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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

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

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

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

Aranyér és egyéb vég-
bélbetegségek, epekö-
vesség, sérv, visszér 

vizsgálata és kezelése.

Hatvan, Kossuth tér 24.

Grassalkovich Művelődési Ház, 

2018.02.23  (Péntek)

10 - 17.30-ig

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

ABLAK-REDŐNY 
DISZKONT

műanyag ablakok hőszigetelt 
alu és műanyag redőnyök 

szúnyoghálók 
DISZKONT ÁRON!

A bontásból keletkezett hulla-
dék elszállítása, helyreállítás.

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

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

Nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-es telefonszámon!”

 Szakáruházak Szervize Szakáruházak Szervize

Alvállalkozókat keresünk!

További részletek: Veleczki Viktor 30/239-0792

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERELŐ- és

KARBANTARTÓ
SZAKEMBEREK

jelentkezését várjuk

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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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 jelentkezéseket is az alábbi elérhetőségen várjuk: gabriella.bodacz@faurecia.com
Telefonon érdeklődni 06-57-887-152 (8.00-16.00 óráig)

Feladatok:
- A beszállítóktól érkező új / változtatott alkatrészek első mintázása
- Nem jóváhagyott első minták esetén koordinálja a korrekciós folyamatot
- Biztosítja a fizikális első minták rendszerezését / tárolását
- Részt vesz beszállítói auditok szervezésében / végrehajtásában
- Kezeli a beszállítói reklamációkat a 8D folyamatnak megfelelően, dokumentálva mindezt  
 a QSS rendszerben.
- Felügyeli a beszállítók által hozott javító akciók hatásosságát.
- Biztosítja, hogy az esetleges minőségi problémákhoz kapcsolódó költségek kiterhelésre  
 kerüljenek a beszállítók részére (debit alert)
- Irányítja a beszállítói alkatrészekkel kapcsolatos derogációs folyamatokat.
- Aktívan részt vesz a napi QRCI megbeszéléseken
- Figyelemmel kíséri a beszállítói minőség teljesítményeket és ezek alapján javaslatot tesz  
 a vállalatvezetés felé az esetleges korrekciókat illetően
- Koordinálja a bejövő áru ellenőrzési folyamatot

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Felsőfokú mérnöki végzettség
- 8D és PPAP rendszerek ismerete
- Kommunikációs szintű angol nyelvtudás 
- MS-Office programcsalád felhasználói szintű ismerete

Egyéb elvárások:
- Analitikus látásmód, vállalkozói szemlélet,
- Határozott fellépés és folyamatos fejlesztő mentalitás

Amit kínálunk:
- Változatos szakmai kihívások, fejlődési és karrier lehetőségek
- Bejárás emelt szintű támogatása
- Béren kívüli juttatások  
- Féléves bónusz

Beszállítói Minőségirányítási mérnök

A Faurecia Emissions Control Technologies Kft., a világ vezető 
kipufogórendszer-gyártó nemzetközi nagyvállalata, jászárokszállási 

telephelyére munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Feladatok:
- Létesítményüzemeltetés, karbantartás, szolgáltatók kiválasztása és felügyelete
- Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése és karbantartásuk szervezése
- Kapcsolattartás és a vállalat képviselete az illetékes hatóságoknál (hűtés, fűtés, elszívó, elektromos)
- Cégautók és targoncák üzemeltetésének és karbantartásának koordinálása
- Energetikai Irányító Rendszer működtetése, energiahatékonyság javítása 
- Az irányítási rendszerek előírásainak megfelelő működés, felkészülés auditokra
- Fémhulladék, veszélyes és egyéb hulladékok elszállításának koordinálása

Egyéb elvárások:
- Határozott fellépés, tárgyalási készség és tapasztalat
- Önálló munkavégzés, problémamegoldó szemlélet
- Vállalkozói attitűd, tapasztalat projektek vezetésében
- A vállalati értékek, törvényi-, és etikai elvárások tisztelete

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Középfokú végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
- Épület karbantartásban, létesítményüzemeltetésben szerzett gyakorlat
- Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
- MS-Office és SAP felhasználói szintű ismerete

Létesítménygazdálkodási koordinátor

Gyöngyös, Köztársaság tér 6. (Piacnál a vietnámi bolt melett)
Ny.: h.–p. 8–16.30-ig, szo. 8–12 ig.

– VELÜNK EGYEDI LEHETSZ! –
Minden szerdán teljesen új árukészlet!
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MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA-ÜZLET

-20 °C helyett
-20% kedvezmény!

Minden felnőtt
és gyerek
ruházatra!

Február 21–27-ig!

Jelentkezés önéletrajzzal: syrecruit@samyang.hu címre!

Amit kínálunk:
- évi nettó 406 000Ft cafetéria
- 1030 ft/órabér + pótlékok

Elvárás:
- 8 általános isk. végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása

 
Jászberényi cég

GÉPKEZELŐ
munkatársak jelentkezését várja.
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Fémek felületkezelésével foglalkozó üzem munkatársakat keres az alábbi pozíciókba: 
OLDÓSZERES FESTŐ / PORFESTŐ FELRAKÓ / LESZEDŐ FOLYAMAT KOORDINÁTOR 
Oldószeres festő feladatai: 
- javításra szánt felületek előkészítése 
- festésre előkészített munkadarabok bevonatolása 
- felhasznált festékek szabályzat szerinti kezelése 
- festő kabinok üzemszerű használata, tisztítása 
Porfestő feladatai: 
- betanított munkakör 
- automata porfestő berendezések kezelése 
- manuális (kézi) porszórás 
- felhasznált festékek szabályzat szerinti kezelése 
- festő kabinok üzemszerű használata, tisztítása 
Elvárások: 
- iskolai végzettség minimum szakiskola, 
szakmunkásképző 
- festésben való jártasság (előny: fényezői 
tapasztalat) 
- tanulási képesség és hajlandóság 
- büntetlen előélet 
- 3 műszak vállalása 

Felrakó feladatai: 
- betanított munkakör 
- fém alkatrészek felfüggesztése a festés 
előkészítése során 
- függesztő horgok, kampók előkészítése 
- szükség esetén a munkadarabok mechanikus 
tisztítása 
Leszedő feladatai: 
- betanított munkakör 
- munkadarabok leakasztása a konvejor pályáról 
festés után 
- festett munkadarabok elhelyezése kijelölt 
anyagtároló eszközökre 
- festett alkatrészek minőségi ellenőrzése 
- festés elkészülésének dokumentálása  
Elvárások: 
- 8 általános iskolai végzettség 
- büntetlen előélet 
- 3 műszak vállalása 

Folyamat koordinátor feladatai: 
- műszakok irányítása 
- a vezetőség által meghatározott feladatok 
megvalósításának felügyelete 
- termelési folyamatok koordinálása 
- napi szintű problémák kreatív kezelése és 
megoldása 
- műszakdokumentációk napra készen tartása  
Elvárások: 
- minimum középfokú végzettség 
- alapfokú informatikai ismeretek 
- határozott fellépés és döntéshozó képesség 
- vezetői attitűd 
- tanulási képesség és hajlandóság 
- büntetlen előélet 
- 3 műszak vállalása 
 

Amit kínálunk: 
- versenyképes jövedelem 
- cafeteria  
- bónusz 
- útiköltség térítés 
- stabil vállalati háttér 
- hosszú távú munkalehetőség  

Munkavégzés helye: 
Jászárokszállás 
 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet: 
- nikovics@ppg.com email címen 
- levélben: 5123 Jászárokszállás, Jászberényi út 2. 

 
Coatings Services 
MetoKote Hungary Coating 
Limited 
PPG 
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HOZZÁNK!
AMÍG A KÉSZLET TART!

Nyitva tartás: 
h - szo 09.00 – 20.00  
v 10.00 – 18.00

2018.02.22-én és 
2018.02.23-án
Jászberény, 

Nagykátai út 24/A., 
City Center

-10 % A TELJES ÁRUKÉSZLETRE*
* A kedvezmény csak a 5100 Jászberény, Nagykátai út 24/A. üzletünkre érvényes 2018.02.22-én és 2018.02.23-án és a kasszánál kerül levonásra. Más kedvezménnyel nem összevonható. Az akció az ajándékutalványokra nem vonatkozik.

„Cars” bébijármű
biztonságos jármű borulásgátlóval, 
10 hónapos kortól, tárolóval az ülés 
alatt (HxSZxM) 54x27x40cm

További, Önhöz közeli üzleteket talál honlapunkon: www.kik.hu 
Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az árak bruttó árak és forintban értendők.

Az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Eladás csak háztartási mennyiségben. 
A színeltérések nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak. A tévedések jogát fenntartjuk.

KiK Textil és Non-Food Kft. • Hengermalom út 19-21 • 1117 Budapestwww.kik.hu

Keressen bennünket: www.facebook.com/kik.hu

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
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő 
rendszeréhez kapcsolódó termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Üzleti 

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

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát szentlőrinckátai gyártó telephelyünkre:

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

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

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

Gyártósori anyagmozgató

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

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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Gyártósori anyagmozgató

Az ALUTECH Kft. Kállói telephelyére keres
az alábbi pozícióra munkatársat azonnali kezdéssel:

RENDSZERGAZDA
Feladatok:

• Hálózati és hardware eszközök karbantar tása
• Kapcsolattar tás a testvér cégekkel
• Házon belüli IT problémák megoldása

Követelmények:
• Hálózati és hardware ismeretek
• Magabiztos, felhasználói szintű PC-felhasználói ismeretek
• Kommunikációképes angol nyelvtudás (német előny)
• Precizitás, rugalmasság, önálló munkavégzés
• Microsoft Windows Server alapos ismerete
• Exchange tapasztalat

Előnyök:
• Oracle DBA
• Microsoft SQL server ismerete.
• Informatikai fejlesztésekben szerzett tapasztalat
• SAP Web Intelligence ismerete
• Business Object XI ismerete
• Pénzügyi (gazdaságinformatikus) végzettség
• Vir tualizációs környezetben szerze tt tapasztalat (VMware, citrix)

Amit a megbízó nyújt:
• Versenyképes jövedelem 
• Felelősségteljes munkakör egy dinamikus nemzetközi környezetben
• Továbbtanulási és fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kálló

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a bérigény megjelölésével
az alábbi e-mail címre várjuk: Kapcsolattartó: Szathmáry Krisztina
E-mail: k.szathmary@be-alutech.com • Telefon: 06-32/577-224

a rego-plast KFt. 
FelVételt Hirdet 

raKtáros-targoncás
 munkakörbe

Feltétel: 
- érvényes targoncás jogosítvány
- szakmai gyakorlat 

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

Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetőséget, 
versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatásokat, 
utazási támogatást kínál dolgozóinak.

Kétműszakos munkarend vállalása feltétel.

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

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.
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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!

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajz: stahorszky.mariann@szatmari.hu

WEBÁRUHÁZI
munkatársat, jászberényi munkavégzésre
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Feladat: • webes tartalomkezelés,
• a cég weboldalának menedzselése,
• webáruházi értékesítés (árukezelés és
   rendezés, kapcsolattartás vevőkkel és
   futárszolgálattal)
Elvárás: középfokú végzettség, igényesség
Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat

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.

Közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 
SÉFET ÉS 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

Hatvani Használtruha Nagykereskedés 
Országos használtruha hálózat 

értékesítési 
partnereket keres!
06-70/946-9554
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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

 
MUNKALEHETŐSÉG! 

Hatvani autóelektronikát gyártó partnerünk számára keresünk 
munkavállalókat, az alábbi munkakörökbe:  

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

ÚJ BUSZJÁRATOK 
Erdőkertes- Veresegyház-Szada 

Isaszeg-Pécel 
 

Munkatársainknak biztosítjuk: 
▶  Operátor esetén nettó 180 000–200 000 Ft 
 gépmester esetén nettó 220 000–250 000 Ft közötti fizetést  
 (műszakpótlékkal és teljesítménybónusszal együtt); 
▶  havi bruttó 37 500 Ft értékű béren kívüli juttatást a próbaidő letelte 

után; 
▶  az ingyenes munkába járást céges buszjáratokkal. 
 
Felkeltette valamelyik pozíció az érdeklődésedet? Várjuk a jelentkezésedet 
vagy gyere el csoportos tájékoztatónk valamelyikére!  

 
 

 

 

Elérhetőségeink: 
06(70) 6655-898 vagy 06(20) 6655-274  
hatvan@prohumanallas.hu 

Időpont:  2018.02.19. 11:00 
Helyszín:  Aszód 
 Városi Könyvtár 

Időpont:  2018.02.19. 09:00 
Helyszín:  Gödöllő 
 Művészetek Háza 
 

Időpont:  2018.02.19. 12:00 
Helyszín:  Tura 
 Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Időpont:  2018.02.26. 12:00 
Helyszín:  Erdőkertes 
 Faluház és Könyvtár 
 

 

Időpont:  2018.02.28. 13:00 
Helyszín:  Pécel 
 Művelődési Ház 

 

Időpont:  2018.02.20. 11:00 
Helyszín:  Lőrinci 
 Városi Könyvtár 
 

 
Rózsa Ferencné 

halálának 3. évfordulójára

Köszönjük, 
hogy éltél,

 s minket szerettél,
nem hagytál el minket 
csak álmodni mentél.

Hiányzol.

           Szerető családod!

Emlékezés 

TARGONCÁST
KERESÜNK

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA 
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Önéletrajzokat 
bérigény megjelölésével 

várjuk a 
toborzok40@gmail.com 

e-mail címre.

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

30% kedvezmény KONYHAbúTOrrA!

A
k
c
ió

 fe
b

r. 1
6

-tó
l v

is
s
z
a
v
o
n

á
s
ig

.úJ KANAPÉK ÉrKEZTEK!
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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.

A Faurecia Emissions Control Technologies Kft. munkatársakat 
keres az alábbi pozícióba:

Pályakezdők és tapasztalt szakemberek jelentkezését is várjuk 
az alábbi elérhetőségek egyikén: E-mail: monika.ivony@faurecia.com
Postázási címünk: 5123 Jászárokszállás, Ipar u. 2.
Telefonon érdeklődni 06-57-887-100 (8.00-16.00 óráig) 

Feladatok:
- Gyártósori gépek üzemeltetése, átállítása, szerszámcserék elvégzése
- Munkadarabok, munkaeszközök szakszerű kezelése az adott munkautasítások alapján
- A kezelési utasításból a gépkezelőre vonatkozó pontok maradéktalan betartása
- A termékek geometriai és vizuális jellemzőinek ellenőrzése 
- Észlelt hiba jelzése a felettesnek vagy egyéb illetékesnek

Elvárások:
- Minimum 8 általános iskolai végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Előny: Gépkezelésben szerzett tapasztalat, karbantartási tapasztalat

Amit kínálunk:
-  Szakmai kihívások, fejlődési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs, Visznek, Salgótarján,  
 Kisterenye, Nagybátony, Mátraverebély, Szurdokpüspöki, Gyöngyöspata, Gyöngyös,  
 Gyöngyöshalász, Atkár, Vámosgyörk, Jászberény, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászapáti,   
Jászkisér településekről
- Cafetéria  
- Havi bónusz
- Szakmai fejlődési lehetőség, belső karrier lehetőségek

Gépkezelő

Az autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes 
tájékoztatás a márkakereskedésben. Vegyes üzemanyag fogyasztás 3,4-6,3 l/100km, vegyes CO2 
kibocsátás 88-146 g/km. Az ajánlat 2018. március 31-ig megkötött vevőszerződésekre érvényes.

Az autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes 
tájékoztatás a márkakereskedésben. Vegyes üzemanyag fogyasztás 4,7-7,4 l/100km, vegyes CO2 
kibocsátás 122-171 g/km. Az ajánlat 2018. március 31-ig megkötött vevőszerződésekre érvényes. 

Alföld Autóház Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 25.  Telefon: +36 (57) 515-230     www.alfold-autohaz.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.I M P R E S S Z U M
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.

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.

KUGA  Business Technology
5 799 000 Ft-tól 
ford Credit finanszírozással, 
részletekről érdeklődjön
a kereskedésünkben

Focus Trend   

4 199 000 Ft-tól
ford Credit finanszírozással, 

részletekről érdeklődjön 
a kereskedésünkben

Nagykáta, 
Rákóczi körút 15.   

Tel.: 06-20/961-4137.   
Nyitva: k-cs.: 7-16, 
p.: 7-17, szo.: 7-13 

5100 Jászberény 
Szabadság tér 11-13.

E-mail: bubihusi99@gmail.com
www.magromeat.hu

 A Pillér bolt helyén a Coop áruházzal szemben.
Tel.: 06-20/552-9361

Nyitva: K-P.: 7:30-17, Szo.: 7-12-ig

Hatvan, Bányász utca 1. 
Tel: 0620/257-3180  

H: Zárva, K-Cs: 7.30-16, 
P:7.30-17, Sz:7.30-13 

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEhETŐSÉg!   A KÉPEK CSAK ILLuSZTRÁCIÓK  ÚJRA ELFOgADJuK AZ ERZSÉBET KÁRTYÁKAT!

ill. készlet erejéig tart!

A 
fe

ltű
nt

et
et

t á
ra

k 
az

 á
fá

t t
ar

ta
lm

az
zá

k!
 

Naponta friss sütésű finom házi omlós tepertő kapható!

2 kg felett csak 1399 Ft/kg      3 kg felett csak 978 Ft/kg
Füstölt házi finom kolbász 2000 Ft/kg helyett csak 1798 Ft/kg

KIEMELT BOMBAÁRAS AKCIÓINK!
Az akció 2018.02.15 - 02.24-ig



92018. február 15.

 Malom Kft.
 jászberényi üzeme keres 

Feltétel: • C+E kategóriás jogosítvány
• tehergépjármű vezetői tapasztalat
• digitális gépjárművezető kártya
• megbízhatóság • GKI kártya
Munkarend: • reggel jászberényi indulás
 • este jászberényi érkezés

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
Versenyképes jövedelem, cafeteria!

Fényképes önéletrajzok
almasi.zoltan@szatmarimalom.hu

Telefon
30/662-9441

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Alapanyag-feltöltő (Milkrunner) munkatársat.

Feladatok:
•	 Termelés	ütemezett	ellátása	alapanyagokkal,	termelésben	megmaradt	alapanyagok
 visszavételezése
•	 Raktári	adatok	naprakész	valóságának	megfelelő	számítógépes	/SAP/	nyilvántartása
•	 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
•	 Termelésen	belüli	csomagoló	anyagok	mozgatása	

Elvárások:
•	 Középfokú	végzettség
•	 Raktározás	területén	szerzett	1	éves	tapasztalat
•	 Alapfokú	számítógépes	ismeret
•	 Analitikus	gondolkodás
•	 Megbízhatóság
•	 Rugalmasság
•	 Pontosság,	határozottság
•	 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	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.

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.

VEGYES

régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyatékot! 
Érd.: 06-30/9128-335 /10/4/
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! /6/5/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Telefonszám: 06-
20/359-0849 /50/5/
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 /10/4/

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 
600Ft/db.  INGYENES házhoz szállí-
tás! Tel: 30/7576-057

Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, ha-
gyatékot, dunnapárnát. Tel.: 06-
30/317-0726 /9/7/
Körbálás lucerna, köles, szalma, 
széna és szemes kukorica, búza, 
árpa, köles és napraforgó eladó. 
Érdeklődni: Nagykáta, 06-30/9983-
681 /6/5/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadarabos, 
rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq (1189 
Ft/mázsa)! Telefonszám: 06-30-
403-6754 /4/3/
Jászberényben búza eladó. Tel.: 
06-70/3797-981 /3/3/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
Telefonszám: 0670/624-5475 /4/3/
Jászárokszálláson lucerna, vető-
mag, tavaszárpa és műtrágyaszóró 
eladó. Telefonszám: 06-30/252-
6091 /3/1/
Műtrágyaszóró (3,5 q), 250 m2-es 
csarnokváz és kukorica  eladó. 
Tel.: 06-20/467-0378 /2/1/
Szobabútor, heverő, konvektor, gáz-
tűzhely villanysütővel, férfi kerékpár 
eladó. Tel.: 06-30/533-7999 /3/1/
Szobafenyő és pálma, kb. 220 cm 
eladó. Telefonszám: 06-57/403-
683 /3/1/
Alig használt 3-as eke, csata szögi 
2-es eke, nagy súlyú anya disznó, 
őszi árpa eladó. Tel.: 20/436-2960, 
20/800-8426
Terhessé vált cégét megvásárol-
juk! Magas tagi kölcsön, magas 
házipénztár előnyben! Tel.: 06-
30/3454-724

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Telefonszám: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /4/2/
Csányon 2 szobás családi ház falu 
központban eladó. Ir.ár: 5 MFt. 
Tel.: 06-30/206-3146 /5/4/
Eladó Jásztelek községben, főút-
vonal mellett, bejáratott, jól menő 
kisvendéglő lakással együtt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/488-6861 /10/5/
Hatvan közelében, Zagyvaszántón 
2670 nm építési telek eladó. Csen-
des, nyugodt, élhető település. Az 
utca összközműves, a szennyvíz a 
telken van. Iár: 2,4MFt. Tel.: 06-
20/554-2668 /2/2/
Díjmentes, banksemleges hitel-
ügyintézés sorbanállás nélkül. 
Szatmári Anikó ingatlanközvetítő. 
Tel.: 06-30/9353-058 /3/2/
Hatvan határában 2 db 1500 nm-es 
gondozott szőlőterület és telek beke-
rítve eladó. Tel.: 06-20/384-3906 /3/2/
ÁRON ALUL! Végrehajtásos ingat-
lanok vásárlásához készpénzes 
befektetőket keresek! 70/328-5770.
Eladó Jászjákóhalma központjá-
ban egy felújításra váró kis ház. 
Ir.ár: 2,6 MFt. Érd.: 06-30/691-
6922 /3/1/
Eladó 660 m2-es szabályos tégla-
lap alapú telek, a Bercsényi úttól 
80 m-re. Kiválóan alkalmas üzlet + 
lakóépület építésére. Telefonszám: 
70/207-3895 /3/1/

BÉRLET
Jászberény belvárosában magas-
földszinti 2 szobás, társasházi, 
igényes  berendezésű lakás ga-
rázzsal, számlaképesen hosszú 
távra kiadó. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon:  
+36/30/68-00-105 /3/3/

Jászberény városközponti igé-
nyes, olcsó kertes albérletbe fiatal 
hölgy bérlőtársat keresek. Tel.: 06-
70/264-5881 /3/2/

Hatvanban 2 szobás bútorozatlan 
lakás kiadó. Telefonszám: 20/356-
0955 /2/1/

Jászberényben, a főtéren felújított 
garzon lakás, zárt udvarban, hosz-
szú távra kiadó. Telefonszám: 06-
20/994-1753 /3/1/

ÁLLAT
TYÚK, 14 hónapos, tollas, NEM 
ketreces, NEM kitojt 690 Ft/db. 
KACSA, fehér, hápogós, 3kg-os. 
690 Ft/kg. INGYENES szállítás. 
0670/776-3007
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. Telefonszám: 06/70-240-
13-31
Tanyai szabadon tartott, saját ter-
melésű takarmányon nevelt, külön-
böző súlyú mangalica és durok 
hízók eladók. Ui.: fejeskáposzta 
kis- és nagy tételben eladó. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/513-8298

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

Mátraszentlászlón 2 szintes, (90 
m2) téliesített nyaraló berendezve 
eladó. Érdeklődni lehet a követke-
ző telefonszámon: 37/340-685

Üzlethelyiség eladó 
Jászárokszálláson 3.280.000 Ft-os 

akciós áron. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-

70/314-6812

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

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.

MÉRLEG KEZELŐI és
ADMINISZTRÁTORI munkára,  
alkalmazottat keresünk, nők

jelentkezését várjuk.
 

Azonnali munkakezdési
lehetőség.

Munkavégzés helye Lőrinci
Mátravidéki Erőmű,

Monifer Kft.
Érdeklődni a 06-20/4314-967

telefonszámon vagy a
monifer.kft@gmail.com

e-mailen keresztül.

Ikladi vízszivattyú, Panasonic te-
lefax, kombinált gáztűzhely eladó. 
Telefonszám: 06-30/342-6147
Tűzifa eladó. Tel.: 06-30/9331-714 
/50/5/
Salak ipari, durva szerkezetű, piros 
színű, nagy tételben eladó. Tel.: 
06-20/937-9301
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

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 /10/10/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és utak 
melletti területek tisztítását, gal-
lydarálást vállalok. Elszállítással 
is. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/17/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új 
kutak ásása, télen is. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-20/419-0064 /6/4/

FÁK kivágását, lombtalanítását vál-
lalom, akár alpin technikával is. 06-
30/325-0042

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 /10/1/
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) /11/5/

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 /10/4/
Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást, gépjármű szállítást vál-
lalok. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/20/
Napkollektorok telepítése, kivi-
telezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizsgá-
lata: hőveszteségek, hőhidak és 
penészedési okok  fetárása, fűtési, 
hűtési rendszerek rejtett hibái-
nak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. 
Érdeklődni lehet: 06-70/200-4568 
/20/20/
Háztartási gépek szervízelé-
se, hűtő, fagyasztó, automata 
mosógép, mosogatógép, mik-
rosütő javítása, klímák tisz-
títása. Érdeklődni lehet: 06-
37/341-586, 06-20/453-6642 
/10/10/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készítését, 
családi házak építését vállaljuk. 
Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-70/305-7697 /5/4/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. 06-70/233-
0673. /12/5/

Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági 
épületek felújítását, festést, má-
zolást, mindennemű kőműves 
munkát vállalok számlaképesen. 
Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/249-4793 /5/4/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált par-
kettázást, lépcsőházak festését 
vállalom. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/330-
4597 /5/4/
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 /5/4/
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 /5/4/
Duguláselhárítás garanciával, 
gyorsan, tisztán. Tel.: 06-20/243-
9279
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár 
még ma! Új redőny rendelés! Péter 
06-20/420-3324 /15/2/
Szobafestést, mázolást válla-
lok! Tóth József Jászárokszállás, 
Szentandrási út 111. Telefon: 06-
30/354-9102 /3/1/

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

TÉGED KERESÜNK!

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

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

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

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

• Hosszútávú, stabil munkahely • Előrelépési lehetőség

Családi házak, épületek, lakások 
belső munkálatait, utólagos szige-
telését, mindenféle kőműves mun-
kát vállalunk. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 20/938-
2894 /3/1/
Kémény-béléscsövezés, -szerelés, 
-építés, -tisztítás. Kéménykame-
rázás. Telefonszám: 06-20/243-
9279
Vizes falak utólagos szigetelé-
se acéllemezzel, mérsékelt áron, 
garanciával. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/5577-192 /6/1/
Hűtőkocsi bérelhető, rendezvé-
nyekre, esküvőkre, stb, 3-5-10-
15-20 m3-es méretben. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06- 70-364-5066

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

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s 
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Jászberényben
február 17-én.

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek táb-
lagéppel, okostelefonnal végez-
hető munkára. Nemzetközi üzlet, 
határtalan lehetőség! Tel.: 06-
20/777-1122 /16/11/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót hos-
szútávra felveszünk. Telefonszám: 
06-70/604-0582 /20/6/
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 /6/5/
Nehézgépkezelőt keresek Hatvan 
környékéről. Tel.: 06-30/591-8658 
/4/4/
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat azonnali munkakez-
déssel felveszek hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel!! Tel.: 70/611-
5133 /4/3/
Munkatársat keresünk eladói mun-
kakörbe. Önéletrajzot kérünk e-
mailben. Érettségi előny. pocmo@
freemail.hu /3/3/
Leinformálható, tapasztalt, jászberé-
nyi hölgyet keresünk családi ház ta-
karítására, 4óra/nap. Jelige: „Hosszú-
táv”. Kézzel írt, fényképes önéletrajzot 
kérünk a Szuperinfó szerkesztőségbe 
(5100 Jászberény, Gyöngyösi út 25.) 
/3/3/

Jászberényi vendéglátó egységbe, 
pultos munkakörbe hölgy jelentke-
zését várom. Tel.: 06-30/395-0961 
/3/3/
Újhatvani vendéglátóba eladót kere-
sek kisegítő munkára. Fiatal nyugdí-
jas, egyedülálló hölgy személyében. 
Tel.: 06-20/384-3906 /3/3/
Vezető villanyszerelőt keresek. 
Budapesti munkavégzés. Nettó 
4-600.000 Ft kereset. Tel.: 06-
70/434-7128 /3/1/
Gyakorlattal rendelkező konyhai 
kisegítőt keresünk hatvani ét-
terembe. Tel.: 06-30/849-6699 
/3/3/
Eladó-pénztárost keresünk. A meg-
felelő jelölt: megbízható, becsü-
letes, kedves. Fényképes önélet-
rajzokat a Papiron Kft-hez várjuk! 
Jászberény, Apponyi tér 1. /3/2/
Napi 4 órában kontírozni tudó, 
kettős könyvvitelben jártas mun-
kavállalót keresünk jászberényi 
irodánkba adatrögzítő munkakör-
be. Jelentkezni rövid önéletrajzzal 
a szerkesztőségben lehet. 5100 
Jászberény, Gyöngyösi út 25. 
/3/2/
Pizza szakácsot, pizza futárt 
felveszünk Hatvan és környé-
kéről magas kereseti lehető-
séggel. Érd.: +36-30/572-6846 
vagy személyesen /2/1/

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fé-
nyezőket keresünk gödöllői munka-
helyre hosszútávra. Kiemelten ma-
gas bérezés, utazási költségtérítés, 
szállítás vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csősze-
relőket, hegesztőket (ív, láng, és 
AWI) és segédmunkásokat keres 
budapesti központú épületgépész 
cég hosszútávra, versenyképes jö-
vedelemmel. Jelentkezés: 30/520-
1610 /2/2/
Cégcsoportunk németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, 
érvényes minősítéssel rendelkező 
(pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) 
hegesztőket keres, ipari daruk gyár-
tásához (próbamunka a helyszínen). 
NEMET NYELV SZÜKSEGES, kol-
lektív német szerődéssel, bérezés 
német alkalmazottként.Jelentkezé-
süket emailen várjuk office@exa-
mont.eu, tel.sz.: +4369913771999
Cégcsoportunk keres hosszú távú 
munkára szakembereket a követ-
kező munkakörökben Ausztria te-
rületére (Voralberg): ipari fényező 
(Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, hideg-
burkoló, villanyszerelő, autószerelő, 
karosszérialakatos, CNC gépsze-
relő, asztalos, nyílászáró beépítő.
NEMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív oszt-
rák szerződéssel, bérezés osztrák 
alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.eu, 
tel.sz.: +4369913771999
Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés 
- állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasági 
gépszerelő, növénytermesztési te-
rületre és erdészeti munkákra, ill. 
betanított munkákra. Tapasztalat 
előny, de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen szüksé-
ges. Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro. com; 
www.andreasagro.com
Megbízható traktorost keresünk gyü-
mölcsösbe, Gyöngyös térségében. 
Állandó munka, biztos megélhetés, 
útiköltség térítés, szállás lehetőség. 
Telefonszám: 06-20/9356-969
A Horizont Color Kft. szerszám osz-
tályára férfi  munkatársat keres. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a 
Jászberény, Kossuth Lajos út 48- 50. 
szám alatt személyesen (hétfőtől- 
péntekig 7 és 15 óra között) vagy 
elektronikusan a szerszam@horizont-
color.hu e-mail címen lehet. /3/1/
Alkalmazottat keresek hatvani 
fagyizóba áprilisi kezdéssel. Érd.: 
06-70/338-5249 /2/1/

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 
autóipari beszállító parnerünkhöz Du-
nántúlra, a régióban a legmagasabb 
bért biztosítják. Szállás, utazás bizto-
sított. Érd.: 06/30-511-4219. /3/2/
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Jászberényben a Vasutas Klubba 
NONSTOP nyitva tartással, kiemelt 
bérezéssel állandó munkára pul-
tost keresek. Tel.: 06-20/77-35-242 
/9/1/
Villanyszerelő mellé segédmunkást 
keresek. Budapesti munkavégzés, 
nettó 1.000 Ft-os órabér. Tel.: 06-
70/434-7128 /3/1/
Megbízható traktorost és két kezi 
dolgozót keresünk jászapáti ser-
tés telepre. Állandó munka, biztos 
megélhetés. Szállás lehetőség. 06-
30/677-7507 /3/1/
Kazánfűtőt, karbantartót keresek 
nagyteljesítményű, vegyes tüzelésű 
kazánhoz, nyugdíjas hatvani lakost. 
Tel.: 06-20/937-9301
Jászberényi, nagy múltú céghez 
keresünk munkatársakat operátori 
és anyagmozgatói munkakörbe. Je-
lentkezés: 06-70/608-6252 /3/1/
GÉPFELÜGYELŐ pozíció Jászárok-
szálláson! Nettó 140-160.000 forin-
tos havi fizetés! Főállású munkahely, 
azonnali kezdéssel, többműszak-
ban, határozatlan idejű munkaszer-
ződésekkel! Nemcsak teljesítmény 
alapú béren kívüli juttatásokkal, már 
az 1. hónaptól! Ingyenes, közvetlen 
buszjáratokkal! Részletek:06-20-
275-1642 (ny.sz.:29338/2000-0100)
DOLGOZZ otthonról! Online üzlet-
építés profi eszközökkel. A jövő üz-
lete. www.bit.ly/siker88
D kategóriás jogosítvánnyal keresek 
sofőrt. Érdeklődni: 0670/223-9466 
/20/1/

A Hunguest Grandhotel Galya
(Galyatető, Kodály sétány 10.) 

Galyatetőre
REGGELIZTETŐ SZAKÁCS, 

KONYHALÁNY, SZOBALÁNY
és FELSZOLGÁLÓ

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet telefonon:

20/311-6211, vagy e-mailben: 
hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

A Hunguest Grandhotel Galya
(Galyatető, Kodály sétány 10.) 

Galyatetőre
ANIMÁTOR,

NŐI MASSZŐR
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon
a wellness vezetőnél:

30/367-3110
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PÉNZTÁRgÉP 
- MÉRLEg

Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

Kellékanyag ellátás, 
NAV ügyintézés, mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, Alkotmány u 1/A   Tel.: 37/311-299, 37/500-232 Mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

Ft12 990

KERET + LENCSE

HELYETT, CSAK24.980 Ft

(Karc és tükröződés mentes)

2018. február 01-től március 31-ig! 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

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

Új szemüveghez,
INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás!

.

16. 

ez,

AT
ás!

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 • csomagoló
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

Ha ingatlan, 
akkor 

OTThON
CENTRuM!

Korbély Anita
Jászberény, Szabadság tér 4. 
(Áruház, átrium bejáratnál)

+36 70 454 4949

Jászárokszállási üzemünkbe 
péket keresünk váltott műszakba. 

tel.: 06 70 303 70 20

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.

a rego-plast KFt. FelVételt Hirdet 

segédmunKás munkakörbe
Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetősé-
get, versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatá-
sokat, utazási támogatást kínál dolgozóinak.
Többműszakos munkarend vállalása feltétel.

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

Jászberényben új építésű ikerház
108 m2 lakásonként + 120 m2 különkert

Érd.: 06 70 43 47 410

ELADÓJászberényi 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 

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262


