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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

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Jászberény, Alsócsincsapart u. 2. Tel.: (06 57) 405 505

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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KÉSZÁRU-CSOMAGOLÓ 

Feladatok: 
•  A beérkező rendelések feldolgozása, 
•  A megrendelésben szereplő áruk összekészítése, csomagolása
•  Raktáron belüli készletmozgás követése PDA készülékkel
•  Raktárkészlet �gyelése, feltöltése

Elvárások: 
•  Legalább középfokú végzettség
•  Önálló, precíz munkavégzés
•  Logikus gondolkodás
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
•  Stabil, hosszú távú munkalehetőség
•  Utazási támogatás
•  Azonnali kezdés
•  Cafeteria

Munkavégzés helye: Lőrinci
Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

A SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. 1990-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az elmúlt 
évtzedekben a cég nagy léptekkel haladt a gyártásban és a kereskedelemben egyaránt. A 
megnövekedet kereslet újabb és újabb feladatok megoldására késztet a SAMSUNG vezetőit és 
dolgozóit, akik felelősséggel vállalják a jövő kihívásait.
A több száz milliárdos árbevételével és a közel 2500 fős létszámával cégünk tagja a magyarországi 
top 10 nagyvállalatnak. 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

MUNKAVÉDELMI/ TŰZVÉDELMI SPECIALISTA:
- A munkavédelmi tevékenységek fejlesztése;
- Egészség-, tűz-, munkabiztonság-védelmi és 
foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása;
- Hatósági kapcsolatartás.

PROGRAMOZÓ:
- Fejlesztési projektekben történő részvétel;
- Üzlet folyamatokat szabályozó saját 
fejlesztésű programok karbantartása;
- Napi kapcsolatartás a felhasználókkal.

Elvárások:
•Szakirányú, felsőfokú végzettség,
•Kihívásokat kereső, határozott személyiség,
•Társalgási szintű angol nyelvtudás.

Elvárások:
•Szakirányú, felsőfokú végzettség, 
•PHP / Delphi / C / C# programnyelv átfogó ismerete,
•Társalgási szintű angol nyelvtudás.

Amennyiben a lehetőségek valamelyike felkeltette érdeklődését, pályázatát 

küldje el az allas@samsung.com e-mail címre!

Samsung Electronics Magyar Zrt., HR Osztály
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1. | +36 57/ 522-200

GYÁRTÓSORI TECHNIKUS:
- Automatzált gyártósorok, eszközök 
karbantartása, átalakítása, hálózat javítása;
-Gyártó eszközök üzembe helyezése;
-Gépek rendelkezésére állóságának  biztosítása.

Elvárások:
•Szakirányú, középfokú, elektronikai végzettség,
•Kiváló problémamegoldó készség,
•Várjuk tapasztalt és pályakezdők jelentkezését!

Gépészmérnök
Feladatok: - Kapcsolattartás a beszállító partnerekkel

-Előrejelzések, megrendelések készítése, szállítások nyomon követése
- Raktári készletfigyelés, készletgazdálkodás

Elvárásaink: - Társalgási szintű angol nyelvtudás; Határozott, magabiztos fellépés
Beszerző

Feladatok: - Szórakoztatóelektronikai termékek gyártási folyamatának kidolgozása
- Gyártási folyamatok műszaki támogatása, technológiai problémák kezelése 

Elvárások:  - Szakirányú felsőfokú végzettség ; Gyakorlatias hozzáállás

Gépészmérnök
Feladatok: - Kapcsolattartás a beszállító partnerekkel

-Előrejelzések, megrendelések készítése, szállítások nyomon követése
- Raktári készletfigyelés, készletgazdálkodás

Elvárásaink: - Társalgási szintű angol nyelvtudás; Határozott, magabiztos fellépés
Beszerző

Feladatok: - Szórakoztatóelektronikai termékek gyártási folyamatának kidolgozása
- Gyártási folyamatok műszaki támogatása, technológiai problémák kezelése 

Elvárások:  - Szakirányú felsőfokú végzettség ; Gyakorlatias hozzáállás

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

- Fejlesztési projectben történő rászvétel; 
- Üzleti folyamatokat szabályozó saját  
   fejlesztésű programok karbantartása.

- Automatizált gyártósorok, eszközök 
  karbantartása, átalakítása, hálózat javítása;
- Gépek rendelkezésére állóságának   
  biztosítása.

DELPHY 
/ PHP PROGRAMOZÓ: Elvárások:

- Szakirányú, felsőfokú végzettség,
- PHP / Delphi / C / C# program- 
  nyelv átfogó ismerete,
- Társalgási szintű angol nyelvtudás.

Ajánlatunk: 
- A legkorszerűbb technológia használata; 

- Jelentős alapbéren felüli juttatások; 
- Albérlet-támogatási lehetőség; 

- Szakmai fejlődési- és karrierlehetőség.

Elvárások:
- Középfokú, elektronikai vagy infor- 
  matikai végzettség,
- Kiváló problémamegoldó készség,
- Várjuk tapasztalt és pályakezdők 
  jelentkezését!

Amennyiben a lehetőségek valamelyike felkeltette érdeklődését, 
pályázatát küldje el az allas@samsung.com e-mail címre!

GYÁRTÓSORI TECHNIKUS:

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

Kőműveseket, illetve 
építőiparban jártas segéd-
munkásokat jászberényi 
munkavégzésre azonnali 

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

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.

Jászberényben új építésű ikerház
108 m2 lakásonként + 120 m2 különkert

Érd.: 06 70 43 47 410

ELADÓ

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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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Jászberényi 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.

MEGLEPŐEN ALACSONY ÁRAK

JÁSZBERÉNY, Jákóhalmi út 3/a.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 0730-1700, Szombat: 0730-1200

Tel: 57/500-870, 30/535-6552

380Ft/db 1.135Ft/db

Akci
ós

áron
! Akci

ós

áron
!

333Ft/db
50 db/raklap

* 999Ft/db
40 db/raklap

*

Nútféderes tégla 5380220
38N+F P10 380x250x238mm

PORFIX falazóelem 4860023
NF P2-420 500x250x300

Az akció 2018.02.09-től 02.28-ig, vagy az akciós készlet erejéig, ill. visszavonásig, kizárólag a 
jászberényi áruházban érvényes. Az árak magyar forintban értendők és az áfá-t tartalmazzák. A 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fotók illusztrációk.

* Az ár jászberényi áruházi átvétellel, minimum 22 raklap, vagy annak többszörösei 
esetén érvényes. További részletek az áruházban.

Ny: K-P: 9-17; Sz: 9-12   Tel: 37/347-322

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(volt Outlettel (CBA) szemben)

-40%TÉLI VÁSÁR
Feb. 28-ig!

Dzsekik, 
pulóverek, 

ingek
kedvezménnyel 

kaphatók.Márkás női bőrcipők 15.000 Ft-ért
 

AUTOELEKTRO
Dolgozzon a belvárosban!

Autóipari alkatrészeket gyártó 
jászberényi AUTOELEKTRO Kft.

kettő és három műszakos 
munkarendbe keres: 

Amit kinálunk:
• Napi 8 órás munkaidő  

• 40 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel 
• Klimatizált gyártócsarnok • Kényelmes, tiszta munkakörülmények 

• Munkaruha biztosítása 
• Hosszú távú, stabil munkahely • Korrekt bérezés és juttatás 

• Heti 5 munkanap a hétvége szabad

Jelentkezés: 
munkanapokon 

10-16 óráig 
az alábbi telefonszámon:

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐKET
• FRÖCCS ÜZEMI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ  
 OPERÁTOROKAT
• GÉPBEÁLLÍTÓT 

06 70 41 666 00



2018. február 8.4

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

Kontakt: +36-70/510-4155

Darabjegyzék 
kezelő

Termeléstervező

Könyvelő
Főbb feladatok:
• A számlák, bizonylatok törvény által előírt  
 formában történő rögzítése 
• A könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a  
 hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek  
 való megfelelés szempontjából (magyar és  
 USGAAP)
• Elhatárolások és elhatárolásokkal kapcsolatos  
 könyvelési feladatok
• USGAAP havi zárási feladatokban való közre- 
 működés
• Analitikus és főkönyvi egyeztetések végrehajtá- 
 sa havi szinten
• Éves beszámolók elkészítésében közreműködés
• Adóbevallásokkal kapcsolatos feladatok

Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, mérlegképes  
 könyvelő képesítés
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret,  
 Excel ismeret
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás

Főbb feladatok:
• Új és meglevő darabjegyzékek létrehozás  
 karbantartása, változások átvezetése és  
 dokumentálása a meglevő ERP rendszerekben
• Cikktörzs és kódállományok karbantartása
• Darabjegyzékben szereplő tételek ellenőrzése
• Javaslat készítése a különböző alapanyagok,  
 segédanyagok felhasználására
• Gyártmánydokumentáció és a konstrukciós  
 darabjegyzék alapján a megfelelő gyártmány  
 struktúra felépítése
• Hibalista futtatás, hibajavítás
• Cikkek bejegyzése, megfelelő beállítások  
 hozzárendelése
• Szervizre rendelt alkatrészek megfelelő beállítása.

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
• Képesség önálló munkavégzésre
• ERP ismeretek (SAP/JDE)

Feladatok:
• Késztermék rendelések fogadása, visszaiga- 
 zolása, ütemezése
• Hiánylisták készítése, anyaghiányok követése
• Gyártási riportok készítése
• Gyártást akadályozó problémák koordinálása,  
 megoldása
• ECNX folyamatban való részvétel
• Új folyamatok bevezetésében, illetve működte- 
 tésében való részvétel
• Folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal  
 (R&D, Beszerzés, Sales, Mérnökség, gyártósorok)

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Vállalatirányítási rendszerek logikájának és  
 kezelésének ismerete (előny JDE, SAP)
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret  
 (Microsoft Office: Excel, Power Point, Word)

Előny:
• Angol nyelvismeret
• Termékismeret
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

FIATAL DINAMIKUS CSAPAT, KORSZERŰ 
GÉPPARK, CSOPORTOS ÉS EGYÉNI SZAKMAI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA!

 DOLGOZZ VELÜNK!

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
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Jászberény, Gyöngyösi út 25.
Tel.: 57/500-990

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

Illuster Bt. (Punyi Ilona)
Tel.: 0620/4912-999

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

Hirdetésfelvétel

Traffik / Lottózó 
Hatvan, Horváth M. út 18.
(CBA OUTLET oldalán)

ColorFoto –  
Canon szaküzletház

3000 Hatvan, Kossuth tér  
Tel.: 0670/3378501

Kaméleon Írószer 
Hatvan, Gábor Áron u. 31.

Tel.: 06-37/345-969

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett. 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

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

Horgászok 
figyelem!

MÁR 
VÁLTHATÓ!

Állami  (6200 Ft) 
Zagyva és Tarna 

Horgász 
Engedély 

a 2018-as évre.

Jászárokszállás 
Dolgozók Horgász 

Egyesülete irodája,
 Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

Hamm állateledel 
és horgász centrumban

Dózsa Gy. út 33.
Tel.: 06-30/2873 776

(Jóbarát szálláshellyel 
szemben)

Részletek: 
www.peresto.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

Jászberényi telephelyre adminisztrációs feladatok 
ellátására, önálló munkavégzésre alkalmas, 

érettségivel, számítógépes, és számlázási ismeretekkel 
rendelkező, hölgyek jelentkezését várjuk.

Jelentkezés H-P-ig 12-16-ig. 06-30/7487-497

Felafa Kft. Jászárokszállás, Dobó u. 14/b.
Telefon: 06-30/406-2508

BúTORLAP
SZABÁSZAT

BúTOR GYÁRTÁS EGYEDI IGÉNYEK SZERINT

Bútorlapok, munkalapok  
   méretre vágása, élfóliázásPrecíz 

  szabás 

Minőségi 

élzárás

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406 T.: 57/411-061

Minden ami egy építkezéshez, felújításhoz kellhet, nálunk rálelhet!
Keresse a lendvai Kft. telepeit!

Cement Diszkont
Több fajta cement kapható
Gipszkarton  (2m x 1,2m x 0,012m)  1.140 Ft/táblától (466,6 Ft/m2)

Fa brikett akciós áron 
695 Ft/csomag/10 kg (69.5 Ft/kg)  /feb 12-től kapható

     osB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

áraink az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

zsáKos AnyAGoK ,CseMperAGAszTóK, 
sziGeTelőAnyAGoK, FAlAzóhABArCsoK, 

TéGláK, CserepeK, vAsAnyAGoK sTB.
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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

 

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
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Legyél a hatvani Bosch munkatársa!
Bővüljön veled a csapatunk! Találd meg a hozzád
leginkább illő pozíciót  és jelentkezz!

Jelenleg ezekben a  munkakörökben kínálunk állást:

 ▶ Operátor – Felelj te a termékek gyártásáért!
 ▶ Gépmester – Felügyeld te a gyártások teljes folyamatát!

Munkatársainknak biztosítjuk:
 ▶  operátor esetén nettó 180 000–200 000 Ft,

gépmester esetén nettó 220 000–250 000 Ft közötti fi zetést
(műszakpótlékkal és teljesítménybónusszal együtt);

 ▶ 100 000 forintos jelenléti bónusz 0 nap hiányzás esetén negyedévente a próbaidő letelte után
 ▶  havi bruttó 37 500 Ft értekű béren kívüli juttatást a próbaidő letelte után;
 ▶  az ingyenes munkába járást céges buszjáratokal;
 ▶ a hosszú távú, stabil lehetőséget.

Felkeltette valamelyik pozíció az érdeklődésedet? Várjuk a jelentkezésedet! 

hatvanpro@prohumanallas.hu

2018.02.13.	8:00,	Jászberény,	DMK	Ifjúsági	Ház
2018.02.13. 9:30, Nagykáta, Művelődési Központ
2018.02.13. 11:00, Szentmártonkáta, Polgármesteri Hivatal
2018.02.13. 12:30, Tóalmás, Művelődési Ház

Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
KAROSSZÉRIA-

LAKATOS 
kollégát keresünk. 

A jászberényi lakóhely 
előnyt jelent. 
Jelentkezni a  

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

lehet lehet.

Öntő-formázó
Olvasztár
munkakörökbe

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Szakmunkás-bizonyítvány nem 

feltétel, a betanítást vállaljuk.
Hosszú távú, bejelentett munkát 

biztosítunk. 

Juttatás:
• munkabér megegyezés szerint.

•munkába járás költségeit vállaljuk
• ingyenes szállást biztosítunk.

Munkavégzés helye:
Lóci Öntöde Kft.

3175 Nagylóc Ipartelep

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
06-70/225-9540
06-30/992-6249
06-32/543-035

E-mail: lociontok@invitel.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Jó kézügyességgel rendelkező, 

önálló munkavégzésre alkalmas
munkatársakat keresünk:

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

Gyártósori anyagmozgató

Hatvani Használtruha Nagykereskedés 
Országos használtruha hálózat 

értékesítési 
partnereket keres!
06-70/946-9554
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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! 
 
 
 

• 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

 

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

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

A cégcsoport 2.400 
munkavállalót foglalkoztat 
Európában, a jászberényi 
gyáregységben 460 főnek 

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

• Acélszerkezet gyártásban szerzett tapasztalat: felsőfokúnál min 2 
év, középfokúnál min. 5 év, 

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

• Microsoft software, AutoCAD ismerete (3D előnyt jelent). 

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

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

A FORTACO Európa vezető márka 
független mérnöki és gyártó 

partnereként kínálja  
szolgáltatásait a nehézgépgyártás, 

a hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, foglalkozunk 
jármű összeszereléssel magas 

technológiai színvonalon.
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket

A cégcsoport 2.400 
munkavállalót foglalkoztat 
Európában, a jászberényi
gyáregységben 460 főnek 

biztosítunk stabil megélhetést.

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett és 
megmunkált acélszerkezeteket a 

több mint 60 éves múltra 
visszatekintő jászberényi 

üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

Feladatok:
 • Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása,
 • Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és
  egyeztetése a vevővel,
 • Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása,
 • Kapcsolattartás a társosztályokkal,
 • Szükséges adminisztráció elvégzése.

Elvárások:
 • Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki  
  végzettség,
 • Acélszerkezet gyártásban szerzett tapasztalat: felsőfokúnál  
  min 2 év, középfokúnál min. 5 év,
 • Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség,
 • Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent),
 • Microsoft software, AutoCAD ismerete (3D előnyt jelent).

Amit kínálunk:
 • Versenyképes jövedelem,
 • Cafeteria,
 • Bónusz juttatások,
 • Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség.

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK
munkatársat keresünk.

Kapcsolat:
Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.
+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

Jelentkezés: Telefon:	57/531-825
E-mail:	apolgar@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

Jászberényi raktárunkba keresünk munkatársakat 
fenti pozícióba, határozatlan időre.

Azonnali kezdési lehetőség! 
 Feladatok: 
   - áru összekészítés 
   - kimenő áruk ellenőrzése 
   - fizikai (kézi-gépi) anyagmozgatás 
 Elvárások: 
  - Önálló munkavégzésre képes és dolgozni akaró hozzáállás 
  - Jó fizikai állóképesség, és terhelhetőség 
  - Pontos, precíz munkavégzés 
  - Megbízhatóság 
  - Targoncavezetői engedély (elektromos targoncára) 
  - Raktárosi tapasztalat 

  Fényképes önéletrajzot várunk, fizetési igénye megjelöléssel: 
jaszballas@gmail.com 
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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
nagyKÁTa, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

Extrarugós
Fr. ágy

Amadeus étkező Fox III sarok

+ ajándék
lakberendezési tárgy 

a készlet erejéig!

Anikó konyha

109.500 Ft

99.500 Ft

69.800 Ft
A

 ké
p

e
k csak illu

sztráció
k

89.800 Ft

64.900
Ft

94.800
Ft

128.800
Ft

Modena 225 gardrób

SÉTÁNY CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

www.cipesz.zseni.hu
Gyorsan, pontosan, garanciával!

Indításgátló 
gyújtáskulcs 

minden típusú 
gépjárműhöz!

UTÁNGYÁRTOTT 
AUTÓ TÁVIRÁNYíTÓ 
JAVíTÁS! Kulcsmásolás 

azonnal!

VEGYES

régiség! Gyűjtő vásárol an-
tik órákat, festményeket, por-
celánokat, hangszereket, régi 
könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /10/3/
Akciós farsangi jelmez és 
kellék vásár Szolnokon, a 
Széchenyi lakótelepi kispiac 
mögötti Dávid Jelmez Szaküz-
letben. Óriási a választékunk: 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 
méretű jelmezekből. A tetőn 
fagyi tölcsér látható! Nyitva: 
minden nap 9-18 óráig. Olcsó 
árak, óriási választék! /6/4/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható kony-
hakészre vágott kemény tű-
zifa, ömlesztett m3-es kisze-
relésben, csak kiszállítással. 
(EUTR szám: AA5839768). T.: 
06-20/359-0849 /50/4/
Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autó-
ba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogató-
tálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival 
és 155/70/13-as nyári gumik. 
Érd.: 06-70/247-0863 /10/3/
Fa, szén és lignit kap-
ható! kalodás, kuglis és 
hasogatott tűzifa, több-
féle brikett, cseh, szlo-
vák és német szenek 
kaphatók! Hatvan, rákó-
czi út 116. Telefonszám: 
06-20/518-5956, 06-
20/350-5964 /8/8/
Tűzifa eladó. Tel.: 06-
30/9331-714 /50/4/

Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, 
hagyatékot, dunnapárnát. 
Tel.: 06-30/317-0726 /9/6/
Körbálás lucerna, köles, szal-
ma, széna és szemes kukorica, 
búza, árpa, köles és napraforgó 
eladó. Érdeklődni: Nagykáta, 
06-30/9983-681 /6/4/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/
kq (1189 Ft/mázsa)! 06-30-
403-6754 /4/2/
Jászberényben búza eladó. 
Tel.: 06-70/3797-981 /3/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /4/2/
Eladó: Lamborghini vízszi-
vattyú, benzines, 100”; Tra-
bant téli gumi 2 db; vizes 
köszörű kő 600 átmérő; rota 
kapa Tomasz 10eFt. Telefon-
szám: 20/241-1265 /2/2/
Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, pasz-
ta, palládium, forassztópálca, 
tekercs, amalgám stb. vásáro-
lok. Tel.: 06-20/923-4251
Pénzzé teheti papírrégisé-
geit! Jászsági vonatkozású 
régi könyvet, kéziratot, fény-
képet, képeslapot, levelet 
vásárol gyűjtő. Tel.: 20/341-
9106, visszahívom! E-mail: 
jaszregiseg@gmail.com

INGATLAN

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Te-
lefonszám: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/1/
Csányon 2 szobás családi ház 
falu központban eladó. Ir.ár: 5 
MFt. Tel.: 06-30/206-3146 /5/3/
Eladó Jásztelek községben, 
főútvonal mellett, bejáratott, 
jól menő kisvendéglő lakás-
sal együtt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/488-6861 /10/4/
Jászberényben, a Szent László 
utcában IV. emeleti, 73 nm-es, 
3 szobás, felújított lakás búto-
rozottan eladó. Ár: 14,5 MFt. 
Érd.: 06-70/626-5757 /3/3/
Hatvan, Kinizsi út 2. 
összközműves parasztház, 
675 nm telken eladó. Tel.: 
37/343-206 /2/2/
Hatvan közelében, Zagyva-
szántón 2670 nm építési te-
lek eladó. Csendes, nyugodt, 
élhető település. Az utca 
összközműves, a szennyvíz a 
telken van. Iár: 2,4MFt. Tel.: 
06-20/554-2668 /2/1/
Díjmentes, banksemleges 
hitelügyintézés sorbanállás 
nélkül. Szatmári Anikó ingat-
lanközvetítő. Tel.: 06-30/9353-
058 /3/1/
Hatvan határában 2 db 1500 
nm-es gondozott szőlőterület 
és telek bekerítve eladó. Tel.: 
06-20/384-3906 /3/1/
Neszür 0. dűlőben lakható 
épülettel szőlő eladó. Villany, 
víz van! Tel.: 06-30/9078-834

BÉRLET

Jászberény belvárosában ma-
gasföldszinti 2 szobás, társas-
házi, igényes  berendezésű 
lakás garázzsal, számlaképe-
sen hosszú távra kiadó. Érd.:  
+36/30/68-00-105 /3/2/
Jászberény városközponti igé-
nyes, olcsó kertes albérletbe 
fiatal hölgy bérlőtársat keresek. 
Tel.: 06-70/264-5881 /3/1/

ÁLLAT
Tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar ol-
dalunkon. Most 50Ft/db ked-
vezményt adunk! Kupon: ba-
romfi50
Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 650 Ft/db. Tel.: 06-
20/204-2382

JÁRMŰ

TÁRSKERESÉS

Szeretném megtalálni korban 
hozzám illő, vidám természe-
tű, önmagára, környezetére 
igényes, kedves hölgyet. Hat-
vanas éveiben járó férfi. Tel.: 
06-30/427-9783
Komoly kapcsolatra keresek 
nemdohányzó, egyedülálló, 
független, nőies hölgyet, ren-
dezett anyagiakkal. 50-67 éves 
korig. Tel.: 06-30/8869-265

Ráfutófékes utánfutó, en-
gedélyezett terhelés 490 
kg, alapterület 150× 250, ár: 
220.000 Ft. Tel.: 06-30/853-
0003 /3/3/

Eladó zárt, fedett helyen tárolt 
körbálás lucerna, 100 bála, 
4.000 Ft/bála. Ugyanitt 20 db 
fiatal anya juh eladó. Tel.: 06-
30/284-4017 /3/2/

1993 óta működő tehermen-
tes Bt. több tevékenységi 
körrel, bejegyezve Hatvan 
központjában, 2 üzlethelyi-
séggel, ugyanitt bejegyzett 
telephellyel eladó! Tel.: 06-
70/333-9659
NB-félkeretes méhkaptárak 
és keretek, originált csoma-
golású félkeretes műlépek 
és 2×  használt méhfüstölő 
eladó. Eladó még rakodás-
hoz darus emelő, valamint 3 
méteres összeilleszthető alu-
mínium csövek. Telefonszám: 
06-70/387-9598

Tűzifa (nyár)
akciós

12.000 Ft/1,6 m3

áron eladó.
(Erdőgazdálkodói 

kód: 1013092)

Telefon:
06-20/566-4609
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A rendszeres
szűrővizsgálattal
az emlőrák miatti 
halálesetek 30%-a

megelőzhető lenne.
Az emlőrák nem okoz 
mindig tüneteket,

ezért fontos a
szűrővizsgálat.

A szűrés életet ment!

 (Forrás: www.antsz.
hu>szűrések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK
Népegészségügyi 

Főosztály
Telefonszám:
06-36/511-910 V
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/9/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztí-
tását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/200-4568 /20/16/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni cse-
re azonnal! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/573-3501 /10/3/

Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást, gépjármű szállí-
tást vállalok. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/19/
Napkollektorok telepítése, 
kivitelezése. Hőkamerás épü-
let és gépészeti berendezések 
vizsgálata: hőveszteségek, 
hőhidak és penészedési okok  
fetárása, fűtési, hűtési rendsze-
rek rejtett hibáinak, szivárgá-
sának és elektromos berende-
zések hibáinak feltárása. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/19/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép, 
mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítá-
sa. Érdeklődni lehet: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/9/
Redőnykészítés, redőnyjaví-
tás! Gurtnicsere akár még ma! 
Péter Úr Telefonszám: 06-
20/420-3324 /16/13/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új 
kutak ásása, télen is. Tel.: 06-
20/419-0064 /6/3/

Magas áron vásárolok
SZÁZOLDALAS
SZABAD FÖLD

újságot az
1990-es évekből.

Tel.: 06-70/625-1462

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

Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Telefonszám: 
06-70/305-7697 /5/3/
Családi házak, épületek, laká-
sok belső munkálatait, utólagos 
szigetelését, mindenféle kőmű-
ves munkát vállalunk. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/938-2894 /4/4/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindenne-
mű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /5/3/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érd.: 06-20/330-
4597 /5/3/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, má-
zolást, tapétázást, térkő raká-
sát, kerítés építést vállalok akár 
anyagbeszerzéssel is. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/420-1461 /5/3/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettázást, 
burkolást, ajtó-ablak cserét, 
homlokzatszigetelést, tető ké-
szítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/8899-673 /5/3/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 06-70/233-0673. /12/4/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, 
akár még ma! Új redőny ren-
delés! Péter 06-20/420-3324 
/12/1/

A Darázs Keverő 2000 Kft.
TAKARMÁNY-,ÉS TÁP GYÁRTÁSÁHOZ 
KEVERŐPULT KEZELŐT 
keres egy műszakos munkarendbe!
• versenyképes jövedelem
• étkezési hozzájárulás

Érd: 0630/743-35-93

Elvárás:  felelősség teljes, önálló munkavégzés,
                      precizitás, megbízhatóság

KISZÁMÍTHATÓ, FOLYAMATOS
MUNKALEHETŐSÉG EGÉSZ ÉVBEN!

Az alábbi munkakörökben keresünk munkatársakat: 

– Hegesztő 
– Villanyszerelő 
– Hegesztőrobot-kezelő
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! 
Elvárás:
- Szakirányú végze�ség  
- Önálló, pontos munkavégzés
- Több műszak vállalása 
- Hegesztőrobot-kezelőknél ére�ségi megléte 
Amit kínálni tudunk:
- Biztos há�ér, stabil munkahely 
- Igény szerint költségmentesen tudunk szállást biztosítani 
- Helyi étkezési lehetőség 
- Családi kedvezmény maximális kihasználtságának lehetősége 
- Bejárás biztosítása 
Havi járandóság: bru�ó 240.000-360.000 Ft/hó
Családi kedvezmény maximális (3 vagy több gyermek) kihasználásával,
a havi bér összege, akár a NETTÓ 340.000 Ft-ot is elérhe�!
Járandóság, napi 8 óra és 2x8 óra hétvégi túlóra, mozgóbér, kafetéria 
elemből tevődik össze.
Munkavégzés helye : Erdőtelek 

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
karrier@sbsk�.hu

Érdeklődni a HR-osztályon az alábbi telefonszámokon lehet:
06-20/440-1570, 06-20/356-5958

Hatvani natúrkoz-
metikai gyártó cég

VEGYÉSZ-
TECHNIKUS

munkatársat keres. 
A fényképes

önéletrajzokat a
job@drimmun.com 
e-mail címre várjuk.

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.

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
kutyasziv60@ freemail.hu, www.kutyasziv.hu 

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

1 éves keverék kan
2 éves keverék kan,

kistestű

Pizsi
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6 éves
németjuhász kan

2 éves
keverék kan

Dolfy

Kökény

1 éves kistestű
keverék szuka

1,5 éves
keverék szuka

Virág

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barát-
ja, ismerőse, hozzátar-
tozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, 
jelezze panaszát az 

alábbi
elérhetőségeken.

 Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít in-
gyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a 

pszichiátriai
kezelésük során.

 Állampolgári Bizottság 
az Emberi

Jogokért Alapítvány 
 Cím: 1461 Budapest,

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

6355, 06-70-330-5384 
 E-mail: panasz@cchr.hu 
 www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nem-
zetközi üzlet, határtalan lehe-
tőség! Tel.: 06-20/777-1122 
/16/10/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/5/

ÁLLÁST KERES
Jászberényben gyermek 
felügyeletet vagy idősgon-
dozást, főzést vállalnék. Au-
tóval rendelkezem. Tel.: 06-
70/933-4778 /3/3/

Versenyképes fizetéssel piz-
za készítésre szakácsot vagy 
szakácsnőt felveszünk. Be-
tanítás megoldható! Telefon-
szám: +36-30/572-6846 /4/4/
Jászárokszállás telephely-
re lakatost,  CO hegesztőt, 
pótkocsi gyártásához és szó-
rópisztolyos festéshez értő 
szakembert azonnal munka-
kezdéssel  felveszek kiemelt 
bérezéssel. Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről be-
járást biztosítunk.  Telefon-
szám: 06-70/611-51-33 /6/4/
Nehézgépkezelőt keresek 
Hatvan környékéről. Tel.: 06-
30/591-8658 /4/3/

Halmajugrán betanított mun-
kalehetőség. Termékek ki - be-
csomagolása. Saját gépjármű 
szükséges. Bér: bruttó 1.100 
Ft/óra. Jelentkezés: 06-30-483-
3737 /2/2/

Bányászati területre azonnali 
kezdéssel segédmunkásokat 
keresünk Rózsaszentmárton, 
Apc, Zagyvaszántó, Lőrinci, 
Petőfibánya településekről. 
Bérezés: 1000 Ft/óra. Érdek-
lődni lehet: 70/505-6806 /2/2/
Szórópisztolyos festésben jár-
tas munkatársat azonnali mun-
kakezdéssel felveszek hosszú-
távra, kiemelt bérezéssel!! Tel.: 
70/611-5133 /4/2/
Gyakorlattal rendelkező minő-
ségellenőröket keresünk autó-
ipari céghez minőségellenőri 
munkakörbe. Gyártósori-raktár-
készlet vizuális, mérőeszközös 
ellenőrzés, válogatási, mérési 
feladatok ellátására. Három mű-
szak vállalása. Kiemelt bérezés. 
B kategóriás jogosítvány, saját 
gépjármű előny. Jelentkezése-
ket az info@fqs.hu címre várjuk.  
Tárgy mezőben kérjük feltüntet-
ni: Jászberény /2/2/

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító parne-
rünkhöz Dunántúlra, a régióban 
a legmagasabb bért biztosítják. 
Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06/30-511-4219. /3/1/

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NYÁRON IS (Hat-
vanban)! PÓTVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/3318-359 /10/10/
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-
A011) /11/4/

Munkatársat keresünk eladói 
munkakörbe. Önéletrajzot ké-
rünk e-mailben. Érettségi előny. 
pocmo@freemail.hu /3/2/
Leinformálható, tapasztalt, jász-
berényi hölgyet keresünk csa-
ládi ház takarítására, 4óra/nap. 
Jelige: „Hosszútáv”. Kézzel írt, 
fényképes önéletrajzot kérünk 
a Szuperinfó szerkesztőségbe 
(5100 Jászberény, Gyöngyösi út 
25.) /3/2/
Jászberényi vendéglátó egység-
be, pultos munkakörbe hölgy 
jelentkezését várom. Tel.: 06-
30/395-0961 /3/2/
Újhatvani vendéglátóba eladót 
keresek kisegítő munkára. Fia-
tal nyugdíjas, egyedülálló hölgy 
személyében. Tel.: 06-20/384-
3906 /3/2/
Gyakorlattal rendelkező 
konyhai kisegítőt keresünk 
hatvani étterembe. Tel.: 06-
30/849-6699 /3/2/
Eladó-pénztárost keresünk. A 
megfelelő jelölt: megbízható, 
becsületes, kedves. Fényké-
pes önéletrajzokat a Papiron 
Kft-hez várjuk! Jászberény, 
Apponyi tér 1. /3/1/

GÉPFELÜGYELŐ pozíció Já-
szárokszálláson! Nettó 140-
160.000 forintos havi fizetés! 
Főállású munkahely, azonnali 
kezdéssel, többműszakban, 
határozatlan idejű munka-
szerződésekkel! Nemcsak 
teljesítmény alapú béren 
kívüli juttatásokkal, már az 
1. hónaptól! Ingyenes, köz-
vetlen buszjáratokkal! Rész-
letek: 06-20-275-1642 (ny.
sz.:29338/2000-0100)
Kazánfűtőt, karbantartót ke-
resek ipari vegyestüzelésű 
kazánhoz, nyugdíjas hatva-
ni lakost. Telefonszám: 06-
20/937-9301
Napi 4 órában kontírozni 
tudó, kettős könyvvitelben 
jártas munkavállalót kere-
sünk jászberényi irodánkba 
adatrögzítő munkakörbe. Je-
lentkezni rövid önéletrajzzal 
a szerkesztőségben lehet. 
5100 Jászberény, Gyöngyösi 
út 25. /3/1/

CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
fényezőket keresünk gödöl-
lői munkahelyre hosszútávra. 
Kiemelten magas bérezés, 
utazási költségtérítés, szállítás 
vagy igényes, díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@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.

REGGELIZTETŐ SZAKÁCS,
KONYHALÁNY, SZOBALÁNY és

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

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

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Alkalmankénti bútoripari bel-
ső szerelésekhez jászberényi 
lakos jelentkezését várom. 
Tel.: 06-30/9580-201
Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, 
csőszerelőket, hegesztőket 
(ív, láng, és AWI) és segéd-
munkásokat keres budapesti 
központú épületgépész cég 
hosszútávra, versenyképes 
jövedelemmel. Jelentkezés: 
30/520-1610 /2/1/

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:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

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 

egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői 

-
-

-
-

u 



2018. február 8.12

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

Ajándék szemvizsgálAt Bejelentkezés: 06 57/405 225

elérhetőségünk: jászberény, Piactéri üzletsor.

mOst ÖsszeAdÓdnAk

szemüveg
lencsék

kedvezmény

szemüveg
keretek

kedvezmény

50% 50% 50%
gyermek

szemüvegek

kedvezmény
Ajánlatunk 

2017. február 1.
 és február 28. 

között érvényes.

Az abas ERP vállalatirányítási rendszer 
magyarországi képviselője, az InterJNet Kft. keres 

jászberényi és budapesti munkavégzésű székhellyel:

• IT szakembereket
• Informatikusokat
• Pénzügy/számvitelben jártas kollégákat
• Logisztikai/technológiai szakembereket

Jelentkezés: info@abas.hu

Gyöngyös T.: 37/313-606

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

Kövessen minket a                      -on! 
www.facebook.com/domexszonyeg

Akciónk 2018. február 8 - feb. 17-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

-ig

LAMINÁLT PADLÓ
7 mm  2390 Ft/m2

1690Ft/m2
-33% 

-35% 

-50% 

8 mm  2890 Ft/m2

1890Ft/m2

10 mm  5180 Ft/m2

2590Ft/m2

-20% -50% 

-20% minden készleten lévő 
darabszőnyegre!!!

Valentin napi szőnyeg kupon! 

2018.02.09- 02.17-ig
(Az akció  csak a készleten lévő termékékre vonatkozik! )

Pvc  Közületi nagy 
kopásállóságú Pvc-padlók   

1790 Ft/m2-től

990 Ft/m2 -től 

Rusztikus PVC

TERMÓ 
SZŐNYEGPADLÓ   
ZöLD, SZüRKE 
SZINBEN 
2690 Ft/m2 

-60% 

1090
Ft/m2-től

 DARABSZŐNYEGEK

KARIKAGYŰRŰK -10 -15% 

www.KARIKAGYURUSZALON.HUCím: JÁSZBERÉNY, Palotási János út 15. (Buszpályaudvar) 
Tel.: (06-57) 404-840. Nyitva: H-P. 9-12.30, 14-17; Szo. 9-12.

Aranycsere! 9.500 Ft/g

TöRTARANY 
FELVÁSÁRLÁS Több mint 100 pár készleten!

EZüST ÉKSZEREK -20%
ARANy ÉKSZEREK -10 -15%

Régi megunt ékszereit új arany ékszer vásárlása esetén  
a vásárolt súlyig 9.500 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Valentin nap február 14.

NEMES ACÉL ÉKSZEREK -20%

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.

Gépi forgácsolókat
keresünk Mezőkövesdre 

CNC esztergályos 
munkakörbe, 

minőségi munkavégzésre. 
Kiemelt pótlékok, bónuszok, 

szükség esetén lakhatást 
biztosítunk felújított családi házban. 

Jelentkezni lehet: 
jelentkezes@myhrteam.hu
70/940-3797; 46/612-212


