyen 
vagy a jelentkező cégek telephelyein, 
illetve magánszemélyeknél otthon is vé-
gezhető! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel: 
0670/6115133 /4/1/
Szakképzett villanyszerelő kollégákat 
keresünk változó munkahelyre. Mun-
kabér megállapodás szerint. Tel.: 06-
30/9420-217, huszartibi60@gmail.com 
(KÁLI HTF Építőipari Kft.) /2/1/
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7,5 tonnás tehergépkocsira gépkocsi 
vezetőt keresünk. Feltétel: GKI- kár-
tya, sofőr kártya. Munkaidő: H-P, nem 
kell az autóban aludni. Jelentkezni: 06-
30/228-7789. Fema2000 Kft. /3/2/
Jászberényi építőipari Kft. kőművesek 
és segédmunkások jelentkezését várja 
azonnali munka kezdéssel. Jelentkez-
ni: 06-70/326-1839.  FB Bau Projekt 
Kft. /3/1/

Cégünk keres hegesztőket, lakato-
sokat. Helyszín: Szolnok. Szállás, 
utazás biztosított. Esetenként céges 
autó. Kimagasló bérezés. Tel.: +36-
57/737-118 Hívható reggel 8-18 órá-
ig. Power Irradiant Kft. /3/2/

É
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Útépítésben, mélyépítésben jártas 
munkavállalókat keresünk 4-6 főt 
Budapest és környéki munkák kivi-
telezéséhez. Versenyképes bérezés! 
Vállalkozók jelentkezését nem kér-
jük. Érdeklődni lehet: munkanapo-
kon 8-16 óra között 06/20 9707-455 
Via-Bonus Kft. /2/1/

380V Hetra hegesztő, 3-4 kw villany-
motor, hidraulika szivattyúk 5 eFt-tól, 
új eke vasak 5 eFt/db, munkahenge-
rek pótkocsihoz is, gyorsdaraboló, 
színes tv 4 eFt, MTZ vezértömb költö-
zés miatt eladó. Tel.: 06-30/294-4733
LAKATOS-, bádogos- és esztergagépe-
ket vásárolunk. 06-70/624-5475 /4/1/

Class (Lexion) kombájn alkatrészek 
eladók. 06-30/267-3439 /3/2/
Eladó felújított gázkonvektorok, hasz-
nált gázcirkók alkatrésznek. Érd.: 06-
20/328-7304
Ószeres felvásárlás! Gyűjteménybe, 
újrahasznosításra, elfekvő régi vagy új 
holmi. 06-70/603-4069

AMOND 
5100 Jászberény, Rigó u. 6. 

Tel.: 57/515-420.

Dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú fémipari cég keres új munkatársat

CSOPORTVEZETŐ
munkakörbe.

bruttó 1.800 Ft-os óradíjjal
(nettó havi 225.000 - 260.000 Ft)

Feladatok:
 • a termelésben lévő daraboló gépek beállítása
 • a folyamatos termelés beállítása
 • esetleges meghibásodások elhárítása
 • fejlesztésekben való aktív közreműködés
 • karbantartási feladatok elvégzése
 • a gyártásban dolgozó operátorok betanítása, irányítása
 • az előírt ellenőrzések elvégzése
Elvárások:
 • fémipari iskolai végzettség
 • termelő cégnél szerzett 1-3 éves gyakorlati tapasztalat
 • kézség a hibák gyors felismerésére, elhárítására
 • precíz, önálló munkavégzés
 • csapatmunkában való aktív részvétel
 • fejlődési szándék
Amit kínálunk:
 • stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség
 • bónusz bruttó 30.000,- ft, munkaruha
 • túlóra lehetőség
 • útiköltség hozzájárulás
Ha a fenti ajánlatunk elnyerte tetszésed és szakmai kihívásnak érzed,

 kérjük küldd el fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod az 
amond@amond.hu e-mail címre.

A jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk:
allas@carrier.com         Info: +36-70/510-4155

 A Carrier CR Magyarország Kft. jászárokszállási gyárához 
a következő munkatársat keressük:

Dolgozz velünk OPERÁTOR pozícióban! 
Főbb feladataid lesznek:
 • Hűtőbútorok gyártásában való részvétel
 • szerelési folyamatok kézi szerszámokkal
 • Változatos összeszerelési folyamatok végrehajtása

Elvárásaink feléd:
 • Szakmunkás végzettség vagy érettségi
 • Gyakorlatias hozzáállás
 • Gyári környezetben szerzett tapasztalat
 • Három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk Neked:
 • elérhető alapbér műszakpótlékkal: bruttó 1211 Ft/óra, nettó 170.000 Ft fizetés
    • napi 8 órás munkaidő, 35 perces munkaközi szünetek ledolgozása nélkül
    • heti 40 órás munkavégzés felett 100%-os túlóra kifizetés
    • cafetéria keret éves bruttó 180.000 Ft az első hónaptól
    • 20%-os elérhető fizikai bónusz havonta
    • jelenléti bónusz negyedévente
    • munkába járás ingyenes céges buszokkal
    • céges rendezvényeken való részvétel
    • munka és védőfelszerelés biztosítása

FIATAL DINAMIKUS CSAPAT, 
KORSZERŰ GÉPPARK, CSOPORTOS ÉS EGYÉNI 

SZAKMAI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA!
DOLGOZZ VELÜNK!
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INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, gará-
zsokkal eladó. Érd.: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /10/4/
Eladó Hatvanban, a nagy sóderbá-
nyató Hatvan felőli vége, közvetlen 
vízparti, 1,5 ha terület. Valamint 6 ha 
szántó a horti főút mellett. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 06-
70/258-4110 /5/5/
Jászberény, Perec u. 10. sz. alatti 2 
szobás kockaház garázzsal eladó. 
Tel.: 06-30/696-1723, 06-30/506-
1488 /3/2/

SZOLGÁLTATÁS

Jászberény, Nádor úton vendéglátó 
egység kiadó, bármilyen célra. Tel.: 
06-70/298-6132 /4/4/
Jászberény központban igényes, 
olcsó albérlet hölgynek kiadó, külön 
zárt szoba teljes lakáshasználattal. 
Tel.: 06-70/264-5881 /3/3/
Jászberényben felújított, 2 szobás, 
bútorozatlan parasztház hosszú távra 
kiadó vagy esetleg eladó. Tel.: 06-
30/3358-092 /3/3/
Családi ház kiadó cégnél dolgozók-
nak 6-8 fő részére. Telefonszám: 06-
70/501-5608

BÉRLET

Fakivágást, gallyazást, veszélyes fák ki-
vágását, erdős és utak melletti területek 
tisztítását, gallydarálást vállalok. Elszállí-
tással is. Érd.: 06-70/200-4568 /30/10/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszál-
lítást vállalok. Érd.: 06-70/200-4568 
/30/10/

Dunnát, párnát, régi használt tollat 
veszek, hívásra házhoz megyek! 
Érd.:06-30/941-2354

Tulajdonostól eladó azonnal köl-
tözhető 120 m2-es tégla kockaház. 3 
nagy szoba, wc-fürdő, kamra-tárolók, 
pince, 57 m2 melléképület, garázs, 
350 m2 kert. Szálláshelynek is kiváló. 
Jászberény, Kölcsey F. u. 5. sz. Tel.: 
(15 h után) 06-20/287-9310 /4/3/

Napelemes és napkollektoros rend-
szerek értékesítése, kivitelezése. Hő-
kamerás épület és gépészeti beren-
dezések vizsgálata: hőveszteségek, 
hőhidak és penészedési okok  fetárá-
sa, fűtési, hűtési rendszerek rejtett hi-
báinak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /30/10/

Ács, kőműves munka, laposte-
tők, vizesedés, gombásodás, 
falak vegyi injektálása és szige-
telése, külső falak szigetelése, 
dryvitozás, parkettázás, festés, 
csatornázás, repedt süllyedt 
falak helyreállítása. Mindenféle 
beázásokat, tetők javítását, kú-
polásokat, kémények, bádogo-
zásokat, nyílászárók cseréjét, 
mindenféle térkövezést, burko-
lásokat, kerítés építését, teljes-
körű ház átalakításokat, javítá-
sokat A-Z-ig, tavalyi áron 20% 
kedvezménnyel vállalok. Tel.: 
06-70/560-5303, 06-20/999-
7623 /3/1/
Családi házak építését, felújítását, bon-
tást, tetők ácsolását, falazást, vakolást, 
betonozást, burkolást, hőszigetelést, 
mezőgazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindennemű kőmű-
ves munkát vállalok számlaképesen. 
Érd.:  06-20/249-4793 /3/2/

Jászágó külterületen tanya eladó 
6 ha szántóval, 9 ha legelővel. 
Tel.: 06-30/388-6801 /3/3/

Vásárolnék Jászberényben Szent I. 
körút, Puskin sétány környékén tár-
sasházban földszinti lakást. Tel.: 06-
30/524-8255 /3/2/
Jászberény, Székely M. utcában 1. 
emeleti, tetőtér beépítésű 103 m2-
es lakás kertrésszel eladó. Érd.: 06-
30/224-9570 /3/3/
Hatvan városközpontjához közel, 
csendes, rendezett lépcsőházban 
egy 42 m2-es, másfél szobás, felújí-
tott, 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 06-
20/525-2968
Vállalkozók fi gyelem! Frekventált 
helyen 1800 nm porta félkész házzal, 
130 nm új szerkezetű melléképülettel, 
garázzsal, 2 bejárattal eladó. Társas-
házak építésére alkalmas. Ir.ár: 
43 MFt. Tel.: 06-70/619-1788 /3/1/
Jászberényben, a Káposztáskert ut-
cában (Pelyhespart) 3 szobás, össz-
komfortos téglaház 582 m2-en eladó. 
Tel.: 06-30/214-1412 /3/3/
Jászberényben 4 lakásos társasház-
ban 1. emeleti, 58 m2-es, felújított, 2 
szobás lakás, garázzsal együtt eladó. 
Tel.: 06-70/537-4768 /3/1/

TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST 
VÁLLALUNK (Külső-belső festést, szí-
nezést, szigetelés, dryvithálózást, va-
kolást, falazást, ajtó-ablak cserét, falak 
átalakítását; süllyedt, repedezett vizes, 
penészes falak felújítását; melléképüle-
tek teljes átalakítása, épületbontások, 
kerítésépítést, betonozást, térkövezést, 
ácsmunka, tetőjavítás, kúpolás, ké-
ményjavítás stb.) ingyenes felméréssel.
Tel.: 06-70/626-8447 /6/1/

Villanyszerelés! Áramszolgáltatóknál 
regisztrált szerelő vállalja szabványo-
sított mérőhelyek kialakítását, teljesít-
mény növelés, H-tarifás mérés, kivite-
lezés. Tel.: 06-20/508-8701 /3/3/

Tetőjavítást, új tetők készítését, lapos-
tetők szigetelését, kémények javítását, 
faházak készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Érd.: 06-70/305-7697 
/3/2/
Redőnyjavítás, gurtnicsere akár még 
ma! Új redőny rendelés! Péter 06-
20/420-3324 /24/8/
Költöztetés, bútorszállítás, árufuvaro-
zás, AUTÓMENTÉS, autószállítás (Hat-
van). Tel.: +36-30/239-5433 /49/8/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítása. Érd.: 
06-37/341-586, 06-20/453-
6642 /30/10/
Kőműves ácsmester vállal kőműves, 
gipszkarton szerelést, festést, mázo-
lást, parkettázást, burkolást, ajtó-ab-
lak cserét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás felújítást, 
családi házak építését, kivitelezését. 
Érd.:  06-30/8899-673 /3/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

06-70/363-5887, 06-20/942-9601
Hétvégén is hívható!

Bármilyen bádogos és ács munkát 
vállalok. +Anyagbeszerzés, Lindab 
lemez, cserepes kedvezményes áron. 
Tel.: 06-70/3529-880 /4/2/
Redőny készítés, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamónikaajtó, 
szúnyogháló javítás és nyílászárók, 
párkányok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/13/
6 fős brigáddal vállalunk mindenféle 
építési munkálatokat, térkövezést, kő-
műves munkákat, stb. Érd.: 06-70/609-
7591 /3/2/

Festést, mázolást, tapétázást, burko-
lást, kőműves felújítást, homlokzatszi-
getelést, festést, gipszkartonszerelést, 
laminált parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érd.:  06-20/330-
4597 /3/2/
Tetőfedő, bádogos! Ereszcsatorna 
készítése és javítása, egyéb tető felújí-
tási munkálatok. Tel.: 06-20/599-6175 
/6/2/
Veszélyes, magas fák kivágását vállal-
juk alpintechnikával, számlaképesen. 
Minden nap elérhetőek vagyunk: 06-
20/214-4398, www.fakivagasviktor.
hu /4/4/
Kőműves munkát, lakásfelújítást 
A-Z-ig garanciával vállalok, rövid 
határidővel, 2019-es árakkal. 
Tel.: 06-70/627-7919 /3/1/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-
24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! Érd.: 06-70/233-0673 
/12/8/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építését, 
átalakítását, melléképületek felújítá-
sát, bontást, hőszigetelést, burko-
lást, támfalépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, mázolást, 
tapétázást, térkő rakását, kerítés épí-
tést vállalok akár anyagbeszerzéssel 
is. Érd.:  06-70/420-1461 /3/2/
Vízszerelést, ivóvíz hálózat kiépítését, 
csőtörés hiba elhárítását, fürdőszo-
bák csövezését, szennyvíz hálózat 
kiépítését, földmunkával, bontási 
munkával, kőműves munkát vállalok. 
Tel.: 06-20/249-4793 /3/2/
Családi házak, lakások kisebb-na-
gyobb felújítását, generálkivitelezé-
sét, festését, ács, kőműves, burkoló 
munkáit garanciálisan vállaljuk. Tel.: 
06-30/899-6156 /3/1/
MESTERBOSZORKÁNY jövendő-
mondó, halottlátó, médium várja hí-
vásod.Újévi jövendölések, gyógyító 
energiák! Rontáslevétele, gyógyító-
tisztító energiák.T:06/70-434-2178.

Könyvelés! Egyéni vállalkozások, 
gazdasági társaságok teljes körű 
könyvelését, magánszemélyek adó-
bevallás készítését vállalom Jász-
berényben. 06-30/324-3314 /3/3/

Építőipari cég munkát vállal. Lakás 
felújítást, tetőjavítást, kisebb-nagyobb 
munkákat vállalunk. Ár helyszíni felmé-
rés után. Tel.: 06-70/621-3126 /3/2/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA tanítás 
(nyáron is) Hatvanban! Alsó tago-
zatos iskolásoktól egyetemistákig. 
Bővebb információkért kérem lá-
togasson el a honlapomra! www.
galtamasmatek.hu /30/10/

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
750 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Kiváló állományból való tarka Master 
és fehér hús hibrid előnevelt csirkék 
kaphatók. Érd.: Jászberény, Temető 
u. 26. 06-30/236-5494 /13/1/

JÁRMŰ
RÉGI MOTOROKAT keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-
5142 /4/1/

Érintésvédelmi felülvizsgálat, EPH jegy-
zőkönyv. Tel.: 06-31/780-5553 /6/2/

Tojótyúk akció, 20 db-ra 2 db aján-
dék. Egyéves, szép tollas, kiválóan 
tojó, ingyen házhoz szállítva 650 Ft/
db. 06/70-240-13-31

k 

z-
6-

e, 
új 

® EGYÜTT NÖVEKSZÜNK.

A Procter&Gamble a világ egyik legnagyobb nemzetközi vállalata. Gyöngyösön, Oral-B elektromos fogkeféket szerelünk össze, valamint 
Braun villanyborotvákat és női epilátorokat csomagolunk.

Gyöngyösi gyárunkba keresünk pályakezdő és szakmai tapasztalattal rendelkező  
jelentkezőket az alábbi területekre:

Várjuk önéletrajzát:

csatlakozz.im@pg.com

Elvárások: • középfokú (műszaki) végzettség • folyamatos (3 vagy 4) műszakos műszakrend vállalása • számítógép felhasználó szintű 
ismerete (Office programok) • csoportos és önálló munkavégzés • megbízhatóság, precizitás, proaktivitás

Előnyök: • könnyűiparban szerzett tapasztalatok • gyártósori vagy autóipari szerelési tapasztalat • pneumatika- vagy hidraulika- rendszerek 
ismerete • villanyszerelői végzettség • PLC ismeretek

Amit kínálunk: • bejelentett, hosszú távú munkalehetőség saját állományban • folyamatos beléptetés • határozatlan idejű munkaszerződés 
• alapbéren felüli juttatások műszakpótlék és Cafetéria • 13. havi fizetés • ingyenes buszjárat • kihívásokkal teli feladatok • szakmai fejlődés

GÉPBEÁLLÍTÓ-, és ELEKTROMOS
TECHNIKUS pozícióba.



2020. március 5.8

A  Johnson  Electric  Csoport  a  világ  egyik  vezető  mikromotor,  hajtómű-
alrendszer  és  aktuátor  gyártója  az  autóipar  és  egyéb  ipari  felhasználók 
számára.  Hajtómű  megoldásaink,  több  száz  egyéb  alkalmazással  együtt, 
üléseket és fényforrásokat mozgatnak és működtetnek világszerte. Ügyfeleink 
számára  mi  vagyunk  a  biztos  megoldás.  Magyarországon  hatvani  és  ózdi 
gyárunkban 1600 munkavállalót foglalkoztatunk

Jelenleg  az  Automotive  Products  Group hatvani  gyáregységébe keresünk 
kollégákat az alábbi munkakörbe:

Fröccsöntő gépbeállító
Feladatok:

 Műanyag fröccsöntő gépek üzemeltetése, működésük felügyelete, 
technológiai utasítás szerinti beállítása

 Szerszámcserék elvégzése, fröccsöntő gépek tisztán tartása, alapvető 
karbantartások elvégzése, gépek alapanyaggal való feltöltése

 Gépek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése. Aktív részvétel a 
karbantartási tevékenységben

 Gépes anomáliák jelzése a közvetlen felettesének, állásidők 
minimalizálása

 A vonatkozó adminisztrációs feladatok pontos elvégzése

Elvárások:

 Középfokú vagy szakmunkás iskolai végzettség
 Műanyag fröccsöntés területén szerzett gyakorlat
 Három műszak vállalása
 Autóiparban szerzett gyakorlat és/vagy darukezelői képesítés előny

Amit ajánlunk:

 Versenyképes fizetés és juttatási csomag (széles körű béren kívüli 
juttatások, motivációs bónusz teljesítménytől függően)

 Ingyenes céges buszjárat

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség egy folyamatosan növekvő 
multinacionális autóipari gyártó cégnél

 Inspiráló munkahelyi környezet és egy nagyszerű munkahely

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát az alábbi e-mail 
címre várjuk:

careers.hu  @johnsonelectric.com  

Johnson Electric Hungary Kft.
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 7.

A GREAT PLACE TO WORK 

careers.hu@johnsonelectric.com
Johnson Electric Hungary Kft.

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 7.

Jelenleg az Automotive Products Group hatvani gyáregységébe 
keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Projekt- és minőségtervező mérnök

A Johnson Electric Csoport a világ egyik vezető mikromotor, hajtómű-alrend-
szer és aktuátor gyártója az autóipar és egyéb ipari felhasználók számára. 
Hajtómű megoldásaink, több száz egyéb alkalmazással együtt, üléseket és 
fényforrásokat mozgatnak és működtetnek világszerte. Ügyfeleink számára 
mi vagyunk a biztos megoldás.

Feladatok:
 • Részvétel az új gyártósorok felállításában és NPI projektek  
  koordinálásában, különös figyelmet fordítva a minőségügyi  
  elvárások teljesülésére
    • Műszaki megoldások és minőségbiztosítási megoldások tervezése,  
  kapcsolódó dokumentáció elkészítése
    • Változtatások végrehajtása, PPAP elkészítése és kommunikálása 
  a vevő felé
    • Minőségfejlesztési és költségcsökkentő projektekben való részvétel
    • Hatékonyságelemzés készítése és ennek alapján fejlesztési 
  javaslattétel
    • A gyártás kezdeti szakaszának támogatása műszaki és minőségügyi 
  oldalról
Elvárások:
 • Felsőfokú műszaki végzettség (minőségügy, gépész- vagy  
  villamosmérnök)
    • 2-3 éves releváns szakmai tapasztalat; az autóipari háttér előnyt jelent
    • Az IATF 16949, QS9000 eszközök ismerete előnyt jelent 
  (PPAP, FMEA, MSA, SPC)
    • Jó problémamegoldó képesség és kreativitás
    • Kommunikációs szintű angol nyelvtudás 
Amit ajánlunk:
 • Versenyképes fizetés és juttatási csomag (cafeteria, éves   
  bónusz, utazási költségtérítés stb.)
 • Stabil, hosszú távú munkalehetőség egy folyamatosan növekvő 
  multinacionális autóipari gyártó cégnél
 • Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség
 • Inspiráló munkahelyi környezet és egy nagyszerű munkahely 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát az alábbi
e-mail címre várjuk:
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LÁTÁSODRÓL!
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5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16., TELEFON.: +36 57 412 764
Az akciós ajánlat 2020. 03. 02-től, 2020. 06.30-ig érvényes. További kedvezményekről és a részletekről érdeklődj látászakértőinktől! 

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az 
allas@mader-logistik.com e-mail címen 

„Info” jeligére!  Tel.: 37/544-214

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

Raktáros, targoncás 
kollégát/kolléganőt 

 
Elvárások: 

• több műszak 
vállalása 

Előny: 
• OKJ 

targoncavezetői 
bizonyítvány és 
vezetői 
engedély 

 
Amit kínálunk: 

• versenyképes 
fizetés + 
Cafeteria 

• hosszú távú 
munkalehetőség 

• céges busz  
Hatvan területén

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mail 

címen, „Info” jeligére! 
 
 
 

- Targonca-vezető raktáros 
- Betanított munkás (tisztítógép-kezelő)

- Betanított munkás (szortírozó)
   ( 4 műszakos munkarend 
   4 nap munka 12 órában – 4 nap pihenő ) 
Miért a Mader?
• alapbér + műszakpótlék
• Cafeteria és jelenléti bónusz
• jó munkakörülmények
• stabil hosszútávú munkahely
•  munkaruha

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. hatvani csapatába 
az alábbi pozícióra keresünk új kollégákat

céges buszjárat 
  Hatvan területén kívül is!

Jászberény 
város szélén 

vállalkozásra alkalmas 
telephelyrész
 (10.000 m2) 

kiépített szilárd úttal 
megfelelő 

infrastruktúrával. 
 érdeklődni.: 

06 30 2181 153    
06 20 4527 825

Eladó!

Márciusi
ajánlatunk!
Házi készítésu 
parasztsonka és  
füstölt húsok 
rendelhetok!
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g!-Füstölt kolbász................ 1790 Ft/kg
-Füstölt szalonna ............. 1100 Ft/kg
-Házi hurka .......................890 Ft/kg
-Sütni való kolbász ............1380 Ft/kg

SZAKFORDÍTÁS 
MINDEN NYELVRŐL, MINDEN NYELVRE

A KONTAKT 
FORDÍTÓIRODA ÉS NYELVISKOLA 

vállal 

szakfordítást, hivatalos fordítást 
és tolmácsolást.

Új partnereink részére angol és német nyelvből 
a szakfordítási árból 10% engedményt adunk. 

Várjuk vállalatok és intézmények dolgozóinak jelentkezését 
alapfokú, haladó és nyelvvizsga-előkészítő  
angol, német és orosz nyelvtanfolyamokra. 

E-mail: info@kontaktforditoiroda.hu 
 www.kontaktforditoiroda.hu

Csákvári Antal ügyvezető Tel.: 30/9411397

Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter

gyöngyös, Jókai mór u. 14. 
Bejelentkezés: 06-70/676-3234


