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Jászberény, 
Nagykátai út 3.

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

Nyitva tartás: H-P.: 9-17, 
Sz.: 9-13, V.: zárva

95 féle 
laminált padló
 KÉSZLETRŐL!
1.299 Ft/m2-től

QUALIFORM Zrt.

munkatársakat keres! 
Elvárás: alapfokú hegesztői végzettség

ALUMÍNIUM 
ÖNTVÉNYEK JAVÍTÁSÁRA

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 44 85 123

Fuvarszervezőt keresünk azonnali 
kezdéssel Szentlőrinckátai telephelyre!

/akár kezdőt is/
Elvárások: dinamizmus, jó szervező és kommunikációs 
 készség, angol vagy német nyelvtudás.
Amit kínálunk: Jó fizetés, korlátlan céges telefon, céges autó

Jelentkezni: 06/30/228-0943 vagy
nagy.tamas@katakamion.hu 

Jászberényi Signal-Print Kft 
felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:
Férfi dolgozókat 

kézi anyagmozgatónak
Feltétel:
 - 2 műszakos munkarend vállalása
 - min. 8 általonos iskolai végzettség
Amit kínálunk:
 - hosszú távú munkalehetőség
 - bónusz juttatások 
 - étkezési utalvány
Munkavégzés helye: 
 - Jászberény

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

QUALITAL Kft.
munkatársat keres! 

SZAKÁCS
Cím: 3032 

Apc 
Vasút út 1.

Olyan lehetőleg féri munkaválalót várunk aki 
szakirányú végzettséggel,szakmai tapasztalattal 

rendelkezik és hosszú távon dolgozni akar.
Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: 

rigorobertne@qualiform.hu

FASHION
Kínálat: 46-tól 62-ig

mINdeN terméK

kedvezménnyel
kapható!

AKCIÓ
JANUÁr VéGéIG!
-20%-30%

NŐI dIVAtXX

Nagykáta, Kossuth L. u. 
163/6
tel.: 06-30/399-3360
H: szünnap K-P: 9-17 Sz.: 8-12

/Hudák ker. szemben/

-50%

www.babauszas.com
babauszasstoller@gmail.com

SBA® Babaúszó
foglalkozások

3 hónapos kortól 
3 éves korig

helyszín:

bejelentkezés:

idöpont:

Sportcsarnok és Tanuszoda 
Tápiószentmárton, 
Bartók Béla út 5/a

Filó-Béres Andrea: 
+36 70 778 7897 

e-mail: 
fbandi.stoller@gmail.com

minden szerdán 9 órától

Csécsei sütőüzem Jászárokszálláson keres:
PÉKET (váltott műszakba), TAKARÍTÓNŐT, 

SOFŐRT és RAKTÁROST. Érd.: 06-70/303-7020

Éva divatáruNői-férfi divatáru, táskák 
Folyamatosan bővülő magyar és lengyel 
minőségi árukészlettel, nagy méretekkel 

várom kedves vásárlóimat.
Jászberény, Lehel vezér tér 9. (a posta mellett)

Nyitvatartás : H.-P.: 9-17-ig, Szo.: 9-12-ig

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, epekö-
vesség, sérv, visszér 

vizsgálata és kezelése.



2018. január 18.2

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.

Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Martonos Éva 
fogszakorvos
H, Sz,.: 13-18,
Cs.: 8-14-ig 
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058.

Dr. Krampek Márton
fogszakorvos
Hétfő, Péntek: 8-13, 
Kedd, Csütörtök: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

 Feltételek: 
	 •	nemzetközi	furgonos	tapasztalat
	 •	rátermettség
	 •	terhelhetőség
	 •	pontosság,	megbízhatóság

Európa legmodernebb 
furgonos flottája felvételt hirdet!

 Amit biztosítunk:
	 •	nyugati	színvonalú	bérezés
	 •	fiatal,	dinamikus	háttércsapat
	 •	újszerű,	modern	járművek

Várjuk	jelentkezésedet:	
betti.szabo@eurocargobereny.com 

Tel.:	06-70/701-6468

KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 230-350 ezer

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta irányából. 

Jelentkezés:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

Amit nyújtani tudunk:
•	hosszútávú,		
	 bejelentett	munkaviszony
•	versenyképes	jövedelem
•	ingyenes	buszjáratok
•	cafeteria
•	jelenléti	bónusz
•	túlóra	lehetőség

Amit elvárunk :
•	1	vagy	3	műszak		
	 vállalása
•	megbízhatóság
•	precizitás

Munkavállalók figyelem!
Jászberényi és Jásztelki  

partnercégünkhöz keresünk  
dolgozni akaró munkavállalókat!

Jelentkezni	az	alábbi	telefonszámon	lehet:	

06-70/308-1976

NYÍLT NAPOK
az Eszterházy Károly Egyetemen
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HOZD MEG A LEGJOBB DÖNTÉST:

LÉGY TE IS
ESZTERHÁZYS!

1 EGYETEM, 4 CAMPUS, 5 KAR

felsőoktatási szakképzés

alapszak

mesterképzés

osztatlan tanári szak (80 szakpár)

doktori iskola

9

37

14

20

2

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
+36 36 520 424
felvi@uni-eszterhazy.hu

EGRI CAMPUS
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

2018. január 23.

GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS
(3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.)

2018. január 22.

JÁSZBERÉNYI CAMPUS
(5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

2018. január 24.

SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS
(3950 Sárospatak, Eötvös utca 7.)

2018. január 25.
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FUVAR – SPEED KFT

Feladat:
• tejipari termékek kiszállítása a megrendelőkhöz
Elvárások: 
• „C”  kategóriás jogosítvány
• GKI kártya
• Rugalmasság, pontosság, megbízhatóság

Jelentkezés módja:
E-mailben fuvar.speed.japati@gmail.com

Telefonon: 30 207 2371

Jászapáti telephelyünkre

GÉPJÁRMű VEZETŐ
munkatársat keresünk.

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel
Operátor, gépkezelő munkatársat.
A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő cégen 
keresztül történik, ezt követően a betanult operátor a Modine saját dolgozói 
állományába kerül átvételre.

Feladatok:
•	 Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
•	 Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	termelés	dokumentálása

Elvárások:
•	 8	általános	iskolai	végzettség
•	 3	műszakos	munkarend	vállalása
•	 Minőségközpontú,	fegyelmezett,	precíz	munkavégzés
•	 Megbízható	személyiség

Előnyt jelent:
•	 Termelő	vállalatnál	szerzett	munkatapasztalat

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
•	 Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail 
címre: b.farkas@eu.modine.com vagy a 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. postacímre.

KérjüK jELEntKEzésKOr pOntOsAn jELöLjE MEG A MEGpáLyázni Kívánt pOzíciót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít 
a	 hőcserélő	 technikában.	 A	 céget	 1916-ban	 Racine-ban	 (USA)	 hozták	 létre,	 az	 alapítás	 egy	
egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői 
rendelkezésére	első	osztályú,	csúcstermékek	gyártásával	és	nemzetközi	ügyfélszolgálattal.	
Magyarországi	 gyárunk	1991-óta	 sikeresen	üzemel	Mezőkövesden,	 2008-ban	pedig	 az	európai	
gyártókapacitás	bővítésével	zöldmezős	beruházásként	újabb	termelő	egység	indult	Gyöngyösön.

Jászberényi	partnercégünkhöz	
keressük	leendő	munkavállalóinkat	

2	műszakos	munkarendben	

operátori	pozícióba!

Jelentkezz:	0670 608 6252 

vagy	kiss.daniel@adapt.hu

Feladat:	•	porszívök	összeszerelése	

Elvárás:	•	2	műszak	vállalása	
	 •	monotonítás	tűrése	

Amit kínálunk: 
	 • bérezés. br. 160 000 Ft-tól 
  akár 220 000 Ft-ig 
	 •	céges	buszjáratok	számos	településről		
	 •	igényes	munkakörnyezet		
	 •	stabil,	hosszútávú	álláslehetőség	

A Nagy Kft munkatársakat keres 
LAKATOS, 

MűSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 
és ÉRTÉKESÍTŐ munkakörökbe.

Jelentkezését a Jászberény 
Nagykátai út 11. sz alatt vagy a 

nagykft@invitel.hu e-mail címen várjuk!

Akciónk 2018. január 17 - jan. 27-ig ill. a készlet erejéig tart. A változás jogát fenntartjuk!
Kövessen minket a                      -on is! www.facebook.com/domexszonyeg

Szőnyegpadlók: 

Ft/m2-től
999 -50% 

1998 Ft/m2

PVC padlók

Ft/m2-től
990 -30% 

1390  Ft/m2

10 mm laminált padló 

Ft/m2-től
1990 -50% 

3980 Ft/m2

Ft/m2-től
1490 -50% 

Termó szőnyegpadló
2980 Ft/m2

Gyöngyös T.: 37/313-606

Róbert K. út 21. 
(a rendőrség előtt, a toronyház mellett)
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 szombat 8-12

(Az akció  
csak a készleten 
lévő termékékre 

vonatkozik! )
A képek csak 

illusztációk!

Darabszőnyegek -50%-ig 2017-es kollekció
160 cm x 230 cm 

19.980Ft/db 9.990 Ft/db-tól 
190 cm x 280 cm

29.980 Ft/db        14.990 Ft/db-tól 

POKOLIAN Jo ARAK!
‚ ‚

GYÖNGYÖSRE!

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!
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JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

TÉGED KERESÜNK!

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben
 br: 1100 – 1400 Ft/óra
órabérekkel díjazzuk!

(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, betanulási idő után értendő)

• Napi 8 órás munkaidő 30 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel 
• Klimatizált gyártócsarnok 

• Kényelmes, tiszta munkakörülmények 
• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat 

• Hosszútávú, stabil munkahely • Előrelépési lehetőség

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS
DOLGOZZ VELÜNK! 

Fiatal dinamikus csapat, korszErű géppark, csoportos és 
Egyéni szakmai képzésEk támogatása! dolgozz VElÜnk!

Jászárokszállás

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

Amit kínálunk: 
ALAPBÉR + MŰSZAKPÓTLÉKOK + HAVI BÓNUSZ  
+ NEGYEDÉVES BÓNUSZ + CAFETÉRIA
• 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

• munka és védőfelszerelés biztosítása

Akiket keresünk három műszakos 
munkarend vállalásával:
• forrasztó 
 (elérhető bér: 1195 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz) 
 szakirányú végzettség, 
 érvényes tűzvédelmi vizsga szükséges

• CNC gépkezelő 
 (elérhető bér: 1366 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz)
 gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, szerszámkészítő 
 szakképzettség szükséges

• targoncás
 (elérhető bér: 1138 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz)
 új típusú 3324-es targonca jogosítvány elvárás, 
 3313-as előny
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Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk 
mielőbbi belépéssel NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAKAT

Operátor, gépkezelő munkakörbe.
A munkaerő-felvétel és a foglalkoztatás munkaerő-közvetítő cégen keresztül 
történik.

Feladatok:
•	 Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
•	 Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	termelés	dokumentálása

Elvárások:
•	 Öregségi	nyugdíjban	való	részesülés
•	 Legalább	8	általános	iskolai	végzettség
•	 3	műszakos	munkarend	vállalása
•	 Precíz	munkavégzés
•	 Megbízható	személyiség

Amit	kínálunk:
•	 Átlagon	felüli	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel

Ha	szívesen	csatlakozna	a	Modine	Hungária	csapatához,	várjuk	szakmai	önéletrajzát	
az alábbi e-mail címre: b.farkas@eu.modine.com	vagy	a 
3400	Mezőkövesd,	Lövői	út	35.	postacímre.	Telefonon	érdeklődhet:	+36-20/241-4011

KérjüK	jeLentKezésKor	pontosAn	jeLÖLje	Meg	A	MegpáLyázni	
Kívánt	pozíciót!

A	Modine	piacvezető	autóipari	beszállítóként,		világszerte	a	legtekintélyesebb	szakértőnek	számít	
a	 hőcserélő	 technikában.	 A	 céget	 1916-ban	 Racine-ban	 (USA)	 hozták	 létre,	 az	 alapítás	 egy	
egyedülálló	sikertörténet	kezdete	volt.	A	konszern	világszerte	10.000	munkavállalóval	áll		a	vevői	
rendelkezésére	első	osztályú,	csúcstermékek	gyártásával	és	nemzetközi	ügyfélszolgálattal.	
Magyarországi	 gyárunk	1991-óta	 sikeresen	üzemel	Mezőkövesden,	 2008-ban	pedig	 az	európai	
gyártókapacitás	bővítésével	zöldmezős	beruházásként	újabb	termelő	egység	indult	Gyöngyösön.

Elvárások: 
• elhivatottság
• általános iskolai végzettség
• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 
• két műszak vállalása

Amit kínálunk:
• kimagasló bérezés
• béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz 
  cafeteria
• kulturált munkakörülmény
• fiatal, dinamikus csapat
• hosszútávú, stabil munkahely biztosítása

Jelentkezni lehet az
allas@horvathrudolf.hu e-mail címen.

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 

Takarítónő

Feladatok: 
• a cég dolgozóinak és külsős partnereknek a kiszolgálása
• saját üzemeltetésű étterem napi feladataiba történő aktív  
 részvétel 
• az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők elvégzése;
• nyitás előtti, zárás utáni teendők előkészítése;
• az árukészlet alakulásának figyelemmel kísérése, részvétel  
 az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében,  
 tárolásában és dokumentálásában;
• a munkaterület, a vendégtér nyitásra előkészítése;
• a fogyasztás ellenértékének átvétele, pénztárgép kezelése;
• pult feltöltése, tálaló eszközök elrendezése
• elszámolások, standolások elvégzése
• reggeli és uzsonnaételek készítésében való részvétel
Elvárás:
• hasonló munkakörbe szerzett szakmai tapasztalat
• ügyfélorientált szemlélet
• gyors, rugalmas precíz munkavégzés
Előnyt jelent: 
• eladói, vendéglátóipari végzettség
Amit kínálunk: 
• kiemelkedő fizetés, fiatalos, lendületes csapat
Munkavégzés helye: 
• Hatvan ( a Horváth Rudolf Intertransport Kft saját  
 üzemeltetésű konyhája)

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
 következő munkakörbe keres kollégát:

Pultos, konyhai kisegítő

 

 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft  
 következő munkakörbe keres kollégát: 

Pultos, konyhai kisegítő 
 

Feladatok: 
• a cég dolgozóinak és külsős partnereknek a kiszolgálása 
• saját üzemeltetésű étterem napi feladataiba történő aktív részvétel  
• az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők elvégzése; 
• nyitás előtti, zárás utáni teendők előkészítése; 
• az árukészlet alakulásának figyelemmel kísérése, részvétel az áru szakszerű minőségi és 

mennyiségi átvételében, tárolásában és dokumentálásában; 
• a munkaterület, a vendégtér nyitásra előkészítése; 
• a fogyasztás ellenértékének átvétele, pénztárgép kezelése; 
• pult feltöltése, tálaló eszközök elrendezése 
• elszámolások, standolások elvégzése 
• reggeli és uzsonnaételek készítésében való részvétel 

Elvárás: 
• hasonló munkakörbe szerzett szakmai tapasztalat 
• ügyfélorientált szemlélet 
• gyors, rugalmas precíz munkavégzés 

 
Előnyt jelent:  

• eladói, vendéglátóipari végzettség 
Amit kínálunk:  

- kiemelkedő fizetés, fiatalos, lendületes csapat 

Munkavégzés helye:  

- Hatvan ( a Horváth Rudolf Intertransport Kft saját üzemeltetésű konyhája) 

Szakmai Önéletrajzot várjuk az allas@horvathrudolf.hu email címre. 
Tárgy mezőben tüntessék fel: pultos 

Szakmai Önéletrajzot várjuk az 

allas@horvathrudolf.hu e-mail címre.
Tárgy mezőben tüntessék fel: pultos

QUALIFORM Zrt.
munkakörbe munkatársat keres!

öntöde 
üzemébe

ÖNTŐ ÉS LAKATOS 
Olyan munkatársak jelentkezését várjuk 

akik hosszú távon dolgozni akarnak.
Öntő bérezés próbaidőre bruttó 1200 Ft/ óra 

3 hónap után 1500 Ft/ óra
A lakatos szakmunkás bérezése 1500 Ft/óra

Cím:3032 Apc Vasút út 1.
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet 

hétköznap 7 órától 15 óráig:
06 30/ 452 67 56

•  technológiai 
csőszerelésben jártas 
csőszerelőket

•  aWi és co hegesztőket
•  szerkezetlakatosokat, 

géplakatosokat
•  németül beszélő 

gépgyártásvezetőt 
és épületgépész 
szerelésvezetőt

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  
germajob@gmail.com 

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a +36 30 628 6967 

vagy a +49 152 2262 0047 
telefonszámokon.

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

autószErElőt	és
mEzőgazdasági 

gépszErElőt 
felveszünk.	

Érd.:	06-30/638-0715

raktárost és	
targoncást 

felveszünk.	
Érd.:	06-30/499-6819

Szállás szükség 
esetén a munkakörökhöz 

biztosított.

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

Fa ÉS SzÉn 
TüzelÉSű 
kazánok, 
vízTereS 
kandallók

2 év
garanciával

Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpítÉsvEzEtőt.
Kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110
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QUALIFORM Zrt.

Fényképes önéletrajz szükséges, amelyben a telefonszámot, 
lakcímet és születési dátumot is kérjük megadni! 

munkakörbe felvételt hirdet! 
GÉP KARBANTARTÓ 

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Feladat:
• CNC gépek hibáinak elhárítása, kötelező gép- 
  karbantartások elvégzése.
Elvárás:
• Középfokú vagy szakmunkás villanyszerelő  
  végzettség.

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: 
rigorobertne@qualiform.hu

 A Weger Hungária kft,  Jászárokszállás Kossuth u. 85. 

TAKARÍTÓ
munkakörben keres munkavállalót

Feladatok: • Közös helyiségek és üzemi területek  
  napi szintű takarítása

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség
  • Megbízhatóság
  • Önállóság
  • Pontos és precíz munkavégzés
  • Jászárokszállási lakhely előnyt jelent

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken 
57-531-270 telefonszámon vagy személyesen.

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

Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.
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.

I M P R E S S Z U M

Egri Építőipari cég keres 

központi
ÉpítőmÉrnököt

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110

Váltsd valóra!
Jelentkezz e-mail-en keresztül: hr_hatvan@hu.bosch.com vagy online: www.start-a-remarkable-career.hu

Jövőbeli munkahelyed az alábbiakat kínálja:
Munkatársaink folyamatos szakmai és személyes fejlődésének támogatása, versenyképes jövedelem és vonzó juttatási csomag, 
széleskörű Cafeteria rendszer, élet- és balesetbiztosítás. Vállalatunk céges autóbusszal Budapestről a Stadionok buszpályaud-
vartól és Hatvant környező városokból jól megközelíthető.

Tedd meg az első lépést. Jelentkezz: 

Gyártási műszakvezető
Hatvan, Robert Bosch Elektronika Kft.

Szeretnél ötleteiddel hasznos technológiák fejlesztéséhez hozzájárulni? Legyen szó a mobilitási megoldásokról, fogyasz-
tói cikkekről, ipari technológiáról, energetikáról vagy építéstechnológiáról: Velünk lehetőséged nyílik arra, hogy javíts 
az emberek életminőségén világszerte. Köszöntünk a Bosch világában. Az 1998-ban alapított gyár ma már a Bosch csoport 
autóelektronikai divíziójának legnagyobb gyártóközpontja a világon. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. fő profilja vezérlő elekt-
ronikák és szenzorok sorozatgyártása, ezen kívül prémium kategóriájú gépjárművekhez készít műszerfalakat. A Hatvanban gyártott 
elektronikai berendezések a vezetést biztonságosabbá, kevésbé környezetszennyezővé és kifizetődőbbé teszik. Világszerte már több 
mint 400 millió hatvani Bosch termékkel szereltek fel gépjárműveket. Több mint 6000 munkatársunk mellett, dinamikusan bővülő 
csapatunkba kvalifikált munkatársakat keresünk.

Mivel járulhatsz hozzá közös céljaink 
megvalósításához:
▶  A műszakban dolgozó kollégák munkájának megszervezésé-

vel, irányításával és felügyeletével
▶  A termelési mutatószámok nyomon követésével,  

eltérés esetén a megfelelő intézkedések meghozatalával
▶  A minőségügyi követelmények és munkavédelmi előírások 

betartásával, betartatásával, a munkafegyelem megkövete-
lésével

▶  Folyamatos fejlesztésben való közreműködéssel
▶  A saját műszakhoz tartozó munkatársak értékelésével és 

motiválásával
▶  A támogató területekkel való kapcsolattartással  

(pl. logisztika, szerviz)
▶  A műszakátadás gördülékenységének biztosításával

Mi tesz Téged különlegessé:

▶  Minimum érettségi bizonyítvánnyal rendelkezel
▶  Termelési területen szerzett többéves tapasztalatod van
▶  Vezetői jártassággal rendelkezel
▶  MS Office ismereteid vannak
▶  Jó problémamegoldó képességgel rendelkezel
▶ Rendszerben gondolkodsz és célorientált vagy
▶  Jó kommunikációs készséged van
▶  Tudod vállalni a több műszakos munkarendet
▶  Előnyt jelent: elektromos/gépész szakirányú végzettséged, 

autóipari tapasztalatod, elektronikában való jártasságod,  
SAP ismereted, nyelvismereted (angol vagy német)

Ahol az igazán nagy dolgok 
egy jó ötlettel kezdődnek. 

www.start-a-remarkable-career.hu

Let’s be remarkable. 
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Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen „Info” jeligére!

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

 

 

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! 
 
 
 

• Targoncás-raktáros
• Betanított munkás / tisztítógép 

kezelő 
Miért a Mader?
• versenyképes fizetés 
• havi / éves Cafeteria  
 és jelenléti bónusz
• jó munkakörülmények
• stabil hosszútávú munkahely
• 4 műszakos munkarend  
 ( 4 nap munka, 4 nap pihenő )
• céges busz  Hatvan területén
• munkaruha

- 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

Amit kínálunk:
ALAPBÉR + MŰSZAKPÓTLÉKOK + HAVI BÓNUSZ + NEGYEDÉVES 
BÓNUSZ + CAFETÉRIA
• 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
• munka és védőfelszerelés biztosítása

JELENTKEZÉSEDET ERRE AZ E-MAIL CÍMRE VÁRJUK: 
allas@carrier.utc.com

INFO: +36 70/510 4155

Biztonság  staBilitás  nÖVEkEdés

Akiket keresünk három műszakos munkarend vállalásával:

dolgozz VElÜnk! 

Fiatal dinamikus csapat, korszErű géppark, csoportos 
és Egyéni szakmai képzésEk támogatása! dolgozz VElÜnk!

Jászárokszállás

Jászárokszállás

•	szakképzett operátor	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	967	Ft/óra	+
	 max.	20%-os	havi	bónusz)	fémipari	végzettség	előny
• habosító	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1195	Ft/óra	+	max.	20%-os	havi	
	 bónusz)	RB0-s	vizsga	szükséges
• elektromos bekötő	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1195	Ft/óra	+	max.	20%-
	 os	havi	bónusz)	szakirányú	végzettség	szükséges
•	forrasztó	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1195	Ft/óra	+	max.	20%-os	havi	
	 bónusz)	szakirányú	végzettség,	tűzvédelmi	vizsga	szükséges
•	CNC gépkezelő (elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1366	Ft/óra	+	max.	20%-os	
	 havi	bónusz)		gépi	forgácsoló,	CNC	gépkezelő,	szerszámkészítő	szakképzett-
	 ség	szükséges
•	diszpécser	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1054	Ft/óra	+	max.	20%-os	havi	
	 bónusz)	új	típusú	3313-as	targoncás	jogosítvány	szükséges
• szerviz diszpécser	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1054	Ft/óra	+	max.	20%-
	 os	havi	bónusz)	érettségi,	számítógépes	ismeretek
•	targoncás	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1138	Ft/óra	+	max.	20%-os	havi	
	 bónusz)	új	típusú	3324-es	targonca	jogosítvány	elvárás,	3313-as	előny
•	készáru targoncás	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1138	Ft/óra	+	max.	20%-
	 os	havi	bónusz)
•	sorvezető	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1934	Ft/óra	+	max.	20%-os	havi	
	 bónusz)	sorvezetői	tapasztalat	szükséges
•	késztermék auditor	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1252	Ft/óra	+	
	 max.20%-os	havi	bónusz)	minőségügyi,	vagy	gépipari	középfokú	végzettség	
	 szükséges
•	gyártástámogató technikus	(elérhető	bér	műszakpótlékkal:	1400	Ft/óra	+	
	 max.	20%-os	havi	bónusz)	lakatos	és/vagy	hegesztői	és/vagy	asztalos	végzettség

Az F-Team 2001 Kft. festő üzemébe

RAKTÁROS 
kollégát keres 

2 műszakos munkarendbe,
hasonló területen szerzett tapasztalattal.

Jelentkezni az üzemvezetőnél lehet, 
a 06-30/597-8166 telefonszámon.
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MUNKALEHETŐSÉG
Jászberényben	a	scintilla kft felvételt	hirdet.

Fényképes	önéletrajzokat,	fizetési	igény	meg-
jelölésével	a	maszlag.andrea@scintilla.hu	

e-mail	címre	kérjük.

MŰSZAKi - KereSKeDeLMi
munkatárs	pozícióba

Feladatok:		
	 •	Kapcsolattartás	beszállítókkal,	vevőkkel
	 •	Árajánlatok,	ártárgyalások	előkészítése,		
	 			koordinálása
	 •	Elemzések,	beszámolók	készítése

Elvárások:		
	 •	Műszaki	végzettség
	 •	Tárgyalóképes	angol	nyelvtudás
	 •	Magas	szintű	PC	ismeret
	 •	Önállóság,	pontosság,	nagyfokú	munkabírás

Elvárások: 
• szakmai képesítés
• elhivatottság 
• szakmai gyakorlat

Előny: 
• Gyöngyös vagy vonzáskörzetében lévő lakhely 

Amit kínálunk:
• kimagasló bérezés
• béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz 
  cafeteria
• kulturált munkakörülmény
• fiatal, dinamikus csapat
• hosszútávú, stabil munkahely biztosítása

Jelentkezni az 
allas@horvathrudolf.hu e-mail címen lehet.

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
gyöngyösi telephelyére keres

kollégákat a következő munkakörbe: 

Raktáros

QUALIFORM Zrt.
kikészítő üzemébe

ALUMINIUM ÖNTVÉNYSORJA 
ÉS HOMOKMAG ELTÁVOLÍTÁSÁRA  

MUNKATÁRSAKAT KERES 
ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ MUNKAKÖRBE!

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 44 85 123

Legyél te is egy dinamikus csapat tagja!
Várjuk jelentkezésed a következő pozícióba:

- nemzetközi gépjárművezető
• C kategóriás jogosítvány
• PÁV III. alkalmassági vizsga
• GKI kártya
• Digitális kártya
• Erkölcsi bizonyítvány
• Hosszú távú munkalehetőség 
• Biztos megélhetés • Modern gépjárműpark 
• Jutalmazás és bónusz juttatások

Elvárás:

Amit 
nyújtunk:

Küldd el önéletrajzod a munka@k-v.hu e-mail címre.
                     Még ma jelentkezz!

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés:
a 06-22/574-318  vagy a 

06-20/310-69-44 telefonszámon

Követelmények: 
• legalább 4 éves „B” kategóriás jogosítvány
• nemzetközi árufuvarozásban szerzett tapasztalat
• terhelhetőség
• GPS navigáció ismerete
• Hatvan 30 km-es körzetébe tartozó lakhely 
• alapvető gépjármű ismeret
   Angol vagy német nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent

Amit kínálni tudunk: Családias, fiatalos környezet, versenyképes 
bérezés, időben pontosan kifizetve, új kabinos, függönyös furgonok, 
céges telefon.

Elérhetőség:	Petőfibánya, Hatvani út 9.		
E-mail:	fehervariplast.erika@gmail.com
Telefon:		 •	Fehérvári	Tamás	 06/20 553-6800 
	 •	Fehérvári	Tamásné	06/20 363-7600 

Állás ajánlat!
unión belüli árufuvarozásra „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal gépkocsi sofőrök jelentkezését várjuk!

Expressz	fuvarok	3,5	tonna	alatti	ponyvás	furgonnal,	
expressz	szállítások	Európán	belül.

Változó	útirányok,	minimálisan	5	nap	külföldön.	Indulás	
és	érkezés	helye	Petőfibánya.	Teljes	munkaidős	állás.

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

KotrógÉp-KEzElőt. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

tel.: 06-36/512-110

RECEPCIÓS -t keres

A  jászberényi BÖRTÖNUDAVAR:

• InfraTrainer • Szolárium
• Szálláshely

 +36 30 415 8184
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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 szentlőrinckátai 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.

Feladatok és felelősségek:
• a termelés és a gyártósorok ellátása a gyártáshoz szükséges alapanyagokkal
• átállások támogatása, folyamatos kapcsolattartás a gyártósor csoportvezetőjével
• a gyártás során keletkező hulladékok megfelelő kezelése és mozgatása
• kijelölt terület tisztán tartása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízható, precíz és önálló munkavégzés
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Érvényes targoncás jogosítvány  
 mindhárom kategóriára (3312, 3313, 3324)
• Három műszakos munkarend vállalása

Gyártósori anyagmozgató

Mit nyújtunk:
• Bruttó 1040,- Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

VEGYES
régiség!	 Gyűjtő	 vásárol	 antik	
órákat,	 festményeket,	 porceláno-
kat,	hangszereket,	régi	könyveket,	
órás	 és	 egyéb	 hagyatékot!	 Érd.:	
06-30/9128-335	/12/7/
Akciós	 farsangi	 jelmez	 és	 kellék	 vá-
sár	 Szolnokon,	 a	 Széchenyi	 lakóte-
lepi	 kispiac	 mögötti	 Dávid	 Jelmez	
Szaküzletben.	Óriási	a	választékunk:	
bölcsis,	ovis,	iskolás	és	felnőtt	mére-
tű	 jelmezekből.	 A	 tetőn	 fagyi	 tölcsér	
látható!	Nyitva:	minden	nap	9-18	órá-
ig.	Olcsó	árak,	óriási	választék!	/6/1/
Jászárokszállási	telephelyről	egész	
évben	 kapható	 konyhakészre	 vá-
gott	 kemény	 tűzifa,	 ömlesztett	 m3-
es	 kiszerelésben,	 csak	 kiszállítás-
sal.	T.:	06-20/359-0849	/50/1/
Régiséget,	 antik	 órákat,	 kardot,	
régi	 pénzt,	 vitrintárgyakat,	 tála-
lót,	 vitrint,	 hagyatékot	 veszek.	
Vámosgyörk	06-30/3636-980	/6/4/
Pálinka	 és	 bor	 eladó	 (Hatvanban).	
Tel.:	37/343-591	/2/2/
Eladó	kerekes	szemeteskuka,	soros	
korcsolya,	 női	 kerékpár,	 biztonsá-
gi	 gyerekülés	 autóba,	 kerékpárra,	
bukósisak,	 rozsdamentes	 moso-
gatótálca,	 gyerekkerékpár,	 Opel	
13-14”-es	 lemezfelni	 gumival	 és	
155/70/13-as	nyári	gumik.	Érd.:	06-
70/247-0863	/10/10/
Akciós	tűzifa	(tölgy,	bükk	25	Ft/kg	
/2.500	Ft/q/,	akác	27	Ft/kg	/2.700	
Ft/q/).	Tel.:	06-30/617-5455	/5/5/
Marharépa	5	q	eladó	Atkáron.	Tel.:	
06-20/256-2684	/3/2/
Fa, szén és lignit kapható! 
Kalodás, kuglis és hasogatott 
tűzifa, többféle brikett, cseh, 
szlovák és német szenek 
kaphatók! Hatvan, rákóczi út 
116. telefonszám: 06-20/518-
5956, 06-20/350-5964 /8/5/
Eladó	 CTK	 6000	 szintetizátor,	
Neumann	 két	 tűágyas	 kötőgép,	
Lucznik	 motoros	 varrógép.	 Érd.:	
06-20/214-6320	/2/2/
Tűzifa	 eladó.	 Tel.:	 06-30/9331-
714	/50/1/
MTZ-80-ashoz	 munkaeszközök	 el-
adók.	Tel.:	06-37/351-288	/2/1/

Készpénzben	 fizetek!	 Magánsze-
mély.	 Használt	 cikkeket	 vásá-
rolok:	 bútorokat,	 képeket,	 üveg	
tárgyakat,	 porcelánokat,	 kar-
órákat,	 bizsukat,	 borostyánt	 és	
mindennemű	 háztartási	 gépeket.	
Jászberényi	piaccal	szemben,	ci-
pőbolt	mellett	vagyok	megtalálha-
tó.	Kérem	hívjon	bizalommal!	Tel.:	
06-30/336-8049	/6/6/
Vásárolok	 gyalupadot,	 ablak-
spalettát,	 nagy	 asztalokat,	 ha-
gyatékot,	 dunnapárnát.	 Tel.:	 06-
30/317-0726	/9/3/
VÁSÁROLNÉK	 lakatos,	 bádogos	
gépeket,	élhajlítót,	 fúrógépet,	gép-
satut,	 üllőt,	 CO	 hegesztőt,	 műsze-
részesztergát,	 marógépet,	 komp-
resszort,	 invertert,	 kis	 gépeket.	
0670/624-5475	/2/1/
Téli	 akciós	kalodás,	és	erdei	m3-es,	
és	 ömlesztett	 tűzifa	 rendelhető!	 In-
gyenes	 házhoz	 szállítás.	 Jelenlegi	
termékeink:	 tölgy,	bükk,	akác,	nyár-
fa.	 Kaloda	 mérete	 1mx1mx1m,	 ár:	
11000	 Ft/m3-től.	 Hívjon	 bizalommal:	
30/705-2509
Épületbe	betárolt	 jó	minőségű	hálós	
körbálás	 réti	 széna	 eladó	 Jászbe-
rényben.	06-30/915-3757	/3/1/
Reális	 áron	 szekrényt,	 polcos	 szek-
rényt,	gyerekbútort	keresek	Jászbe-
rényben.	Tel.:	06-70/647-3841	/3/1/
Hagyatékfelvásárlás!	Vásárolnék	régi	
bútorokat,	 dísztárgyakat,	 festmé-
nyeket,	 régi	 tárgyakat,	stb.	Tel.:	06-
70/5300-553	/3/1/
Eladó	 fehér	 forgós	 tv	állvány,	 roller,	
csillár,	 sík	 képcsöves,	 sztereós	 tv,	
160×	2	m-es	bordószínű	ágytakaró	+	
2	díszpárnával.	Tel.:	06-20/372-5875
Pénzzé	 teheti	 papírrégiségeit!	
Jászsági	 vonatkozású	 régi	 köny-
vet,	 kéziratot,	 fényképet,	 képes-
lapot,	 levelet	 vásárol	 gyűjtő.	 Tel.:	
20/341-9106,	visszahívom!	E-mail:	
jaszregiseg@gmail.com
Körbálás	lucerna,	köles,	szalma,	szé-
na	 és	 szemes	 kukorica,	 búza,	 árpa,	
köles	 és	 napraforgó	 eladó.	 Érd.:	
Nagykáta,	06-30/9983-681	/6/1/
Tűzifa	 eladó	 méteres	 szálakban	
(1*1*170).	Tölgy,	bükk,	akác	23E	
Ft/m3-től.	Gyors	házhoz	szállítás-
sal.	Tel.:	06-20/505-6029

TÜZELŐVÁSÁR!
LIGNIT KORLÁTLAN MENNYISÉGBEN, AZONNALI 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
VALAMINT MAGYAR DARABOS,

OROSZ DARABOS, LENGYEL KAZÁN, CSEH DIÓ, 
NÉMET BRIKETT KÖTEGELVE!

HASOGATOTT, GURIGÁS, KALODÁS TűZIFA,
TÖLGY, BÜKK, AKÁC FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!

Ficzek Tüzép Jászárokszállás
Tel.: 06-70/702-5262

INGATLAN
regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást 
keresünk! 20 éves szak-
mai tapasztalattal, orszá-
gos adatbázissal, díjmentes 
regisztrációval és szakta-
nácsadással állunk rendel-
kezésére! ingatlant kereső 
ügyfeleinket díjmentes szol-
gáltatásokkal várjuk! elérhe-
tőség: Müllerné Marika 06-
30-282-0522 /20/14/
Hatvanban	 kertes	 iker	 családi	
ház	 cirkófűtéssel,	 melléképü-
lettel,	 garázsokkal	 eladó.	 Tele-
fonszám:	 06-70/530-2489,	 06-
37/340-611	/7/1/
Hatvan	 határában	 2	 db	 1500	
nm-es	gondozott	szőlő	és	föld-
terület	 bekerítve	 eladó.	 Tel.:	
06-20/384-3906	/3/1/
Csányon	2	szobás	családi	ház	falu	
központban	 eladó.	 Ir.ár:	 5	 MFt.	
Tel.:	06-30/206-3146	/4/3/
Eladó	 Jásztelek	 községben,	 főút-
vonal	 mellett,	 bejáratott,	 jól	 menő	
kisvendéglő	 lakással	 együtt.	 Ér-
deklődni	lehet	a	következő	telefon-
számon:	06-20/488-6861	/10/1/
Jászberényben	kocka	családi	ház	
eladó.	Tel.:	06-30/448-0490	/3/1/
Üzlethelyiség	eladó	
Jászárokszálláson	3.280.000	Ft-
os	akciós	áron.	Érd.:	06-70/314-
6812
Hatvan,	 Kinizsi	 út	 2.	 sz.	 alatt	
összközműves	 parasztház	 675	
nm-es	 telken	 eladó.	 Érdeklődni	
lehet	a	következő	telefonszámon:	
06-37/343-206	/2/1/

BÉRLET
Idős	 férfi	 albérleti	 lehetőséget	 kínál	
50-60	 éves	 hölgy	 részére.	 Tel.:	
37/341-201	/3/3/
Jászberényben, a Börtönudvar-
ban bútorozott 52 és 60 m2-es 
LAKáSoK kiadók. Érd.: 06-30-
4158-184 /3/2/
Újhatvanban	 1-2	 fő	 részére	 külön	
bejáratú	 lakrész	 kiadó.	 Érd.:	 06-
20/770-6129,	19-20	óra	között.	/2/2/

ÁLLAT
Jászárokszálláson	 háztáji	 takar-
mányon	 nevelt	 280-300	 kg-os	
anyadisznó	 vágásra	 eladó!	 06-
57/430-163,	06-30/443-3654	/3/2/
20	db	150-	200	kg-os	húsjellegű	
hízó	eladó.	06-20/977-6363
Vörös	TOJÓTYÚK	házhoz	szállítva	
650	Ft/db.	Tel.:	06-20/204-2382
tanyai	 szabadon	 tartott,	 saját	
termelésű	 takarmányon	 nevelt,	
különböző	 súlyú	 mangalica	
és	 durok	 hízók	 eladók.	 Ui.:	
fejeskáposzta	kis-	és	nagy	tétel-
ben	eladó.	Érd.:	06-70/513-8298
Mangalica	 hízó	 eladó,	 szabadon	
tartott,	hasítva	is.	Tel.:	06-20/2273-
310	/3/1/
Tojótyúk	 akár	 ingyen?	 Kattintson:	
www.facebook.com/baromfifutar

JÁRMŰ

TÁRSKERESÉS
Gyöngyösi,	 52	 éves,	 független	
férfi	 komoly	 kapcsolat	 remé-
nyében	keresi	korban	hozzá	illő	
társát.	06-70/537-9323.
170	cm	magas,	40	év	feletti,	kar-
csú	 hölggyel	 ismerkednék.	 Érd.:	
06-30/4920-758,	19-20	óra	között	
/3/1/
56	 éves	 káros	 szenvedélyektől	
mentes	 férfi	 keresi	 párját	 40-55	
év	közötti	nő	személyében	Hatvan	
és	 környékéről.	 Nem	 dohányzók	
előnyben.	 Tel.:	 06-70/243-7303	
/2/1/

Kétütemű	Wartburgot	vásárolnék.	
06-30/639-4276	/2/1/
Eladó	 jó	műszaki	állapotban	 lévő	
1993-as	 évj.	 ARO	 tehergépjármű	
250.000	 Ft-ért	 és	 Multicar	 szállí-
tójármű	 500.000	 Ft-ért.	 Érd.:	 06-
20/536-7778	/2/1/

Nagykátán,	a	Jászberényi	úton,	na-
gyon	 frekventált	helyen	120	nm-es	
üzlethelyiség,	 raktár,	 udvar	 kiadó.	
Érd.:	06-30/982-0429	/3/1/
JÁSZBERÉNY	 belvárosában,	 a	
Bercsényi	úton,	140nm-es	 ingatlan	
irodának,	cégeknek,	vállalkozások-
nak	 kiadó!	 Érd.:	 06/20-9623-671.	
/2/1/
JÁSZBERÉNY	 belvárosában,	 a	
Bercsényi	 úton	 zárt	 udvaron	 gará-
zsok	kiadók!	Érd.:	06/20-9623-671.
Kiadó	 Jászberény	 központjában	
bútorozott	 szoba	 teljes	 lakáshasz-
nálattal	 fiatal	 hölgynek	 vagy	 pár-
nak.	Tel.:	06-70/264-5881	/3/1/
Jászberény	 városközpontban	 2.	
emeleti,	2	szobás,	erkélyes,	klímás	
lakás	hosszú	távra,	számlaképesen	
kiadó.	Tel.:	06-30/475-4436
Albérlet	 kiadó	 Újhatvanban	 idős	
nyugdíjasnál	 50-60	 éves	 hölgy	
részére,	 megegyezéssel.	 Tel.:	
37/341-747	/3/1/
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ÁLLÁS
Jászberényi vendéglátó helyre keresünk 
szakképzett vagy betanulási időt vállaló 
kollégát csak főállásba. Érd.: 06-30/232-
9603 /20/15/
Területi képviselőket keresek táb-
lagéppel, okostelefonnal végez-
hető munkára. Nemzetközi üzlet, 
határtalan lehetőség! Tel.: 06-
20/777-1122 /16/7/
Pultos hölgyeket keresünk M3-as 
autópályán lévő étterembe. Tel.: 
06-20/584-9985 /3/3/
Kőműveseket, illetve építőiparban 
jártas segédmunkásokat jászberé-
nyi munkavégzésre azonnali kez-
déssel keresünk. Érd.: Petró István 
06-70/978-7966 /3/3/
Hatvani étterembe keresünk 
megbízható, dolgozni akaró 
pizzaszakácsot és konyha-
lányt. Érd.: 06-30/350-2282 
/2/2/
Azonnali kezdéssel kőművest, se-
gédmunkást és burkolót hosszú-
távra felveszünk. 06-70/604-0582 
/20/2/
Kőművest, kőműves kisegítőt felve-
szek hosszú távra, állandó munkára 
Jászapáti, Jászivány, Gyöngyös te-
rületről. Telefonszám: 06-30/9035-
193 /2/2/

Nagykátai Telephelyre helybeli nyug-
díjast keresünk PORTÁSI MUNKA-
KÖRBE, gyakorlat nem szükséges. 
tel: 06 20 5664609 /3/2/

Brilon Hungária Kft. felvételt hirdet 
területi képviselő/értékesítő munka-
körbe! Műszaki beállítottság előny. 
Jelentkezés: brilon@brilon.hu e-mail 
címen. /3/3/

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?
 Ha gyermeke „tanulási 

problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” 

miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit 

sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, 

keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítvány-

tól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában.
 Cím: 1461 Budapest,

Pf.: 182.
 Telefon: 06 (1) 342-6355, 

06-70-330-5384 
 E-mail: info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!

Karbantartó munkatársakat kere-
sünk, műszaki végzettséggel és 
tapasztalattal Halmajugrai partner-
cégünk számára, januári kezdés-
sel!. Korrekt bérezés plusz kafeté-
ria! Bejárás céges busszal..+3670 
9311833
Egri fogtechnikai labor, fi atal fog-
technikusok jelentkezését várja! 
Érd.: 30/382-4482
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
/2/1/
Budapesti parkfenntartási munkára, 
Lőrinci-Selyp-Hatvan térségből 2 
főt damilos fűnyírásra, ill. női és férfi  
segédmunkást keresek. 06-30/617-
1580. /2/1/

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fé-
nyezőket keresünk gödöllői mun-
kahelyre hosszútávra. Kiemelten 
magas bérezés. Utazási költség-
térítés, szállítás, igényes, díjmen-
tes szállás biztosított. 06-70/384-
7636, godallas2015@gmail.com

AWI-kombináltos hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2 hegesztőket, 
lakatosokat, villanyszerelőket és 
szerszámkészítőket keresünk (nettó 
250.000-350.000 Ft kereseti lehető-
ség).06-70/206-2621, szupermun-
ka@index.hu
Csomagoló munkatársakat kere-
sünk betanított munkára Halmajug-
rai partnercégünk számára, januári 
kezdéssel! Korrekt bérezés plusz 
kafetéria! Bejárás céges bus-
szal..+3670 9311833

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!
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Az INNOVEN Vendéglátó Kft. jász-
berényi központtal, jászsági területre 
Rendezvényszervező munkatársat 
keres. Amit kínálunk: kiemelt bére-
zés, folyamatos fejlődési lehetőség, 
modern, jól felszerelt munkakörnye-
zet! Ha érdekel a lehetőség, küldd 
el fényképes önéletrajzodat és mo-
tivációs leveledet a hr@innoven.hu 
e-mail címre /2/1/

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés 
- állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), növénytermesztés, trak-
toros, mezőgazdasági gépsze-
relő, ill. betanított munkákra; 
továbbá építőipari munkákra: kő-
műves, bádogos, ács, festő-má-
zoló feladatok ellátására. Tapasz-
talat előny, de egyik helyen sem 
feltétel. Legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden helyen 
feltétel. Jelentkezés: 06-70/949- 
0400, nyiregyhaza@andreasagro. 
com; www.andreasagro.com

AZONNAL KEZDÉS ÁLLATTE-
NYÉSZTÉSBEN! A Gödöllői Tan-
gazdaság Zrt. felvételre keres: Ál-
latgondozó (fejő, ellető), takarítónő 
munkakörbe munkatársakat. Munka-
végzés helye: Hatvan-Nagygombosi 
Szarvasmarha telep. Feltétel:-min. 
8 ált. iskolai végzettség, -gyakorlat, 
-nagy munkabíró képesség, -önálló 
munkavégzés. Állattenyésztésben 
szerzett tapasztalat előny. Szállást 
igény esetén biztosítunk. Jelent-
kezni önéletrajz leadásával lehet: e-
mail-ben: csala.antal@gtrt.hu, vagy 
telefonon: 20/406-8167, vagy sze-
mélyesen: 3000 Hatvan-Nagygom-
bos, Szarvasmarha telep /2/1/
Gyakorlott mérlegképes könyvelőt 
keresünk, könyvelőirodába. Írá-
sos önéletrajzot a bonusz@vnet.hu 
email címre kérjük /3/1/

D kategóriával keresek sofőrt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 0670/223-9466 /3/1/
Pusztamonostoron élő, kerekes-
székben élő, 57 éves nő vagyok. 
Várom annak a jó fi zikumú, lelki-
ismeretes nőnek vagy férfi nak a 
jelentkezését, aki minden nap 1-2 
órát a gondozásommal kapcsolatos 
feladatokat látna el (fürdetés, öltöz-
tetés, stb.). Tel.: 06-70/617-1778, 
06-57/421-027 /3/1/
A Horizont Color Kft. szerszám osz-
tályára férfi  munkatársat keres. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a 
Jászberény, Kossuth Lajos út 48- 50. 
szám alatt személyesen vagy elektro-
nikusan a szerszam@horizontcolor.
hu e-mail címen lehet. /3/1/
Megbízható traktorost keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös tér-
ségében. Állandó munka, biztos 
megélhetés, útiköltség térítés, 
szállás lehetőség. Telefonszám: 
06-20/9356-969
Megbízható lapterjesztőt kere-
sünk Jászberénybe. Tel.: 06-
57/500-990 /2/1/
Magyarország-Anglia viszonylatra 
keresek tapasztalattal 3,5 t furgonra 
önmagára és környezetére igényes 
sofőröket március eleji kezdéssel. 
Telephely Hatvanban, km alapú 
fi zetés. Jelentkezni: +36-70/322-
6700 /2/1/

Kazánfűtőt keresek ipari vegyes tü-
zelésre, karbantartásra, tisztításra 
nyugdíjas személyében, gyakorlat-
tal, vizsgával, hatvani lakost. Tel.: 
06-20/937-9301 /2/1/
Kertészetbe főállásban dolgozott női 
munkatársat keresek, valamint raktár 
takarításra. Tel.: 06-20/937-9301
Versenyképes fizetéssel pizza 
készítésre szakácsot vagy sza-
kácsnőt felveszünk. Betanítás 
megoldható! Telefonszám: +36-
30/572-6846 /4/1/

Az INNOVEN Vendéglátó Kft. HR-
munkatársat keres, jászberényi fel-
adat- és létszámbővülés miatt. Ha 
van már szakmai tapasztalatod és 
munkádat precízen, megbízhatóan 
végzed, akkor rád van szükségünk! 
Ha érdekel a lehetőség, küldd el 
fényképes önéletrajzodat és moti-
vációs leveledet a hr@innoven.hu 
e-mail címre /2/1/

CNC gépkezelőket, fémipari és 
ipari festőket, valamint autófénye-
zőket keresünk Pest környéki mun-
kahelyre. Magas órabér, szállás és 
utazás biztosított. 06-70/366-5722, 
06-70/941-0994, majsamunka@
indamail.hu
Megbízható, ügyes segítséget 
keresek háztartási munkához 
Jászberénybe. Telefonszám: 06-
57/410-363
Jászárokszállás telephelyre la-
katost,  CO hegesztőt, pótkocsi 
gyártásához és szórópisztolyos 
festéshez értő szakembert azon-
nal munkakezdéssel  felveszek 
kiemelt bérezéssel. Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejárást 
biztosítunk.  Telefonszám: 06-
70/611-51-33 /6/1/
Jászárokszállási pizzéria pizza 
futárt keres. Telefonszám: 06 70-
363-7305 /3/1/
Asztalos szakmunkást keresek 
Jászberénybe. Tel.: 06-30/9782-
469 /3/1/
Hatvanba, áruházi területre kere-
sünk takarítókat azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni munkaidőben, tele-
fonon 06-30/597-2599.

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.

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fé-
nyezőket keresünk gödöllői mun-
kahelyre hosszútávra. Kiemelten 
magas bérezés. Utazási költségtérí-
tés, szállítás vagy igényes díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com
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• C+E kategóriás jogosítvány
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
• megbízhatóság • reggel jászberényi indulás
• este jászberényi érkezés • önállóság

E-mail: ���������������������������������������������

Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: ���������������������
�������������������������������

REGGELIZTETŐ SZAKÁCS,
KONYHALÁNY, SZOBALÁNY és

FELSZOLGÁLÓ munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet telefonon: 06-20/311-6211

vagy e-mailben:
hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

MASSZŐRNŐ
munkatársat keres.
Jelentkezéseket telefonon várjuk

a wellness vezetőnél:
06-30/367-3110

A                                                       Zrt.
turbina-

szerelőt keres
svájci munkára 

20-23 euro/óradíjért.
Jelentkezni:

Tel.: 0036-48/512-330;
06-70/383-0863

E-mail:
kbarcika@halbomce.hu

turbina-
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, RE-
DŐNY, RELUXA AKCIÓ! REND-
KÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK, AK-
CIÓS ÁRAK! ALUMÍNIUM ÉS 
MŰANYAG REDŐNYÖK, HAR-
MÓNIKA AJTÓK, SZALAGFÜG-
GÖNYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. TEL: 
06-37/346-461, 06-20/324-
5776 /10/6/
Fakivágást, gallyazást, veszélyes 
fák kivágását, erdős és utak mellet-
ti területek tisztítását, gallydarálást 
vállalok. Elszállítással is. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/13/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, ha-
mónikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok beépíté-
se is! Gurtni csere azonnal! Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/573-3501 /10/10/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! 
- Középiskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korrepetálá-
sa! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osz-
tályosok középiskolai felvételire 
való felkészítése! Matematika, 
Fizika egyetemistáknak! Több 
mint 20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott fel-
készítés! Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/3318-
359 /10/7/
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu (E-
000937/2014/A001-A011) /11/1/

Elvárás:�����������������������
� ���������������������������
�����������������������������
����������������������������������������
������ • SAP ismeret

Fényképes önéletrajz: ������������������
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��������� és
�������������felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

� ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
� 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
� ���������������
� ������������������������������
� KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
� LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
� HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

06 20 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást, gépjármű szállítást vál-
lalok. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/16/
Napkollektorok telepítése, kivi-
telezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizsgá-
lata: hőveszteségek, hőhidak és 
penészedési okok  fetárása, fűtési, 
hűtési rendszerek rejtett hibáinak, 
szivárgásának és elektromos be-
rendezések hibáinak feltárása. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/16/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosü-
tő javítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 /10/6/
Redőnykészítés, redőnyjavítás! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
Úr Telefonszám: 06-20/420-3324 
/16/10/

Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, csa-
ládi házak építését vállaljuk. Tele-
fonszám: 06-70/305-7697 /3/1/
Családi házak, épületek, lakások 
belső munkálatait, utólagos szi-
getelését, mindenféle kőműves 
munkát vállalunk. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
20/938-2894 /4/1/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági épü-
letek felújítását, festést, mázolást, 
mindennemű kőműves munkát vál-
lalok számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-20/249-4793 /3/1/
Kőműves ácsmester vállal kőmű-
ves, gipszkarton szerelést, festést, 
mázolást, parkettázást, burkolást, 
ajtó-ablak cserét, homlokzatszi-

getelést, tető készítését, teljeskö-
rű lakás felújítást, családi házak 
építését, kivitelezését. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-30/8899-673 /3/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált par-
kettázást, lépcsőházak festését 
vállalom. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/330-
4597 /3/1/
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. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/420-1461 /3/1/

MESTERBOSZORKÁNY jövendő-
mondó, született halottlátó várja 
hívásod. Rontáslevétele, szerelem-
kötés, pénzenergia. Tel.: 06/70-
434-2178.
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. 06-70/233-
0673. /12/1/
Hűtőkocsi bérelhető, rendezvé-
nyekre, esküvőkre, stb, 3-5-10-
15-20 m3-es méretben. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06- 70-364-5066
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BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Pattanásos bőr, ekcémák, psoriasis 
és más bőrbetegségek gyógyítása.

Számítógépes anyajegyvizsgálat. 
Szemölcsök eltávolítása.

Dr. Szobeczki Zsolt
bőrgyógyász-kozmetológus

Gyöngyös, Jókai út 14., Tel.: 06-30/399-0202
Szerda: 14.00-17.30-ig (bejelentkezés nélkül)

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

PÉNZTÁRGÉP 
- MÉRLEG

Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

Kellékanyag ellátás, 
NAV ügyintézés, mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, alkotmány u 1/a   tel.: 37/311-299, 37/500-232 Mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

Jelentkezés: Telefon: 57/531-825
E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

- azonnali belépési lehetőség 
- cafeteria juttatások 
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- ingyenes buszjárat  
- kedvezményes fitness belépő
- előmeneteli / karrier lehetőség
- bérezés: *bruttó 1034 - 1350 Ft óradíj  
  (bruttó 180.000-235.000 Ft/hó) 
  CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

- ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
- megbízható vagy
- önállóan, pontosan dolgozol,
- vállalsz 3 műszakot,

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

akkor nálunk a helyed! 
Amit kínálunk:

*átlagos juttatásokkal kalkulálva

-50%

MINDEN
KERET

-40%

MINDEN
LENCSE

TÉLI VÁSÁR!
MINDEN
KERET

MINDEN
LENCSE

KEDVEZMÉNNYEL!

FŐTÉRI PTIKA 5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.  
TEL.: +36 57 412 764

Az akció 2017. november 20-től, januárr 31-ig érvényes, komplett szemüveg vásárlása esetén.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Nyerges billencs kamionra keresünk 
pestmegyébe napi hazajárással 

gépJárművEzEtőkEt, 
lletve C kategóriával nemzetközi 12 t autóra.

Amit kínálunk versenyképes fizetés, 
újszerű géppark, lendületes csapat.

Jelentkezni: Nagy István  06/30/995-71-37

QUALIFORM Zrt.

Fényképes önéletrajz szükséges, amelyben a telefonszámot, 
lakcímet és születési dátumot is kérjük megadni! 

munkakörbe felvételt hirdet! 
KARBANTARTÓ 

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Elvárás: Hegesztő vagy géplakatos vagy szer- 
  kezetlakatos szakmunkás végzettség.

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: 
rigorobertne@qualiform.hu

Legyen Ön is egy dinamikus csapat tagja!
Várjuk jelentkezését az alábbi álláslehetőségre:

- autóbuszvezető
• D kategóriás jogosítvány

• PÁV II. alkalmassági vizsga
• GKI kártya

• Digitális kártya
• Erkölcsi bizonyítvány

• Ha Ön EGER, FÜZESABONY és  
  környéki lakóhellyel rendelkezik

Elvárás:

Előnyt jelent:

Jelentkezni az alábbi e-mail címen, a betölteni kívánt 
pozíció megjelölésével lehet: munka@k-v.hu  

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajz: stahorszky.mariann@szatmari.hu

WEBÁRUHÁZ
munkatársat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feladat: • webes tartalomkezelés
• a cég weboldalának menedzselése
• webáruházi értékesítés
Elvárás: • középfokú végzettség
 • igényesség • terhelhetőség
Előny: • hasonló területen szerzett
  tapasztalat

Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224


