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- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

GasztroenterolóGiai-
endoszkópos

maGánrendelés

DR. GÁLL JÁNOS
szakorvos

Jászberény, Zirzen J. u. 6.
Bejelentkezés telefonon:

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

Önéletrajzokat 
bruttó fizetési igény 
megjelölésével 
a következő 
e-mail címre várjuk:

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Fényképes önéletrajzokat, fizetési igény 
megjelölésével a következő e-mail címre kérjük:

telnet2005@telnet2005.hu

A Telnet2005 Kft. profil bővítés 
miatt munkavállalót keres 

a következő munkakörökbe:

• elektronikai műszerész
• műszaki adminisztrátor
• villanyszerelő
• biztonságtechnikai szerelő

Pályakezdők 
jelentkezését is

várjuk.
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 Légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozó Jászárokszállási cég az alábbi munkavégzésre, 
munkatársat keres 
 
TARGONCAVEZETŐ 
 
Elvárások: 
 
-Új tipusú vezetőüléses targoncavezető jogosítvány (elektromos, dízel) 
-Minimum 1 éves gyakorlat 
-Megbízhatóság ,precizitás, terhelhetőség 
 
Munkaköri feladatok 
 
-Targoncával történő anyagmozgatási feladatok ellátása 
 
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: 
 
Weger Hungária kft 
5123.Jászárokszállás, Kossuth u. 85. 
wegerhungaria@weger.hu 
 
 
 
 
 

Légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozó 
Jászárokszállási cég az alábbi munkavégzésre, 

munkatársat keres

TARGONCAVEZETŐ
 Elvárások:
-Új tipusú vezetőüléses targoncavezető jogosítvány (elektromos, dízel)
-Minimum 1 éves gyakorlat
-Megbízhatóság ,precizitás, terhelhetőség
 Munkaköri feladatok:
-Targoncával történő anyagmozgatási feladatok ellátása

 Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Weger Hungária kft, 5123.Jászárokszállás, Kossuth u. 85.

wegerhungaria@weger.hu
Német autóipari cég munkatársat keres

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐI
munkakörbe.

Fő feladatok:
- Termékek, termékcsoportok, alkatrészek gyártása  
 munkautasitás alapján
- A felettes tájékoztatása a problémákról és az anyaghiányról
- Együttműködés a munkafolyamatok javitásában

Elvárások:
 - Minimum 8 általános iskolai végzettség
 - Kézügyesség és precizitás
 - Jó látás
 - Monotonitástűrés
 - Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is  
   várjuk (orvos szakértői vélemény és határozat megléte feltétel)
 - 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyök:
 - Jászberényi lakóhely
 - Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kinálunk: 
 Az első ledolgozott egész hónap után jogosultság 
 a teljes juttatási csomagra (teljesitménypremium,  
 jelenléti prémium, Erzsébet utalvány)
 - Bejelentett, hosszú távú munka
 - Juttatási csomag (prémium, étkezési jegy), munkaruha
 - Tiszta, kulturált munkakörnyezet
 - Ingyenes buszjárat

  Új járat Nagykáta irányából
 - Saját állományban történő foglalkoztatás (nem munkaerő  
   közvetitő cégen keresztül)

Jelentkezés módja: 
 - E-mailben a Palma.Nagy@holocher-bauer.com cimre
    (telefonszám, lakcim megadásával)
 - Telefonon: 36-20-620-7405 
- A cég telephelyén elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével

A telephely cime: Holocher+Bauer Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1. 25. sz. Èpület
(Jász-Plasztik Kft. ipari területén található)

- Ofszet-, és rotációs gépmester
- Hajtogató és kötészeti gépek  
   kezelésében jártas szakember
- Kiadványszerkesztő 
- Digitális nyomdagép kezelő

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny: magas szintű műszaki készség, önállóság, terhelhetőség.

Jászberényi nyomda  
felvételre keres munkájára 
igényes női és férfi munkaerőt.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

TOJÓTYÚK ELADÁS!
Mátraterenye 088/47 hrsz. lévő
telepünkön 2017. január 31-től

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.

A Jászárokszállási Városi Óvoda

Érdeklődni a 06-57/531-039-es 
telefonszámon lehet:

Várja azon jelentkezőket is, akik nyelvvizsga letétele 
kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez 
előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló 

oklevéllel rendelkeznek.

ÓVodApedAgÓgust
keres.

Munkahelyi 
étterem

főzőkonyhájára  

Jelentkezés:
deszk.gabor@dussmann.hu

email címen vagy a 
06 20 400 9156 

telefonszámon hétköznap
8.00-14.00 óráig.

szakácsot 
és raktárost

felveszünk.
A munkavégzés 

helyszíne: Hatvan.

Jászberény, szelei út vége Hrsz.: 9406 t.: 57/411-061
Jászjákóhalma, Fő út 140.t.:/fax: 57/538-120.
Jászárokszállás, déryné u. 18.telefon: 57/432-221.

Kedvezményes árainkkal várjuk 
kedves vásárlóinkat 2017-ben is!

Minden, ami egy építkezéshez , 
felújításhoz kell, nálunk megtalálja!

Osb lapok , gipszkarton, szigetelő anyagok, 
csemperagasztók, falazó habarcsok,
 téglák, cserepek , vasanyagok  stb.

Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

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 végbél-
betegségek, epekövesség, 
sérv, visszér vizsgálata és 

kezelése.

Egri építőipari cég keres

Központi ÉpítőmÉrnöKöt 
költségvetési és közbeszerzési pályázat
készítési és árkalkulátori gyakorlattal.

mélyépítési gyakorlat előnyt jelent.

Tel.: 06-20/935-2699
e-mail: tkiroda@freemail.hu

pálinkafőzés
szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

tel.: 29/462-125.
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dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség:  
bruttó 150-160 ezer Ft/hó

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 15 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta, Szentmárton-

káta,Tápiószecső,
Tápióbicske irányából.

Jelentkezés:
 06 70 197 8772
06 70 645 3095
06 70 882 1610

Email: gyal@humilitas.hu
www.jelentkezes.pe.hu

Jászberényi
telephelyű cég

keres
cégvezető mellé

irodai
asszisztenst 

Feltételek:
számítógépes
alapismeret
középfokú
 végzettség

 telefon: 
06-70/7735-112

BB HANSA KFT. keres
Szurdokpüspöki telephelyre

azonnali kezdéssel gyakorlott 
pénzügyi ügyintéző 

munkatársat!
Érd.: Gortva Istvánné 06-30/400-6730

BB HANSA KFT. keres
Szurdokpüspöki telephelyre

azonnali kezdéssel gyakorlott 
KÖNYVELŐ

munkatársat!
Érd.: Gortva Istvánné 06-30/400-6730

   Jászberényi nyomda  
       felvételre keres: 

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny:    magas szintű műszaki és kooperatív  
         készség, terhelhetőség.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

- betanított segédmunkást /férfi-női/ kötészeti  
  gépek kiszolgálására,
- raktáros munkakörbe, munkájára igényes,  
  precíz, terhelhető munkaerőt,
- valamint, targonca vezetői engedéllyel rendel 
  kező targoncást.

www.kdjbutorhaz.hu

Jászberény, kun u. 21. tel.: 57/411-103,
06-30/412-3221, ny.: h-p.: 9-18-ig, szo.: 9-14-ig.

egyedi konyhabútorok gyártása igény szerint
- Étkezőgarnitúrák
- Konyhabútorok
- szekrénysorok
- Nappalik
- gardróbok
- Hálószobabútorok
- előszobabútorok
- Kárpitos bútorok
- gyerekszobabútorok
- Iroda-, dolgozószoba
  bútorok
- Kiegészítő bútorok
- Matracok

KDJ Bútorház
JászBerénY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek

Signal Print Kft felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:

Feltétel:
- 2 műszakos munkarend vállalása
- min. 8 általonos iskolai végzettség

Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- bónusz juttatások 
- étkezési utalvány

Érdeklődni: 8.00-16.00 óráig 
a 57/414-515 telefonszámon. Szarvas Kft

Női dolgozókat 
köNNyű fizikai csomagoló muNkára

férfi dolgozókat 
kézi aNyagmozgatóNak

KEZDJE 2017-ET ÚJ MUNKAHELYEN!
BÉRT EMELTÜNK!

BR 818 FT-os ÓRABÉR
+ JELENLÉTI BÓNUSZ

a próbaidő alatt is!
EGYSZERŰ BETANÍTOTT MUNKA

Autóalkatrész gyárban

Feladatok: Összeszerelés, ellenőrzés 
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, 
monotónia-tűrés, színlátás, 2 műszakos 

munkarend vállalása
Amit kínálunk: 

 Bejelentett, stabil munkalehetőség
 Ingyenes céges buszjáratok számos 

településről

Munkavégzés helye: Gyöngyös 

HÍVJON BENNÜNKET MÉG MA 
a 06 30/ 523-5991-es telefonszámon!

ABLAK-REDŐNY 
DISZKONT

műanyag ablakok hőszigetelt 
alu és műanyag redőnyök 

szúnyoghálók 
DISZKONT ÁRON!

A bontásból keletkezett hulla-
dék elszállítása, helyreállítás.

NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓK!
Tel: 06-70/208-9430

   elektro - MontőrINg Kft.
JÁSZBERÉNYI ÖNTÖDÉBE KERESüNK:

Öntöde, Jászberény, Sportpálya u. 1.

Előny: jászberényi lakos
Jelentkezni telefonon 30/834-1751, 

vagy személyesen, a termelésvezetőnél:

BETANÍTOTT KÖSZÖRűST, 
bármilyen szakmával 

rendelkező BETANÍTOTT 
fORMÁZÓT formázó sorra, 

és BETANÍTOTT HŐKEZELŐT.
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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.I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.

 PIAC MARKET
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

GYÖNGY MARKET
Jb., Kossuth út 10. Tel.: 06-57/411-161,
06-30/219-5972. falcon2000@gmail.hu

VASÁRNAP IS NYITVA!

AKCIÓ 2017.01.26-tól 2017.02.02-ig

H - Szo.: 500-2100   Vas.: 700-2100

GYÖNGY MARKET
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NYITVA TARTÁS 

Löwenbrau dob. sör 0,5 l ......................... 149.-
Scontó szörp 2 l ........................................ 169.-
Sós fehér szalonna 1 kg........................... 999.-
Next nápolyi 180 g .................................... 159.-
Wu2 sampon 100 ml ................................. 199.-
Magyar túró 450 g ..................................... 399.-
Dawtona mártás 360 g.............................. 199.-
Boom inst. kávé 75 g ................................ 199.-
Lorilux mosógél 1,5 l ................................ 399.-
Kőrösi tömlős sajt 100 g .......................... 125.-
Floren öblítő 1 l ......................................... 239.-
Fagy. pulyka, baromfi fasírt 1 kg ............. 559.-

PIAC MARKET 
NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, 
étkezési utalvány, jutalmak és prémiumok!

Ingyenes buszjárat 
Gyöngyös, Hatvan, Heves, 

Jászberény térségéből.

Jelentkezés: 30/384-9806.

Elvárások: 8 általános iskolai 
végzettség, jó látás, kiváló 

kézügyesség, 3 műszak vállalása

A Rosenberger Magyarország Kft.

gyártósori összeszerelőket
keres Jászárokszállásra.

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás.

Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározása a raktárba,
+  kivételezés a raktárból,
+  gyártósor kiszolgálása 
    (targoncával+vontatóval),
+  mobilterminálon történő könyvelés,
+  egyéb anyagmozgatási feladatok,
+  áruátvétel.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folya-
matos tanulás, a nyugodt munkakörnyezet
és a professzionális munkakörülmények. 
Mi tudjuk, hogy kimagaslót nyújtani csak
megfelelő körülmények között lehet igazán.

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy 
   dinamikus és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos 
   munkahelyi légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás 
   támogatása, 
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Kérdése lenne?
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 
ingyenesen hívható zöld számon:
06-80-888-555

A világ 100 országában, 1 200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

Érdeklődjön e-mailben: info.gyongyos@kuehne-nagel.com 
Jelige: Gyöngyös

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZ-
TIKAI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros

www.matajozsef.hu
Kalodás tűzifa 1x1x1 m 13.500 Ft/m3

Ömlesztett m3 12.500 Ft/m3
A plató méret 450x220x0,7=6,93 m3, 

ami 86.625 Ft egy teljes autó.
Méteres tűzifa

erdei 1x1x1,7 m3 20.000 Ft/m3-től
Tel.: 20/2727-338
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A Fortaco Európa legnagyobb gyártó partnere a gépiparban. A cég fő termékei a nagyméretű hegesztett 
és forgácsolt alkatrészek, beépítésre kész kezelő kabinok és teljesen összeszerelt gépek és 
berendezések. A cég csoport  2600 munkavállalót foglalkoztat, Finnországban, Lengyelországban, 
Észtországban, Magyarországon és Szlovákiában. Nettó árbevétele 2012-ben 250 millió euró volt. 
 

A jászberényi Fortaco Zrt.  
az alábbi munkakör betöltésére keres jelölteket: 

 
HEGESZTŐ 

 
 

Elvárások: 
• hegesztő szakmunkás 
• minimum  2 év tapasztalat  
• érvényes, független EN 287-1 szerinti 135 P BW 1,2S t15 PF ss nb minősítés  
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga  
• önálló munkavégzés (rajzolvasás, mérés)  
• rádióvezérelt 50 t. daru kezelésre jogosító bizonyítvány előnyt jelent. 

 
 

 LAKATOS  
 

Elvárások: 
• acélszerkezeti lakatos szakmunkás 
• minimum  2 év tapasztalat  
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga  
• önálló munkavégzés (rajzolvasás, mérés)  
• rádióvezérelt 50 t. daru kezelésre jogosító bizonyítvány előnyt jelent. 

 
Fontos szempontok munkatársaink megítélésénél: 

• csapatban gondolkodás, 
• egyéni felelősségvállalás, 
• vevő központúság. 

 
Amit kínálunk: 

• dinamikus, kihívásokkal teli munkakörnyezet 
• fizetett munkaközi szünet  

A Fortaco Európa legnagyobb gyártó partnere a gépiparban. A cég fő termékei a nagyméretű hegesztett és forgácsolt alkatrészek, beépítésre kész kezelő kabinok és teljesen 
összeszerelt gépek és berendezések. A cégcsoport  2600 munkavállalót foglalkoztat, Finnországban, Lengyelországban, Észtországban, Magyarországon és Szlovákiában. 
Nettó árbevétele 2012-ben 250 millió euró volt.

 

Amit kínálunk:
Kiváló munkakörülmények, nyugodt munkahelyi légkör, stabil, rendezett viszonyok
• A munkakörnek és a képességeknek megfelelő fizetés, széleskörű szakmai ismeretbővítés lehetősége, szakmai kihívások.
• Biztos, bejelentett foglalkoztatás.

A jászberényi Fortaco Zrt. 
az alábbi munkakör betöltésére keres jelölteket:

forgácsolási csoportvezető
feladatok: 
• A rábízott Megmunkáló terület hatékony proaktív vezetése.
• A forgácsolás gépes gyártási program megvalósítása, betartatása,  
 nyomon követése a dolgozókkal.
• Folyamatos határidő, minőség és hatékonyság fókusz.
• A termelésben résztvevő 25 fős terület közvetlen irányítása, műszaki  
 támogatása termelési terv megvalósításában műszakos szinten, terület  
 munkavégzésnek adminisztrálása.
• Felelősség a területi képességek fejlesztésében, dolgozók motiválásában
• Kapacitások gyártási ütemtervnek megfelelő tervezése, műszakbeosztá- 
 sok elkészítése, ezek megvalósítása.
• Folyamatos gyártás fizikai feltételeinek a biztosítása
• A biztonsági és minőségbiztosítási előírások betartása és betartatása  
 a termelésben
• Szoros együttműködés a kapcsolódó munkatársakkal, részlegekkel.
• Részvétel a Forgácsoló terület fejlesztésben (veszteségek beazonosítása  
 - megszűntetése)
• Problémamegoldás - Proaktív szemlélet
• Részvétel reklamációk kivizsgálásában, Belső selejt csökkentési akciók  
 koordinálása.
• Riportozás közvetlenül a Forgácsoló üzemvezető felé. 
Elvárások:
• Gépész technikus, NC forgácsoló, Releváns szakirányú végzettség 
 (CNC forgácsoló, csoportvezetésben szerzett tapasztalat)
• Hasonló területen szerzett minimum 2-5 éves szakmai tapasztalat
• Egyedi gyártásban, forgácsolásában  szerzett tapasztalat előny
• Siemens 840C, 840D és NCT vezérlések ismerete
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Több műszakos munkarend vállalása
• Csapatszellem, önállóság, megbízhatóság

forgácsoló üzemvezető
feladatok: 
• A rábízott Megmunkáló terület hatékony proaktív vezetése Csoportvezető- 
 kön keresztül a termelésben résztvevő 50 fő hatékony irányítása
• A beérkező hosszú távú többnyire projekt alapú megrendelések forgácso- 
 lásának  az ütemezése, gépes gyártási program elkészítése, módosítása,   
 irányítása, felügyelete
• A gyártási program felügyelete, folyamatos kontroll határidő, minőség és  
 hatékonyság fókusszal 
• Kapacitások rövid hosszú távú tervezése, 
• Gépek optimális kihasználásának tervezése, monitorozása.
• A biztonsági és minőségbiztosítási előírások betartása és betartatása  
 a termelésben
• Szoros együttműködés a kapcsolódó munkatársakkal, részlegekkel
• Forgácsoló terület és folyamatainak fejlesztése, LEAN eszközök alkalmazásával, 
• Képességfejlesztés
• Hatékonyságnövelés, 
• Veszteségek beazonosítása, eltávolítása, 
• SMED projektek indítása, javító intézkedések bevezetése  
• Problémamegoldás 
• Részvétel reklamációk kivizsgálásában, belső selejt csökkentési akciók  
 koordinálása
• Közvetlen riportozás a termelési vezető felé
Elvárások:
• Felsőfokú Gépészmérnöki végzettség, Releváns szakirányú végzettség  
 (CNC forgácsoló tapasztalat, vezetésben szerzett tapasztalat)
• Hasonló területen szerzett minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat
• Egyedi gyártásban, forgácsolásában szerzett tapasztalat előny
• Siemens és NCT vezérlések ismerete előny
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Középfokú angol nyelvtudás/ előny
• Folyamatfejlesztésben és minőségirányításban szerzett releváns tapasztalat  
 (gyártási környezet) 
• Csapatszellem, önállóság, megbízhatóság

Kérjük, hogy önéletrajzát, fizetési elvárásainak feltüntetésével az alábbi e-mail címre küldje: 
jaszbereny@fortacogroup.com

3.000 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

<< CARDIFF nappali sor
290x200x52

Led világítással!
189.900 Ft helyett 135.000 Ft

<< CARDIFF komód
180x85x42

66.000 Ft helyett 49.000 Ft
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KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

kutyasziv60@ freemail.hu www.kutyasziv.hu

06-20/248-0208, 06-30/7814-356
Kóbor állat befogása: 06-30/464-1380

ÁLLÁS
Táblagéppel, okostelefonnal végez-
hető internetes munkára munka-
társakat keresek. Károlyi Péter 06-
20/777-1122 /16/8/
Száraz és Társa Kft. keres hosszú 
távra kőművest, azonnali kezdéssel. 
Érd.: 06-30/409-2563 /6/6/
Állandó rövid ukrán körfuvarokra 
keresünk gyakorlattal, C+E kategó-
riás jogosítvánnyal, GKI kártyával 
és leinformálhatósággal rendelkező 
gépkocsivezetőket nyerges szerel-
vényre. Jelentkezni lehet munkaidő-
ben a 06-57/415-221-es telefonszá-
mon. /3/3/
24 tonnás nyerges szerelvényre ke-
resünk állandó rövid nemzetközis 
kanyarokra C+E kategóriával és GKI 
kártyával rendelkező gépkocsiveze-
tőket (hétvége legtöbbször itthon). 
Jelentkezni lehet munkaidőben a 
06-57/415-221-es telefonszámon. 
/3/3/
Nemzetközi fuvarozó cég keres 
gyakorlattal és GKI kártyával ren-
delkező gépkocsivezetőt fix autóra, 
jó kereseti lehetőséggel, maximum 
2 hetes kinn tartózkodással (van 
lehetőség Uniózásra is). Jelentkezni 
munkaidőben a 06-30/935-2949-es 
telefonszámon lehet. /3/3/
24 tonnás nyerges szerelvényre 
keresünk belföldes munkára gya-
korlattal rendelkező sofőrt. A főbb 
feladatok előrakás, átakasztás len-
ne. Jelentkezni lehet munkaidőben 
a 06-57/415-221-es telefonszámon. 
/3/3/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 fő 
kőművest. Tel.: 06-30/582-3690 
/6/3/
Jászberényi telephellyel rendelkező 
cég belföldi és nemzetközi gépko-
csivezetőt keres C, E kategóriával, 
GKI és digitális sofőrkártyával. Tel.: 
06-30/9402-634 /3/3/

Jászfényszarui gyáregység biz-
tonsági szolgálatához alkalmazotti 
munkaviszonyba vagyonőröket és 
EGYSZERŰ ŐRÖKET keresünk. 
Egyszerű őrnek szükséges: 8 álta-
lános iskolai végzettség és erkölcsi 
bizonyítvány. Jelentkezés +36-
70/197-9011 /3/3/
Konyhai kisegítőt felveszünk! Koro-
na Étterem és Panzió, Hatvan. Tele-
fonszám: 06-37/341-787 /4/3/

B kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keresünk 
belföldi áruterítésre. Amit kínálunk 
versenyképes fizetés, fiatal csa-
pat, rugalmas munkaidő. Előny 
3,5 tonnás kisteherautói vezetői 
tapasztalat, jászberényi lakhely. 
Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal a következő e-mail címre vár-
juk, tdr.futarszolgalat.allas@gmail.
com /3/2/

ÁLLÁST KERES

A Papiron Kft. felvételre keres ügy-
fél orientált webáruházi ügyintézőt, 
webáruházi kontrollert  és vevő 
centrikus bolti eladót. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal Jászberény, 
Apponyi tér 1. /3/3/

Megbízható traktorvezetőt keres me-
zőgazdasági cég 2017. januári kez-
déssel. A munkavégzés helye: Csány. 
Bejelentett, teljes munkaidős állás. 
Jelentkezni lehet munkanapokon 8 
és 16 óra között a 06-30-415-1149-
es telefonszámon. /5/5/

1 műszakos munkavállalokat kere-
sünk jászberényi telephelyre. Kön-
nyű, betanított kézimunka. Hívjon 
most: +36-20/955-2608 /3/3/

Eladót felveszünk. Feltétel: szakké-
pesítés és 3 éves gyakorlat. Jelent-
kezés személyesen 3000 Hatvan, 
Mészáros L. u. 16. /péküzlet/ /3/3/
Szakképzett, gyakorlattal rendelke-
ző cukrászt felveszünk. Jelentkezés 
személyesen 3000 Hatvan, Mészá-
ros L. u. 16. /péküzlet/ /3/3/
Gyakorlott nehézgépkezelőt kere-
sek Hatvan környékéről. Tel.: 06-
70/297-4633 /4/3/
Jászberényi építőipari cég kőműve-
seket és betanított munkásokat fel-
vesz Tel.: 06-70/7735-112 /3/3/
Építőipari szakmunkást és segéd-
munkást keresek. Kiemelt bérezés-
sel és azonnali kezdéssel. Telefon-
szám: 06-30/665-3096 /3/3/
OKJ bizonyítvánnyal rendelkező 
magasemelésű targoncásokat kere-
sünk vidéki munkavégzésre. Előleg, 
szállás, utazás biztsítva. 06-70/610-
3986 /2/2/

Hatvanban vagy Újhatvanban 4 órás 
állást keresek. Telefonszám: 06-
30/776-9820

Hatvan Tesco Sherry Étterem pul-
tost keres. Érdeklődni személyesen 
az étteremben! /4/3/
APOLLÓ gumigyárba keresünk CO-
hegesztőket, AWI-sokat, lakatoso-
kat, géplakatosokat, csőszerelőket 
10órás munkarendbe. 1000Ft./ net-
tó/órabér. Utazás biztosítva. Tel.: 
06/30-182-4705. /2/2/
Közétkeztetéssel foglalkozó konyha 
szakképzett szakácsot keres. Fény-
képes önéletrajzot „konyha” jeligé-
vel a szerkesztőségbe vagy e-mail-
ben a jaszsagiszuperinfo@gmail.
com címre kérjük elküldeni. /10/2/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
ház azonnali kezdéssel felvételre 
keres textilkezelő  munkakörbe férfi 
munkavállalót. Érdeklődni Tóth Ár-
pád csoportvezetőnél személyesen, 
Jászberény, Szelei út 2., illetve te-
lefonon az 57/500-200 (127 mellék) 
telefonszámon lehet /3/2/
Jászapáti telephelyre tejipari 
termékek szállítására gépko-
csivezetőt keresük. Szüksé-
ges C, E jogosítvány. Érd.: 06-
30/692-7396 /6/2/
Megbízható, diszkrét, munkájára 
igényes bejárónőt keresek jászbe-
rényi családi házhoz heti 2 alkalom-
ra. Fényképes önéletrajzot „bejáró-
nő” jeligére a szerkesztőségbe vagy 
email-be a jaszsagiszuperinfo@
gmail.com címre várjuk. /3/2/
Változó munkahelyre, Jászfénysza-
ru telephelyű vállalkozás villany-
szerelőket keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal, fizetési 
igény megjelölésével, az alábbi e-
mail címen lehet: bornivill@gmail.
com /6/2/
Péküzletünkbe szakképzett, gya-
korlattal rendelkező eladót felve-
szünk, aki tudásával gazdagítaná 
családias csapatunkat. Jelentkezni 
személyesen lehet: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. u. 16. Zombori-60 Sü-
tőipari Kft. /2/2/
Szakképzett, gyakorlattal rendelke-
ző cukrászt felveszünk. Jelentkezni 
személyesen lehet: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. u. 16. Zombori-60 Sü-
tőipari Kft. /2/2/
Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-5262
Belovagló lovast keresünk távlo-
vakhoz Ostorosra. 6 órás mun-
kaidő, jó fizetés. Tel.: 06-30/967-
4107
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvárra 
betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950
Megbízható gondozót keresek idős 
hölgy mellé 24 órás felügyeletre 
Jászárokszállásra. 06-30/680-4758 
/3/1/
A Kód Kft. megváltozott munkaké-
pességű dolgozót keres számítógé-
pes munkahelyre. Elvárás: éjszakai 
munkavégzés vállalása, felhaszná-
lói szintű számítógépes ismeretek, 
megváltozott munkaképességének 
igazolása. Jelentkezni: személye-
sen a Nagykátai út 9.szám alatt.

Nemzetközi fuvarozással foglalko-
zó cég logisztikus kollégát keres 
angol vagy német nyelvtudással, 
gyakorlat előnyt jelent. Érd.: 06-
30/405-8844 /3/1/
Gyakorlattal rendelkező szerkezet-
lakatosokat és CO2 hegesztőket 
keresünk hosszútávra. szakmun-
ka01@gmail.com, 06-70/633-0463.
CNC horizontos és karuszeles for-
gácsolókat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel. szakmunka01@
gmail.com, 06-70/633-0463.
Azonnali munkakezdéssel,  CO he-
gesztőt, lakatost, pótkocsi gyártá-
sához értő szakembert  felveszek.  
Tel.: 06-70/611-51-33 /5/1/
Pultos-, konyhás hölgyeket ke-
resünk nappalos, éjszakás mű-
szakban, M3-as autópályán lévő 
étterembe. Tel.: +36-20/584-9985 
/3/1/
Autószerelőket és CO-hegesztőket 
keresünk gödöllői munkahelyre. 
munka1jg@gmail.com. 06-20/970-
3461.

Veszprém megyei középvállalkozás 
hosszú távú munkára hőszigetelő, 
ipari bádogos szakembereket ke-
res. +36-70/266-0001 /4/3/

LIGNIT korlátlanul kapható!
 Valamint magyar, lengyel, 

cseh, német szenek, gurigás és 
hasogatott tűzifa is!

 Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép, Jászárokszállás

 Tel.: 06-70/702-5262

JÁRMŰ
Régi öreg motorokat, alkatrésze-
ket vásárolnék! Pannonia, Csepel, 
stb...E-mail: beladiandras@citro-
mail.hu, Telefonszám: 06-30/424-
1307 /3/2/
Autófelvásárlás! Eladná autóját? 
Hívjon! Akár műszaki hibás, lejárt 
műszakis autók felvásárlása, ingye-
nes elszállítással. Tel.: 06-30/912-
4445 /10/1/

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr 
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön
február 11-én.
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Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, szakmai 
önéletrajzát juttassa el a következő címre:

e-mail: lilla.pinter@rail.bombardier.com
Bombardier Transportation Hungary Kft.
3143 Mátranovák, Szabadság út 51.
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KONYHALÁNY és SZAKÁCS
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon:
06-20/311-6211
vagy e-mailben:

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

KARBANTARTÓ
munkatársat keres.

Jelentkezni lehet telefonon:
06-20/311-6211
vagy e-mailben:

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu



72017. január 26. 72017. január 26.

SZOLGÁLTATÁS

BÉRLET
Jászberény központjában szép, 120 
m2-es lakás hosszú távra kiadó. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 06-30/209-3766 /6/6/
Hatvanban munkásoknak szállás 
kiadó zárható udvarral. Tel.: 06-
30/650-4265 /10/1/
Jászberényben, a Lehel Vezér tér 15. 
szám alatt (Börtönudvarban) IRODA, 
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Érdeklődni 
lehet: 06-30-4158-184 /3/3/
Hatvan, Pázsit úti, 4. emeleti lakás 
hosszabb távra kiadó (üres). Érdek-
lődni lehet: 06-70/338-7586 /3/3/
Garzonlakás kiadó Jászberény, Pesti 
utca 21/a. Tel.: 30/295-06-61 /3/3/
Garázs kiadó. Tel.: 06-30/462-9879

INGATLAN

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

Fülöp Róbert
06-70/363-5887, 06-20/942-9601

Hétvégén is hívható!

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Tel.: 06-70/530-
2489, 06-37/340-611 /9/2/
Regisztrált ügyfeleink számára 
eladó házat, lakást keresünk! 20 
éves szakmai tapasztalattal, or-
szágos adatbázissal, díjmentes 
regisztrációval és szaktanács-
adással állunk rendelkezésére! 
Ingatlant kereső ügyfeleinket díj-
mentes szolgáltatásokkal várjuk! 
Elérhetőség: Müllerné Marika 
06-30-282-0522; 06-30-255-
2648 /20/9/

Eladó Újhatvanban teljesen felújí-
tott, beszigetelt, 2 szobás+ebédlő, 
főzőfülke, fürdő, előszoba + lakható 
melléképület, pince, azonnal beköl-
tözhető. Irányár: 7.900.000 Ft. Ér-
deklődni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/881-5677 /4/3/

Gyöngyös vonzáskörzetében, 
Nagyrédén akár két generációnak is 
alkalmas, jó állapotú, nagy ház reális 
áron, 15,9 MFt-ért eladó. Tel.: 06-
30/616-6745

Heves, Arany János utca 23., 1.686 
nm-es telken, 276 nm-es, modern 
családi ház, bútorral eladó. Ár: 27,9 
M +36704366430 www.ingatlan.
com/22458379

Lőrinciben, a Rákóczi úton 3 szobás 
családi ház kerttel, garázzsal, mellék-
épülettel eladó. Hatvani lakáscsere is 
érdekel. Tel.: 06-30/253-8517 /2/1/

Hatvan központjában másfél szo-
bás, 2. emeleti lakás kiadó. Tel.: 
06-20/252-4460 /2/1/

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, RE-
DŐNY, RELUXA AKCIÓ! REND-
KÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK, AK-
CIÓS ÁRAK! ALUMÍNIUM ÉS 
MŰANYAG REDŐNYÖK, HAR-
MÓNIKA AJTÓK, SZALAGFÜG-
GÖNYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. TELE-
FONSZÁM: 06-37/346-461, 
06-20/324-5776 /10/9/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszállí-
tást, gépjármű szállítást vállalok. Te-
lefonszám: 06-70/200-4568 /20/6/
Napkollektorok, napelemek ter-
vezését, értékesítését, telepítését, 
karbantartását vállaljuk. Bemutató 
rendszerek megtekinthetők. Tel.: 
06-70/200-4568 /20/7/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosü-
tő javítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 /10/1/
Fakivágást, gallyazást, veszélyes 
fák kivágását, erdős és utak melletti 
területek tisztítását, gallydarálást 
vállalok. Elszállítással is. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/6/
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ÁLLAT
Mangalica hízók, süldők és malacok 
eladók. Érd.: 06-30/9331-714 /20/18/
180-200 kg-os nagysúlyú hízók Já-
szágón eladók. T: 06-30/4611-242 
/3/3/
Hízó eladó. Telefonszám: 06-30/345-
7707 /3/2/
Barna,szép tollas tojótyúk 649Ft/db 
áron előjegyezhető, ingyenes házhoz 
szállítással. 70/941-4151 /2/2/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! 
- Középiskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korrepetálá-
sa! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osztá-
lyosok középiskolai felvételire való 
felkészítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...Referen-
ciák! Egyénre szabott felkészítés! 
Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/3318-359 /10/9/

Dugulás elhárítás
bontás nélkül, SOS-ben,
hétvégén is. Víz-, szennyvíz-bekötések, 
vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések, 

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

Tel.: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543.

VEGYES
Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méterben), 
akác karók, akác oszlopok szőlőbe, 
kerti bútorokhoz eladók. Villanypásztor 
telepítés. Telefonszám: 06-30/9331-714 
/20/11/
Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porceláno-
kat, hangszereket, régi könyveket, 
órás és egyéb hagyatékot! Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-30/9128-335 /10/4/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/14/
Jászárokszállási telephelyről hasított, 
darabolt, kemény tűzifa 14.000 Ft/m3 
ártól csak kiszállítással eladó! Érd.: 
06-20/359-0849 /20/8/
Régi bútort,  hagyatékot, dunnát, 
párnát veszek. Hétvégén is! Érd.: 
06-30/317-0726 /9/2/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsági gye-
rekülés autóba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogatótálca, gyerek-
kerékpár, Opel 13-14”-es lemezfelni 
gumival és 205/55/16-os téli gumik. Tel.: 
06-70/247-0863 /10/4/
Tűzifa akció cser-, tölgy-, bükk 20 
Ft/kg (2.000 Ft/q), akác 22 Ft/kg 
(2.200 Ft/q). Tel.: 06-30/617-5455 
/5/5/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadarabos, ros-
tált! Bruttó 11,89 Ft/kq (1189 Ft/má-
zsa)! Telefonszám: 06-30-403-6754 
/3/3/
BABABÖRZE HATVANBAN! 2017. 
február 05-én, vasárnap 9-12ig a 
hatvani 5.számú Általános Iskola 
Tornatermében, Szabadság út 13. 
AJÁNDÉK JÁTÉKCSOMAGOKAT 
SORSOLUNK KI A VÁSÁRLÓK KÖ-
ZÖTT! Információ és helyfoglalás: 
06-20/313-9223 /4/3/
Felújított gázkészülékek, kazánok, 
konvektorok, cirkók, gáztűzhelyek 
eladók. Tel.: 06-20/328-7304 /6/2/

Eladó minőségi konyhakész tűzifa 
rendezett kalodában, bükk, tölgy, 
gyertyán, akác, 14000 Ft/m3 10 
kaloda vásárlásánál 10.000 Ft ked-
vezmény. Ingyenes házhozszállítás. 
Tel.: 06-30/839-6710 /3/3/

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gé-
peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllőt, CO hegesztőt, műszerészesz-
tergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 06-
70/624-5475 /3/3/
Eladó 1 db elektromos sütős gáztűz-
hely. Tel.: 06-29/442-307 /3/3/
Kihagyhatatlan! Bababörze és Kin-
csesbánya lesz Hatvanban, az 
Ötösben február 12-én, vasárnap, 
9-től délig (Hatvan, Szabadság út 
13. tornaterem). Óriási választék, 
törpe árak! Mindenkit szeretettel vár-
nak a Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/2/
Akciós farsangi jelmez és kellék vásár 
Szolnokon, Széchenyi lakótelepi piac 
mögötti Dávid Jelmez Szaküzletben. 
Tetőn fagyitölcsér látható! Óriási vá-
laszték: bölcsis, ovis, iskolás, felnőtt 
méretű jelmezből. Nyitva: Minden 
nap 9-18 óráig. /3/3/
Vetőgép, 3 fejes váltvaforgatós eke, 
trágyaszóró eladó. Tel.: 06-20/571-
2821 /3/2/
Gabonavetőgép, cambridge henger 
eladó. Tel.: 06-70/456-8849 /3/2/
Régiséget, órát, kardot, régi pénzt, 
dísztárgyakat, hagyatékot vásáro-
lok. Vámosgyörk, Dobó u 18. Tel.: 
06-30/3636-980 /6/2/
Jawa, Simson, Mz, Pannonia, Komar 
és korabeli motorokat, alkatrészeket 
vásárolok! Tel.: 06-20/445-7035
Hagyaték felvásárlás! Bútorok, dísz-
tárgyak, falióra, pedálos Moszkvics, 
komód, tálaló, szódásüvegek. Tel.: 
06-70/6753-537 /3/1/
Sertés kábítófogó, nyúlketrec, lu-
cerna, 6 tonnás pótkocsi, KCR-3000 
eladó, cserébe beszámítok 1 tenge-
lyes vizsgázott billenős pótkocsit. 
Tel.: 06-30/294-4733
Költözés miatt sürgősen eladó Réka 
szekrénysor és ülőgarnitúra. Tel.: 
06-70/410-8110 /3/1/

Redőny, alu., fa, műanyag, relu-
xa, szalagfüggöny, hamónikaajtó, 
szúnyogháló javítás és nyílászá-
rók, párkányok beépítése is! Gurtni 
csere azonnal! Telefonszám: 06-
30/573-3501 /10/5/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építé-
sét, átalakítását, melléképületek 
felújítását, bontást, hőszigetelést, 
burkolást, támfalépítést, tetők 
ácsolását, gipszkartonozást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, térkő 
rakását, kerítés építést vállalok 
akár anyagbeszerzéssel is. Tel.: 06-
70/420-1461 /3/3/
Kőműves ácsmester vállal kőmű-
ves, gipszkarton szerelést, festést, 
mázolást, parkettázást, burkolást, 
ajtó-ablak cserét, homlokzatszige-
telést, tető készítését, teljeskörű 
lakás felújítást, családi házak épí-
tését, kivitelezését vállalom. Tel.: 
06-30/8899-673 /3/3/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági épü-
letek felújítását, festést, mázolást, 
mindennemű kőműves munkát 
vállalok számlaképesen. Tel.: 06-
70/246-3301 /3/3/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. Te-
lefonszám: 06-20/330-4597 /3/3/
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 
0-24-ig zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. 06-70/233-
0673. /7/3/
Legyen pozitív, elégedett, sikeres! 
Változtasson életminőségén! Sikert-
réning, életvezetési tanácsadás, 
ezotéria és metafi zika oktatás 
cégeknek is. Érd: 06-20/446-0288 
/2/2/
Kártyajóslás, átoklevétel, szerel-
mi-, pénz- és sikermágia. Energe-
tizált kristályok, védő- és szeren-
csehozó talizmánok rendelhetők. 
Érdeklődni: 06-20/446-0288 /2/2/
Kárpitos munkákat vállalunk. Búto-
ráthúzás igény szerint olcsón, gyor-
san. Tel.: 06-20/943-2828 /3/3/
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
korrekt árakon. Tel.: 06-30/462-
6115 /3/1/
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 
2000 Ft/100 kg. Akác 2200 Ft/100 
kg. 06-20/514-2682.
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő 
rendszeréhez kapcsolódó termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk.  

Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszokat és vontatmányokat gyártanak.  
Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát magyarországi gyártó telephelyünkre:

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a  HR.Hungary@haldex.com, 
vagy személyesen és postán a Haldex Hungary Kft., 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.

Gyártósori összeszerelő
(Operátor)

Feladatok és felelősségek:
• A termelési terv alapján előírt minőségű és mennyiségű  
  termék legyártása az előírt időre
• A kijelölt terület rendezetten, tisztán tartása

Feladatok és felelősségek:
• Gyártásközi- és késztermék ellenőrzése és auditálása
• Nem megfelelő termék kezelése
• Vevői és beszállítói reklamációk kivizsgálásában való aktív részvétel
• Minőségügyi dokumentumok naprakészségének ellenőrzése
• Mechanikai tesztek és fizikai mérések végrehajtása, elemzése

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Alapszintű angol nyelvtudás
• Határozott fellépés és jó problémamegoldó készség
• Három műszakos munkarend vállalása 

Mit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízhatóság
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Három műszakos munkarend vállalása

Mit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Minőségbiztosítási technikus

A Pince Kft 
italnagykereskedés 
áruterítő munkára

TEHERAUTÓ 
SOfŐRT

keres.
Jelentkezés feltétele:
C kategóriás jogosítvány 
+ gyakorlat

Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés, 
- alkalmazotti jogviszony, 
- stabil munkahely

Jelentkezés 
munkaidőben:
Jászberény, 

Nagykátai út 15.
06-57/415-444

HAJNALFA
Ajtók, ablakok görcsmentes, rétegragasztott, 
hossztoldott, ill toldás nélküli borovi fenyőből. 

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

Bútorok, gArdróBok  
tömörfáBól, BútorlApBól.

Hívjon most! Tel.: 06-20/3536-893. www.hajnalfa.5mp.eu

ÚJDONSÁG!      88 mm-es szerkezet 3 rétegű üvegezéssel 
Ug=0,6 BEVEZETŐ ÁRON, prémium hő és hangszigeteléssel. 

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!


