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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

Jászsági Műszaki vizsga centrum

Személygépkocsi 
 műszaki vizsga

Tehergépkocsi, kamion, motorkerékpár
és lassújármű vizsgáztatása is.

N.V.G. - TRANS KFT.

19.900 Ft
-tól.

5100 Jászberény, Alsómuszáj 66. (boldogházi út) Nyitva: h-p.: 06.30-17.00-ig
Szerviz:

T.: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás:

T.: 06-30/399-6000
Fuvarszervezés:

T.: 06-57/415-037, 06-57/415-221
Fax: 06-57/402-022   www.nvgtrans.hu

• Műszaki vizsgára való felkészítés, hibafelmérés és ügyintézés.
• Műszaki vizsga előtti állapot felmérés során felmerült problémák  
   azonnali javítása. 
• Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás.
• Ingyenes műszaki vizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj). 
• Nemzetközi és belföldi szállítás. 

Személygépkocsi, kamion, 
tehergépkocsi SZERvIZ 

kedvezményes 
alkatrész árakkal. 

Rugalmas időpontegyeztetés.

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

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

MITU PRÉMIUM 
ÜzleT

JászbeRÉny

TAVASZODUNK :)

Helló
február!

Lehel vezér tér 15.
nyitva: 

H-P 9-18, szo 9-12
www.mitu.hu 

facebook.com/ 
mituhasznaltruha

Keretek 

-50%
Lencse 

-20% 
kedvezménnyel

Az akció részleteiről 
érdeklődjön az üzletben.

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

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

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

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

szaKtanácsadás

Elvárások:

• Alapos szakmai ismeretek
• Legalább 1 év szakmai tapasztalat

• Cafeteria

•  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

• 

• 
Előny:
• 

•   

Erzsébet utalvány,
•  Utazási költségtérítés  

10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vagy 06 1 877 0902

  Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

 vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

• Bejelentett, hosszú távú 
   munka
• Bérezés: havi nettó 
  190.000-210.000 Ft
 +Cafeteria, 3 hónap után 
  havi bruttó 37.500 Ft
 +Céges járatok, 
  utazási támogatás, 
  SZÁLLÁS lehetőség

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

Hölgyek és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 
SÉFET / KONyhAFŐNöKöT keresünk.

Hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt konyha 
és megbecsült munkakörnyezet. Éttermünkben PuLTOS 
PÉNZTÁROSOKAT felveszünk. Jelentkezni lehet: e-mail: 

samsung@dussmann.hu Tel: 06/20-320-7241
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Kőműveseket, illetve 
építőiparban jártas segéd-
munkásokat jászberényi 
munkavégzésre azonnali 

kezdéssel keresünk. 
Tel.: 06-70/978-7966

Hatvani Használtruha Nagykereskedés 
Országos használtruha hálózat 

értékesítési 
partnereket keres!
06-70/946-9554

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

A multinacionális Fortaco Csoport több, mint 60 éves múlttal 
rendelkező jászberényi gyára a folyamatos volumennövekedés miatt 

munkavállalókat keres az alábbi pozíciókba:

• Versenyképes jövedelem 
• Cafeteria 
• Bónuszjuttatások 
• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség 
• Saját állományban történő, hosszú távú foglalkoztatás

* Részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén

AMIT KÍNÁLUNK

Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.

+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet • Egyszerűség • Gyorsaság

Azok a HEGESZTŐ, LAKATOS és LÁNGVÁGÓ munkavál-
lalók, akik 2018. március 31-ig csatlakoznak a Fortaco Zrt. 
állományához, NETTÓ 200.000 Ft CSATLAKOZÁSI JUTAL-
MAT kapnak!*

CSATLAKOZÁSI
JuTALOM

• Alkatrészgyártó 
• Anyagmozgató 
• Anyagvizsgáló 
• CNC forgácsoló 
• Festő 
• Forgácsoló csoportvezető 
• Gépi forgácsoló 

• Hegesztő 
• Horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• Lakatos 
• Szemcseszóró 
• Lángvágó (kézi, gépi)

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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.

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.
A Jászárokszállás Önkormányzata 
pályázatot hirdet a 

II. számú háziorvosi körzet
HázIorvoSI álláSárA 

vállalkozási  formában. 
Beadási határidő: 2018. február 28. 
A pályázati kiírás megtekinthető a

www.jaszarokszallas.hu oldalon.
Felvilágosítás az 57/531-050 telefonszámon kérhető.

Érd.: +36-20/6612-271

A JuSKuFA Kft 
Jászberényi raklapüzemébe felvételt 
hirdet a következő munkakörökbe:
- Faipari segédmunkás
- Raklap összeállító

Amit Kínálunk :
  • Családias kisüzemi légkör 10-15 Fő
  • Rugalmas szabadságkiadás
  • Jászdózsa irányából bejárás biztosított
  • Bejárási költség térítése
  • Tűzifa dolgozói áron való biztosítása
  • Egy műszakos munkarend

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.

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

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

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

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

KotrógÉp-KEzElőt. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

tel.: 06-36/512-110

- 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
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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

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 30 384 9806

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

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.

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Raktáros munkatársat.

Feladatok:
•	 Készletek	/anyagok,	áruk,	késztermékek/	átvétele,	bevételezése,	raktárba	való	elhelyezése,
 raktárból az üzem kiszolgálása 
•	 Raktári	adatok	naprakész	valóságnak	megfelelő	számítógépes	/SAP/	nyilvántartása,	bizonylati
 rend és okmányfegyelem betartása
•	 Leltárak	lebonyolításának	végzése
•	 Információk	adása	a	készlet	mennyiségéről
•	 A	raktáron	lévő	készletek	mennyiségének,	raktározásának,	kiadásának,	nyilvántartásának,	a	raktár
	 működési	rendjének	/Fi-Fo/	és	tisztaságának	fenntartása
•	 Késztermékek	kiszállítási	folyamatának	végzése
•	 Munkavédelmi-balesetvédelmi	és	tűzvédelmi	előírások	betartása
•	 Termelés	kiszolgálása	

Elvárások:
•	 Középfokú	végzettség
•	 Raktározás	területén	szerzett	1	éves	tapasztalat
•	 Alapfokú	számítógépes	ismeret
•	 Analitikus	gondolkodás
•	 Megbízható,	pontos,	precíz	munkavégzés
•	 Rugalmasság
•	 Targoncavezetői	engedély	(új	típusú)
•	 Targoncavezetési	tapasztalat

Előny:
•	 SAP	MM,	WM	modul	ismerete

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                                                                        Zrt.

ukránul és magyarul beszélő 
csőszerelő, hegesztő, vasipari 

szakmunkásokat keres
azonnali belépéssel.

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

E-mail: kbarcika@halbomce.hu
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.01.30., 13:00 – Hatvan, VOKE Liszt Ferenc Művelődési Háza, Mészáros L. u. 6-8. 
2018.01.30., 16:00 – Gyöngyös, Mátra Művelődési Központ, Barátok tere 3.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

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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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

MEGNyITOTTuNK! TE MÁR JÁRTÁL NÁLuNK? 
Mobiltelefon érdekel? 

Fóliát, tokot, töltőt szeretnél? 
Esetleg egy új laptopra van szükséged? 
Felsorolni mindent ennyi hely nem elég, 

térj be hozzánk és megtaláljuk ami Neked kell! 
Mobiltelefonok, navigáció mobil és 

számítástechnikai tartozékok széles választékkal, 
minőségi termékekkel 

szakértő kollegák segítségével felkészülten 
várjuk Kedves vásárlóinkat! 

Mobil És Laptop Shop, 3000 Hatvan Iskola utca 3. 
(a piactér mellett) 

A Vital Eggs K�. tojásterítésre, jászberényi lakhelyű, 
„B” jogosítvánnyal rendelkező 

GÉPJÁRMŰ VEZETŐT
keres

„C”  jogosítvány, GKI kártya előny, számítógépes ismeret
 szükséges.

Érdeklődni: H-P.: 7:00-16:00-ig a 
06-30/382-7673 telefonszámon lehet.

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

HálóSzobák éS frANCIAágyAk SzélES válASzTékbAN!

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
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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 

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

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

a rego-plast kFt.  
FelVételt Hirdet 

targoncás munkakörbe
Feltétel: 
- érvényes targoncás jogosítvány

Előny:
- szakmai gyakorlat
- tűzvédelmi szakvizsga (3-as csoport) megléte

Munkavégzés helye:  
- jászjákóhalmi vagy jászberényi telephelyünkön

Kétműszakos munkarend vállalása feltétel.
Cégünk a műanyagiparban szerzett stabil helyzeté-
nek köszönhetően biztos munkáltatói hátteret nyújt. 
Hosszútávú, megbízható munkalehetőséget, versenyképes 
fizetést, alapbéren kívüli juttatásokat, utazási támogatást 
kínál dolgozóinak.

Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a 
portaszolgálatnál, (Jászjákóhalma, József A. u. 81.) 
illetve az allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Czmorek Béla
búcsúztatásán 
részt vettek, 

utolsó útjára elkísérték,  
és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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

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 termelési terület és gépek tisztán tartása

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

Mit nyújtunk:
• Bruttó 1.000,-Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

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! 
 
 
 

• 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
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KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

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

kutyasziv60@ freemail.hu,
www.kutyasziv.hu 
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NEM TALÁLTAD MEG 
ÁLMAID MUNKÁJÁT?

MÉG MAGASABB 
BÉREKKEL VÁRUNK!

kitti.kvacsany@adecco.com
06-30-566-6427

JELENTKEZZ MÉG MA 
A HATVANI BOSCH-BA 

OPERÁTORNAK!

Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpítÉsvEzEtőt.
Kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110

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
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www.juliettabutor.info

JULIETTA Nyitvatartás: H-P.: 900-1700-ig,  Szo.: 800-1200-ig
Tel./fax: 37/340-411 Mobil: 30/819-1402 

Hatvan, Hősmagyar út
 (a Lidl mögött)               

Jászberény, Kossuth L. út 114.
     (a volt tejcsarnok helyén)
Nyitvatartás: H-P.:9.00-18.00-ig, Szo.: 8.00-13.00-ig

Tel/Fax.: 06-57/657-900 Mobil.:06-30/388-3017

JANUÁRI AKCIÓK (a készlet erejéig)

nagyKáta, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

A képek csak illusztrációk

• Wiktor kanapé  89.900 Ft  73.900 Ft
• Camó sarok  99.900 Ft  84.900 Ft
• Betty fotel  29.900 Ft  23.900 Ft
• Ádám tálaló  83.500 Ft  69.600 Ft
• Orsi konyha  74.900 Ft  69.900 Ft

VEGYES
régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyatékot! 
Érd.: 06-30/9128-335 /10/1/
Akciós farsangi jelmez és kellék 
vásár Szolnokon, a Széchenyi 
lakótelepi kispiac mögötti Dávid 
Jelmez Szaküzletben. Óriási a vá-
lasztékunk: bölcsis, ovis, iskolás 
és felnőtt méretű jelmezekből. A 
tetőn fagyi tölcsér látható! Nyit-
va: minden nap 9-18 óráig. Olcsó 
árak, óriási választék! /6/2/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. T.: 06-20/359-
0849 /50/2/
Régiséget, antik órákat, kardot, 
régi pénzt, vitrintárgyakat, tála-
lót, vitrint, hagyatékot veszek. 
Vámosgyörk 06-30/3636-980 /6/5/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 155/70/13-as nyári gumik. Érd.: 
06-70/247-0863 /10/1/
Marharépa 5 q eladó Atkáron. Tel.: 
06-20/256-2684 /3/3/
Fa, szén és lignit kapható! 
Kalodás, kuglis és hasoga-
tott tűzifa, többféle brikett, 
cseh, szlovák és német sze-
nek kaphatók! Hatvan, rá-
kóczi út 116. telefonszám: 
06-20/518-5956, 06-20/350-
5964 /8/6/
Tűzifa eladó. Tel.: 06-30/9331-714 
/50/2/
MTZ-80-ashoz munkaeszközök 
eladók. Telefonszám: 06-37/351-
288 /2/2/

Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, ha-
gyatékot, dunnapárnát. Tel.: 06-
30/317-0726 /9/4/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /2/2/
Reális áron szekrényt, polcos 
szekrényt, gyerekbútort keresek 
Jászberényben. Tel.: 06-70/647-
3841 /3/2/
Hagyatékfelvásárlás! Vásárolnék 
régi bútorokat, dísztárgyakat, fest-
ményeket, régi tárgyakat, stb. Tel.: 
06-70/5300-553 /3/2/
Körbálás lucerna, köles, szal-
ma, széna és szemes kukorica, 
búza, árpa, köles és napraforgó 
eladó. Érdeklődni: Nagykáta, 06-
30/9983-681 /6/2/
Vásárolok működő öntöttvas 
Norton-kutat. Telefonszám: 06-
20/376-6014
Veszek 6 tonnás billenős pótko-
csit. Ugyanitt 1 éves németjuhász 
kutya eladó. Tel.: 06-30/3561-112
Eladó: 25 soros vetőgép, mindent 
vet, IFA 3000 KCR külön is, mun-
kahengerek, olajszivattyúk, vezér-
tömb, 380 V villanymotor, Hetra 
160 A hegesztő, akkumulátortöltő, 
1 tonnás billenős pótkocsi, dió el-
adó. Ugyanitt trágya ingyen elvihe-
tő. Telefonszám: 06-30/294-4733 
Hatvan
Minőségi termelői bor eladó (He-
ves megye). Érdeklődni lehet a 06-
30/904-2807-es telefonszámon.
10 hl-es Hardi jó állapotú Axiál 
ventillátoros szőlőpermetező el-
adó. Tel.: 06-30/273-2351
Tűzifa eladó méteres szálakban 
(1*1*170). Tölgy, bükk, akác 23E Ft-
tól. Gyors házhoz szállítással. Tel.: 
06-20/505-6029

INGATLAN
regisztrált ügyfeleink számára 
eladó házat, lakást keresünk! 
20 éves szakmai tapasztalat-
tal, országos adatbázissal, 
díjmentes regisztrációval és 
szaktanácsadással állunk ren-
delkezésére! ingatlant kereső 
ügyfeleinket díjmentes szol-
gáltatásokkal várjuk! elérhe-
tőség: Müllerné Marika 06-30-
282-0522 /20/15/
Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Telefonszám: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /7/2/
Hatvan határában 2 db 1500 nm-
es gondozott szőlő és földterület 
bekerítve eladó. Tel.: 06-20/384-
3906 /3/2/
Csányon 2 szobás családi ház falu 
központban eladó. Ir.ár: 5 MFt. 
Tel.: 06-30/206-3146 /5/1/
Eladó Jásztelek községben, főút-
vonal mellett, bejáratott, jól menő 
kisvendéglő lakással együtt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/488-6861 /10/2/
Jászberényben kocka családi ház 
eladó. Tel.: 06-30/448-0490 /3/2/
Hatvan, Kinizsi út 2. sz. alatt 
összközműves parasztház 675 
nm-es telken eladó. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-37/343-206 /2/2/
Jászberényben, a Szent László 
utcában IV. emeleti, 73 nm-es, 3 
szobás, felújított lakás bútorozot-
tan eladó. Ár: 14,5 MFt. Érd.: 06-
70/626-5757 /3/1/

BÉRLET
Jászberényben, a Börtönudvar-
ban bútorozott 52 és 60 m2-es 
LAKáSoK kiadók. Érd.: 06-30-
4158-184 /3/3/
Nagykátán, a Jászberényi úton, na-
gyon frekventált helyen 120 nm-es 
üzlethelyiség, raktár, udvar kiadó. 
Érd.: 06-30/982-0429 /3/2/
JÁSZBERÉNY belvárosában, a Ber-
csényi úton, 140nm-es ingatlan iro-
dának, cégeknek, vállalkozásoknak 
kiadó! Érd.: 06/20-9623-671. /2/2/
Kiadó Jászberény központjában 
bútorozott szoba teljes lakáshasz-
nálattal fiatal hölgynek vagy pár-
nak. Tel.: 06-70/264-5881 /3/2/
Albérlet kiadó Újhatvanban idős nyug-
díjasnál 50-60 éves hölgy részére, 
megegyezéssel. Tel.: 37/341-747 /3/2/
JÁSZBERÉNY belvárosában, Ber-
csényi úton zárt udvaron garázs, 
illetve garázs+raktár helység kiadó. 
Érd.: 06/20-9623-671.

ÁLLAT
Jászárokszálláson háztáji takarmá-
nyon nevelt 280-300 kg-os anya-
disznó vágásra eladó! 06-57/430-
163, 06-30/443-3654 /3/3/
Mangalica hízó eladó, szabadon 
tartott, hasítva is. Tel.: 06-20/2273-
310 /3/2/

JÁRMŰ

TÁRSKERESÉS
170 cm magas, 40 év feletti, kar-
csú hölggyel ismerkednék. Érdek-
lődni: 06-30/4920-758, 19-20 óra 
között /3/2/
56 éves káros szenvedélyektől 
mentes férfi keresi párját 40-55 
év közötti nő személyében Hat-
van és környékéről. Nem dohány-
zók előnyben. Telefonszám: 06-
70/243-7303 /2/2/
65 éves férfi egyszerű kedves 
hölggyel ismerkedne. Tel.: 06-
70/666-4731

Kétütemű Wartburgot vásárolnék. 
06-30/639-4276 /2/2/
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 /2/2/
Ráfutófékes utánfutó, engedélye-
zett terhelés 490 kg, alapterület 
150× 250, ár: 220.000 Ft. Tel.: 06-
30/853-0003 /3/1/

Épületgépészeti és Fürdőszoba
Szakáruházak
JÁSZBERÉNYI központja keres:

Épületgépészeti és Fürdőszoba
Szakáruházak
JÁSZBERÉNYI központja keres:

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
ingyenes jászberényi lakhatás megoldott,

versenyképes jövedelem:
nettó 250.000-300.000 Ft között,

szabad hétvégék

• C+E kategóriás jogosítvány megléte előny, 
   de nem feltétel
• “E” kategória megszerzése
   tanulmányi szerződés keretén belül
• a cég támogatja az INGYENES megszerzését

E-mail: bobis.erika@szatmari.hu, telefon: 30/668-8959
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek táb-
lagéppel, okostelefonnal végez-
hető munkára. Nemzetközi üzlet, 
határtalan lehetőség! Tel.: 06-
20/777-1122 /16/8/
Azonnali kezdéssel kőművest, se-
gédmunkást és burkolót hosszú-
távra felveszünk. 06-70/604-0582 
/20/3/
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 
/2/2/
Budapesti parkfenntartási munkára, 
Lőrinci-Selyp-Hatvan térségből 2 
főt damilos fűnyírásra, ill. női és férfi  
segédmunkást keresek. 06-30/617-
1580. /2/2/

ÁLLÁST KERES
Jászberényben gyermek felügyele-
tet vagy idősgondozást, főzést vál-
lalnék. Autóval rendelkezem. Tel.: 
06-70/933-4778 /3/1/

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

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 /2/2/
Gyakorlott mérlegképes könyvelőt 
keresünk, könyvelőirodába. Írá-
sos önéletrajzot a bonusz@vnet.hu 
email címre kérjük /3/2/
D kategóriával keresek sofőrt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 0670/223-9466 /3/2/
Pusztamonostoron élő, kerekes-
székben élő, 57 éves nő vagyok. 
Várom annak a jó fizikumú, lelki-
ismeretes nőnek vagy férfinak a 
jelentkezését, aki minden nap 1-2 
órát a gondozásommal kapcsola-
tos feladatokat látna el (fürdetés, 
öltöztetés, stb.). Tel.: 06-70/617-
1778, 06-57/421-027 /3/2/
A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára férfi munkatársat keres. 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a Jászberény, Kossuth Lajos 
út 48- 50. szám alatt személyesen 
vagy elektronikusan a szerszam@
horizontcolor.hu e-mail címen le-
het. /3/2/
Megbízható lapterjesztőt kere-
sünk Jászberénybe. Tel.: 06-
57/500-990 /2/2/
Magyarország-Anglia viszonylatra 
keresek tapasztalattal 3,5 t furgonra 
önmagára és környezetére igényes 
sofőröket március eleji kezdéssel. Te-
lephely Hatvanban, km alapú fi zetés. 
Jelentkezni: +36-70/322-6700 /2/2/

CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
fényezőket keresünk gödöllői 
munkahelyre hosszútávra. Ki-
emelten magas bérezés, utazási 
költségtérítés, szállítás vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biztosított. 
06-70/384-7636, godallas2015@
gmail.com

Kazánfűtőt keresek ipari vegyes tü-
zelésre, karbantartásra, tisztításra 
nyugdíjas személyében, gyakorlat-
tal, vizsgával, hatvani lakost. Tel.: 
06-20/937-9301 /2/2/
Versenyképes fizetéssel pizza 
készítésre szakácsot vagy sza-
kácsnőt felveszünk. Betanítás 
megoldható! Telefonszám: +36-
30/572-6846 /4/2/
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 /6/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!
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0Az 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 /2/2/

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 /10/8/
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) /11/2/

KFT.keres azonnali kezdéssel víz-
gáz-fűtés szerelőket Budapestre 
tűzi hálózat szerelésre 1500-1600.Ft. 
nettó órabérrel. Utazás, napi előleg 
megoldott. T.: 06/20-334-2129.

Jászárokszállási pizzéria pizza 
futárt keres. Telefonszám: 06 70-
363-7305 /3/2/
Asztalos szakmunkást keresek 
Jászberénybe. Tel.: 06-30/9782-
469 /3/2/
Nehézgépkezelőt keresek Hatvan 
környékéről. Tel.: 06-30/591-8658 
/4/1/
Egri fogtechnikai labor, fiatal fog-
technikusok jelentkezését várja! 
Érd.: 30/382-4482

Mátranováki munkahelyre gyakor-
lattal rendelkező CO és AWI kom-
bináltos hegesztőket keresünk. 
Jelentkezésüket önéletrajzban vár-
juk. rizopes2014@gmail.com, 06-
20/356-3835 /2/1/
Lakatosokat (rajzról olvasni tudó) 
keresünk hosszú távú munkára, 
kecskeméti munkahelyre. Bejárást, 
szállást, előleget biztosítunk. Tel.: 
06(70)672-1966. /2/1/

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 /2/2/

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

KFT. keres azonnali kezdéssel vil-
lanyszerelőket, betanított is jó Bu-
dapestre 1500.-Ft. nettó bérezéssel. 
Szállás, utazás, napi előleg megol-
dott. T.: 06/30-197-7141.

Siroki munkahelyre keresünk ope-
rátorokat, gépkezelőket 3 műsza-
kos munkarendbe. Műanyagipari 
gépek kezelése, termékek vizuális 
ellenőrzése. Havi fi zetés kezdő 
180.000-200.000 nettó+jelenléti 
bónusz. Könnyű fi zikai munka. Je-
lentkezni 08-16 óráig hétköznap, 
telefonon:06-20/257-8993. Emailen: 
realimpulsekft@gmail.com

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

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s 
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön és 
Jászberényben
február 10-én.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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.

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262
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WEBÁRUHÁZ
�����������
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���������• webes tartalomkezelés
• a cég weboldalának menedzselése
• webáruházi értékesítés
���������• középfokú végzettség
� ����������������������������
������ • hasonló területen szerzett
  tapasztalat
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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 /10/7/
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 /20/14/
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 /10/1/
Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást, gépjármű szállítást vál-
lalok. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/17/
Napkollektorok telepítése, kivi-
telezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizsgá-
lata: hőveszteségek, hőhidak és 
penészedési okok  fetárása, fűté-
si, hűtési rendszerek rejtett hibái-
nak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /20/17/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosü-
tő javítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 /10/7/
Redőnykészítés, redőnyjavítás! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
Úr Telefonszám: 06-20/420-3324 
/16/11/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új ku-
tak ásása, télen is. Tel.: 06-20/419-
0064 /6/1/
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Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, csalá-
di házak építését vállaljuk. Telefon-
szám: 06-70/305-7697 /5/1/
Családi házak, épületek, lakások 
belső munkálatait, utólagos szi-
getelését, mindenféle kőműves 
munkát vállalunk. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
20/938-2894 /4/2/
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 /5/1/
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 /5/1/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/330-4597 /5/1/
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 /5/1/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. 06-70/233-
0673. /12/2/

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Alapanyag-feltöltő (Milkrunner) munkatársat.

Feladatok:

visszavételezése

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

b.farkas@eu.modine.com 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35.

KÉRJÜK JELENTKEZÉSKOR PONTOSAN JELÖLJE MEG A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT
POZÍCIÓT!



2018. január 25.12

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET 

keresünk 2 műszakos (12 órás) munkarendbe, 
Prologis ipari parkba. 

Céges busszal a bejárás Nagykáta, Szentmárton-
káta, Tápiószecső, Tápióbicske, Tápiószentmárton, 

Tápiószele irányából ingyenesen megoldott. 

FELVÉTELI INTERJÚ: 
2018. 02.01, csütörtök 13.00 óra, Nagykáta, 
Művelődési Központ, Bajcsy Zsilinszky u. 9. 

Érd.: 06(70)342-1653.

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

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.

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 

Jászberény,
Nagykátai út 29.

Nyitva: h-p.: 8-18-ig, 

szo.: 8-13 óráig.

Tel.: 0620/917-6842

FARSANGI JELMEZ 
KÖLCSÖNZÉS!

Menyasszonyi ruhák 10 000 Ft-ig, 
koszorúslány ruhák 5 000 Ft-ig

kölcsönözhetők.

Gyermek jelmez: 1500 Ft 
/+3500 Ft Kaució

Felnőtt jelmez: 2000 Ft 
/+5000 Ft Kaució

NŐI, FÉRFI, LÁBBELI 
1000 Ft/pár!!!

Sokféle ruhanemű: öltöny, lakástextil, 
kesztyű, táska is. FONAL: 2500Ft /kg

• Új munkás és terepes ruházat, használt is.
• Motoros bőr és Condura dzseki, nadrág 
• Jó állapotú import lábbelik, KorCSoLYA 
• Megvásárolható jelmezek 1000 Ft-ig

jászberényi irodája
kollégát keres:

Fényképes önéletrajzok: bobak.sandor@landriano.hu

ÉRTÉKESÍTŐ-ÜZLETKÖTŐ-t

 

jászberényi munkavégzésre

 

Elvárások: •  minimum középfokú végzettség
 •  “B” kategóriás jogosítvány
 •  felhasználói szintű 
    számítógépes ismeret
 •  jó kommunikációs készség
Előny: • értékesítési tapasztalat
 • angol nyelvtudás
 • SAP ismeret

Egri Építőipari cég keres 

központi
ÉpítőmÉrnököt

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110

MEZŐGAZDASÁGI KISGÉP  
ALKATRÉSZBOLT ÉS SZERvIZ

Nyitva tartás: h.: 10-12, 13-17, k., sze., p.: 8-12, 13-17, cs., v.: zárva, szo.: 8-12.

* FűRÉSZEK * ROTÁCIÓS KAPÁK * FűNyÍRÓK  
* FűKASZÁK * PERMETEZŐGÉPEK  

ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE ÉS JAvÍTÁSA

Jászberény, Toldi u. 4. Tel.: 57/413-060, 06-30/264-6936. 

2 ütemű motorolaj ............................1500 Ft/l -től,
Lánckenő olaj ....................................1100 Ft/l -től,
Fűrészlánc ...........................................65 Ft/szem, 
Láncvezetők ........................................3000 Ft/ -tól
Reszelő .................................................. 600 Ft -tól

Láncélezés, -javítás (megvárható)

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


