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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!
1.399 Ft/m2-től

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
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2018. február 1.
 és 2018 február 28. 

között érvényes.
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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.

Jászsági Műszaki vizsga centrum

Személygépkocsi 
 műszaki vizsga

Tehergépkocsi, kamion, motorkerékpár
és lassújármű vizsgáztatása is.

N.V.G. - TRANS KFT.

19.900 Ft
-tól.

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

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

T.: 06-30/399-6000
Fuvarszervezés:

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

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

Személygépkocsi, kamion, 
tehergépkocsi SZERvIZ 

kedvezményes 
alkatrész árakkal. 

Rugalmas időpontegyeztetés.

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

KONZOL JÁTÉKBOLT

X BOX 360 nagy választékban 
kedvező áron garanciával!

   PS4, Xbox One
ÚJ Konzolok, játékok 
    széles 

     választékban kaphatók!

Jb., Bérkocsis u. 4.
Tel.: 06-70/225-4231

Temetési koszorúk, 
sírcsokrok  

és virágtálak 
 megrendelhetők.

Húsvéti asztaldíszek, 
kopogtatók

Levendula Virágműhely
Jb., Gyöngyösi út 29. 

06-30/304-7652

Tavaszi Tűzifa akció!
Kapható: tölgy, 

bükk, akác.
20.000 Ft /m3-től
Gyors kiszállítás!

06-30/738-47-87 EU
TR
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Ny: K-P: 9-17; Sz: 9-12   Tel: 37/347-322

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Öltönyök, karcsúsított és normál méretek
Ingek, pulóverek, sportos és szövetnadrágok

széles választékban, amíg a készlet tart.

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(volt Outlettel (CBA) szemben)
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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

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 
5130 Jászapáti, Vasút u.2. 

A 2018/2019. tanévben is indul a Szakiskolások középiskolája. 
Két év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetsz nappali vagy esti 
tagozaton, ha szakmunkás bizonyítványod van. 
A képzés előnyei: ösztöndíj pályázati lehetőség, TB ellátás (családi 
pótlék nappali tagozaton), diákigazolvány, tankönyvek az iskolai 
könyvtárból kölcsönözhetők, a képzés ideje alatt diákmunka lehető-
ség, munkaerőpiacon való érvényesülés.

Szakgimnáziumi képzésben 4 év alatt érettségit és szakmát, ezt 
követő egy év alatt technikus végzettséget szerezhetsz kereskede-
lem, vendéglátóipar, mezőgazdasági és faipari szakmacsoportban. 

További szakmatanulási lehetőségeink a 2018/2019. tanévben 
nappali tagozaton 25 éves korig:            
 - 34 521 04 Ipari gépész 
 - 34 543 02 Asztalos 
 - 34 341 01 Eladó 
 - 34 811 01 Cukrász 
 - 34 811 04 Szakács 
 - 34 521 08 Mezőgazdasági gépész 
 
Valamennyi szakmában – a cukrász kivételével – szakiskolai ösztön-
díj lehetőség akár 35.000 Ft/hó tanévenként 10 hónapon keresztül.

Második szakmát tanulók részére ingyenes képzésben felnőtt-
oktatás indul felső korhatár nélkül! A képzés idejére tanulószerző-
dés köthető.

Várjuk az érettségivel rendelkezők jelentkezését az 
induló technikus képzésekre nappali és esti tagozaton:
 - 54 621 02 Mezőgazdasági technikus 
 - 54 341 01 Kereskedő 
 - 54 811 01 Vendéglátásszervező

Jelentkezzen, érdeklődjön személyesen a Jászapáti, Vasút 
u.4.sz.alatti szakképző iskolában, telefonon 57/540-260, e-mailen: 
ikviszi5130@gmail.com. Keressen bátran, szívesen tájékoztatjuk.

Továbbtanulók, végzett szakik figyelmébe!

 

BÚTORSZALON ÉS KONYHASTÚDIÓ
2760 Nagykáta, Ady E. u. 4/a. Tel.: +36-29/440-253,
Fax: +36-29/440-253 E-mail: terek@terek.hu  www.terek.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes, folyamatos kedvezmények, érdeklődjön áruházunkban!

SZEKRÉNYSOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, HÁLÓK, KANAPÉK, 
ÉTKEZŐK, KONYHÁK, KISBÚTOROK

Ágybetétek készletről 10-20-30% engedménnyel!

Készleten lévő étkezők 10% kedvezménnyel

Kellemes húsvéti ünnepeket!
Rugós, ágyazható kanapék 

készletről, akciós áron
                          Hálószobák készletről 

                   többféle 
                     méretű 

                            gardróbbal

Versenyképes bér, 
modern munkakörnyezet.

Gyere és 
dolgozz nálunk 

TARGONCA-
VEZETÕ 

munkakörben 
Gyöngyös-
halászon!

Érdeklôdni:
06-70/665-5617 vagy 

job6900@prohumanallas.hu 
e-mail címen!

AKCIÓS TŰZIFA ELADÓ!
Erdészettől, 20-35 cm átmérőjű  

tölgy, bükk, akác.
20.500 Ft/m3-től
Gyors kiszállítás!

Tel.: 06-30/488-36-64 EU
TR
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- Gyomortükrözés
- vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

GasztroenterolóGiai-
endoszkópos

maGánrendelés

DR. GÁLL JÁNOS
szakorvos

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

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig
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Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen „Info” jeligére!

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

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

Raktáros, targoncás 
kollégát/kolléganőt 

 
Elvárások: 

• több műszak 
vállalása 

Előny: 
• OKJ 

targoncavezetői 
bizonyítvány és 
vezetői 
engedély 

 
Amit kínálunk: 

• versenyképes 
fizetés + 
Cafeteria 

• hosszú távú 
munkalehetőség 

• céges busz  
Hatvan területén

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mail 

címen, „Info” jeligére! 
 
 
 

- Targoncás-raktáros 
- Betanított munkás

• tisztítógép kezelő • 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

Akciónk 2018. március 22 - április 1-ig ill. a készlet erejéig tart. A változás jogát fenntartjuk!

Gyöngyös T.: 37/313-606

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

Padlószőnyegek    már 899 Ft/m2-től

ÜNNEPI NyITvATARTÁS: 
Március 30-án zárva, 
Március 31-én NyITvA 8-12-ig,  Április 2 zárva

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

 Laminált padlók:
1390 Ft/m2-től

A képek csak 
illusztrációk!
       Az akció 
           csak a 
készleten lévő 
     termékekre 
     vonatkozik! 

HÚSVÉT  
AJÁNLATUNK
DARABSZŐNyEGEK

-20% -40%
-60%

A Jászárokszállás Önkormányzata 
pályázatot hirdet a városi Óvoda

ÓvodAvezeTői, 
és a Petőfi Művelődési Ház

Mindkét pályázat beadási határideje: 
2018. március 29. A pályázati kiírások megtekinthetők a 

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

iGAzGATÓi ÁLLÁSÁRA. 

az árak 2018. március 22-től a készlet erejéig érvényesek!

0,75l martini Bianco .............2170 Ft
0,7l Jack daniel’s Whisky ...5999 Ft 
0,7l Finlandia Vodka ............3999 Ft
0,5l kárpátia pálinkák 4 ízben 1999 Ft
1l kozák Vodka ....................3299 Ft
0,5l sally’s krémlikőrök 6 ízben 1399 Ft 
0,75l orosz pezsgők 6 ízben  699 Ft
0,75l Varga borok már 399 Ft+ü-től!
1l szobi üdítők 6 ízben ..........159 Ft 
2,5l Queen Cola és ízei ..........199 Ft
2l márka üdítők 7 ízben .........179 Ft 
1,5l szent királyi ásványvíz 3 féle 105 Ft 
0,5l riesenbräu sör ............. 99 Ft+ü 
0,5l kanizsai sör  ...............100 Ft+ü 
0,5l rákóczi sör .................120 Ft+ü 
0,5l arany Fácán sör .........129 Ft+ü
0,5l löwenbräu sör ............140 Ft+ü
0,5l kőbányai sör ...............145 Ft+ü
0,5l dréher sör ...................199 Ft+ü 

0,5l riesenbräu dob. sör ........139 Ft 
0,5l rákóczi dob. sör ..............145 Ft
0,5l arany Fácán dob. sör ......169 Ft 
0,5l löwenbräu dob. sör ........179 Ft 
0,5l HB dob. sör ......................179 Ft 
0,5l kőbányai dob. sör ...........185 Ft
0,5l steffl dob. sör ..................189 Ft 
0,5l kozel dob. sör ..................189 Ft 
0,5l Borsodi dob. sör ..............189 Ft 
0,5l tuborg dob. sör ...............195 Ft 
0,5l soproni dob. sör ..............199 Ft   
0,5l arany ászok dob. sör ......199 Ft 
0,5l dréher dob. sör ................219 Ft 
0,5l staropramen dob. sör .....229 Ft 
0,5l Heineken dob. sör ...........259 Ft 
0,5l Gösser citromos dob. sör 0% 219 Ft 
0,5l soproni gyümölcsös dob. sörök .195 Ft   
0,5l soproni ipa dob. sör ........239 Ft   
0,5l Csíki sör ...................... 279 Ft+ü 

Jászberény, rákóczi út 98. tel.: 57/402-268
Italdiszkontjában! Unicum 

0,5l
2.899 Ft

Húsvéti italvásár!

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 féle 3+2+1 ÜLŐgarNiTúra akciós gardróbok, illetve HáLóSzobák!

A városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

GépJÁRMű vezeTő 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati kiírás elérhető a 
www.jaszarokszallas.hu oldalon. 
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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

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

Fiatal dinamikus csapat, korszerű géppark, csoportos és 
egyéni szakmai képzések támogatása! dolgozz VelÜnk!

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! a terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladatok:
 • Folyamatok fejlesztés tervezése és kivitelezése
 • LEAN eszközök alkalmazása a termelési folyamatok- 
  ban, termelékenység- és hatékonyság növelés
 • Belsőgyártás tervezése, fejlesztése, a gyártási tech- 
  nológia felügyelete
 • Technológiai dokumentációk kidolgozása, termelés- 
  sel kapcsolatos adatok karbantartása
 • A gyártás mindenkori műszaki követelményeinek  
  megfelelő ajánlatok bekérése, értékelése
 • A gyártósorra vonatkozó technológiai dokumentációk  
  elkészítése
 • Az irodai és a gyártási területek ACE tevékenységé- 
  nek támogatása, célkitűzéseinek elérése
 • Projekt szemlélet, határidők betartása

előnyök:
 • Hűtéstechnikai tapasztalat 
 • Auto CAd, Solid Edge programok ismerete
 • SAP ismeret
 • LEAN transzformációban való részvétel
 • SIX SIGMA ismerete

elvárások:
 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség, műszaki szak- 
  irányon
 • Jelentős releváns munkatapasztalat
 • Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
 • LEAN tapasztalat
 • Vállalatirányítási rendszer ismerete

dolgozz velünk SORI MÉRNÖK pozícióban!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban
fizető munkahelyén! 

Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások, előrelépési lehetőség és céges 

buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget! 
JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tengelyne.krisztina@work-force.hu

+36 20/269 96 83

GyönGyösi munkavéGzési helyre keresünk
Betanított gépkezelő munkatársakat (operátorokat) kovácsgépek kezelésére, 
anyagmozgatókat, CNC gépkezelőket, karbantartó lakatos és karbantartó 

villanyszerelő munkatársakat
Feladatok:
• kovácsgépek kezelése  • termelési terv szerinti gyártás
• minőségirányítási előírások betartása • kézi anyagmozgatás
• beosztás szerinti munkálatok elvégzése
Elvárások:
• Min. 8 általános iskolai, illetve munkakörtől függően szakirányú végzettség
• Kiváló fizikai erőnlét, kiváló egészségi állapot
• Önálló, felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzés
• Együttműködés, terhelhetőség, rugalmasság
Előny:
• fémipari alapismeretek  • gépkarbantartási gyakorlat, készség
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér  • többműszakos munkavégzés

Jelentkezését szakmai önéletrajzzal, bizonyítvánnyal a 
munka810485@workforce-kolcsonzes.hrszoftver.hu e-mail címre várjuk.

Fizetés: beosztás szerinti alapbér + pótlékok, prémiumok, juttatások

BővEBB iNFormáCió: 20/ 269 9683, vagy a 20/ 283 8130-as számon

HÍvJoN BiZALommAL!

www.prohuman.hu

Telefonon: 06-20/665-5272; 06-70/902-4283
Email: küldj fényképes önéletrajzot a 
job8081@prohumanallas.hu címre.

JÁSZBERÉNYI PARTNERCÉGÜNK 
SZÁMÁRA KERESÜNK MUNKAVÁLLALÓKAT

GÉPKEZELŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ 

HEGESZTŐ 
POZÍCIÓBAN AZONNALI KEZDÉSSEL!

TÉGED KERESÜNK HA: 
–  műszaki beállítottságú vagy
–  rendelkezel középfokú 

végzettséggel 
–  jó problémamegoldó 

képességgel rendelkezel
–  nem okoz problémát a 

több műszak vállalása

AMIT CSERÉBE KÍNÁLUNK:
–  korrekt fizetés
–  különböző bónuszok
–  műszakpótlékok
–  cafetéria
–  ingyenes buszjáratok

NE HAGYD KI A KÖRNYÉK LEGJOBB AJÁNLATÁT!

tóth Balázs
telefon: 06 20 96 77 192

A gyógymasszázs eredményesen alkalmazható:
• akut és krónikus nyak- váll- hátfájdalmak
• csípőfájdalmak
• derékfájdalmak
• felső- vagy alsó végtagi panaszok
• visszatérő fejfájás

masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvanban
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A Lantos Kft. tésztaüzemébe 

keres. 

Érdeklődni a 06 30/33 60 528-as 
telefonszámon lehet.

1 fő női dolgozót 

Jászberényi partnercégünkhöz 
2 műszakos munkarendbe 
munkatársakat keresünk:

• GyÁRTÓSORI  
 öSSZESZERELŐKET
• ANyAG MOZGATÓKAT 
• SORI KISZOLGÁLÓKAT

ELÉRHETŐ JövEDELEM:
NETÓ 140.000 - 150.000 Ft/hó

Érdeklődni: 06-70/608-6252

INGyENES BUSZJÁRATOK MINDEN TELEPÜLÉSRŐL!

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

www.kdjbutorhaz.hu

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

egyedi konyhabútorok gyártása igény szerint
- étkezőgarnitúrák
- Konyhabútorok
- Szekrénysorok
- Nappalik
- Gardróbok
- Hálószobabútorok
- előszobabútorok
- Kárpitos bútorok
- Gyerekszobabútorok
- iroda-, dolgozószoba
  bútorok
- Kiegészítő bútorok
- Matracok

KDJ Bútorház
JászBerénY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

A Darázs Keverő 2000 Kft.

BÉRLESZÁMOLÓ 
munkatársat keres részmunkaidőben.

Tel.: 06 30/535-5199
gondos.roland@darazskevero.hu

Munkavégzés helye: Jászberény

A munkakör munkaviszony vagy vállalkozói jogviszony, 
illetve megbízási jogviszony keretében is végezhető.

Várjuk nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is.

Jelentkezni lehet Gondos Roland főkönyvelőnél
 az alábbi elérhetőségeken:

www.peresto.hu

Horgászok 
figyelem!

poNTY
telepítés 
Jászárok- 
szálláson,

a Dolgozók Horgász Egyesü-
letének Peres-Laposi taván.
Horgászati 

tilalom nincs!
Bővebb információ: 

06-20/2299-585 vagy:
 www.peresto.hu

Üdvözlettel: Kaszab 
Zsolt H.E. elnök
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Varronőt, Varrodás 
betanított munkásokat 

keresünk Tápiószentmártonba. 
Egymüszakos bejelentett munkahely, 

jó munkakörülmények, versenyképes jövedelem. 
Érdeklődni: brezsnyikn@gmail.com, 

vagy a Brezsnyik Nóra 06-30/970-3358, 
Czári Lenke 06-30/628-0928  számokon.

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:	3312,	3313,	3324)
•	 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

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.

Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő lehetőséggel, 
vásároljanak hazai szenet 
közvetlenül a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2018. január 29-től  
2018. március 31-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

Fiatal dinamikus csapat, korszerű géppark, csoportos és 
egyéni szakmai képzések támogatása! dolgozz VelÜnk!

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! a terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladataid lesznek:
 • Hűtőbútorok hűtőrendszerének gyártása
 • Szerelési munkafolyamatok

elvárásaink feléd:
 • Keményforrasztás ismerete  
  (réz illetve ezüst forraszanyag)
 • A keményforrasztás területén szerzett tapasztalat  
  előnyt jelent
 • Lánghegesztői szakképesítés
 • Tűzvédelmi vizsga

amit kínálunk neked:
 • alapbér műszakpótlékkal: 1195 Ft/óra
 • 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
 • céges rendezvényeken való részvétel
 • munka és védőfelszerelés biztosítása

dolgozz velünk FORRaSztó pozícióban!

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

Irodai adminisztrátor
elvárások: •	számítógép	felhasználó	szintű	használata,	
	 	 (MS	Office	ismeretek)
	 •	irodai	adminisztrációs	feladatok	precíz	ellátása
	 •	3	műszak	vállalása
amit kínálunk: •	versenyképes	fizetés	+	Cafeteria
	 	 •	fiatalos	csapat
	 	 •	céges	buszjárat	Hatvan	területén

Elvárások: 
- két műszak vállalása
- elhivatottság
- szakmunkás iskolai végzettség
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárások: 
- elhivatottság
- szakmunkás iskolai végzettség
- hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Elvárások: 
- szakmunkás iskolai végzettség  
   (villanyszerelő, lakatos, burkoló, kőműves) 
- szakmai gyakorlat
- elhivatottság

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz  
  cafeteria, EDENRED aranykártya, munkábajárás  
  támogatása
- kulturált munkakörülmény
Munkavégzés helye: Hatvan

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

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

munkatársakat keres a következő munkakörökre: 

Takarítónő

Kertész

Karbantartó

KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 250-350 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

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Megvételre keresek
Règi motorokat ès azok alkatrészeit lehet 

hiànyos,romos,sèrült àllapotú is!
Pannónia, Csepel, DKW, IZS, BMW, stb.

Valamint régi típusú kerékpárokat!
Érte megyek, készpénzben fizetek.

Tel.: 06-30-610-1626
E-mail:hajnalszabolcs25@gmail.com

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Késélezés
Jászberény, Szelei u. 22.

ny.: h-p.: 8.30-17.00,
szo.: 8.30-14.00

Ha ingatlan, 
akkor 

OTTHON
CENTRUM!

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

+36 70 454 4949
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Nyugdíjas 
munkavállalókat 

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

Jászberénybe, 

ELAdÓT 
felveszünk az AVIA 
benzinkútra teljes 
vagy részmunka-

időbe vagy hétvégi 
munkára.

Dohányboltba 
részmunkaidőbe. 

Jelentkezni
lehet a 

06-30/336-2538-as 
telefonszámon.

Fehérvári Team Kft. 
petőfibányai 
telephelyére 

gyakorlott 
mérlegképes 
könyvelőt 

keres főállásban! 

Önéletrajzokat a 
fehervariteamkft@

gmail.com 
e-mail címre várjuk.

Hatvani HasználtruHa 
nagykereskedés 

különleges válogatási 
lehetőség!

06-70/946-9554

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

munkavállalókat keres az alábbi pozíciókba:

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

AMIT KÍNÁLUNK

Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.

+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet • Egyszerűség • Gyorsaság

Azok a HEGESZTŐ, LAKATOS, CNC FOrGÁCSOLó, GÉpI 
FOrGÁCSOLó és HOrIZONT GÉpKEZELŐ munkavállalók, 
akik 2018. június 30-ig csatlakoznak a Fortaco Zrt. állományá-
hoz, NETTó 200.000 Ft CSATLAKOZÁSI JUTALMAT kapnak!*

CSATLAKOZÁSI
JUTALOM

• 3D méréstechnikus 
• Alkatrészgyártó Ldt 
• Anyagvizsgáló 
• Asztalos 
• CNC forgácsoló 
• Festő 
• Forgácsoló csoportvezető 

• Gépi forgácsoló 
• Hegesztő 
• Horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• Lakatos 
• Minőségellenőr 
• Lángvágó

* Részletekért érdeklődjön az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén

Érdeklődni munkaidőben a 0620/849-6942 vagy 
0620/745-8810 számon vagy a jelentkezes@trendhr.hu  

címen lehet. reg. sz: Jnm.01.002429.3.2014

Trend Hr 
Solutions Kft 

Amit kínálunk:  kiemelt bérezés, hosszú távú munkaviszony, 
cafeteria, jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált mun-

kakörnyezet, ingyenes munkába járás a cég buszaival.

keres jászberényi üzembe 
csökkent munkaképességű dolgozókat 

UDvAROS munkakörbe.

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

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)  
1.180 Ft/táblától (491,6 Ft/m2)

oSB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

Áraink az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

FeNYő FűRéSzÁRú, 
KivÁLÓ MiNőSéGű zSÁKoS ANYAGoK, 

CSeMpeRAGASzTÓK, SziGeTeLőANYAGoK, 
FALAzÓHABARCSoK, TéGLÁK, CSeRepeK, 

vASANYAGoK STB.
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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

Amadeus étkező

109.500 Ft

99.500 Ft

Anikó konyhaFutó ló kanapé

89.800 Ft

69.800 Ft
59.900

Ft

A képek csak illusztrációk

GARDRÓBOK

SAROKÜLŐK

KOMÓDOK KANAPÉKSzeKRÉNySOROK

Apró

Tűzifa közvetlenül a termelőtől 
nagy választékban rendelhe-
tő. Tel.: 06-30/727-0039. AA-
5742873

VEGYES
régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyaté-
kot! Érd.: 06-30/9128-335 /13/3/
Régiséget, álló és fali órát, régi 
pénzt, kardot, vitrint, porceláno-
kat, Stil bútorokat, dísztárgyakat 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó u. 
16. Telefonszám: 06-30/3636-
980 /12/5/
Palántaneveléshez, tuja-dísz-
cserjékhez konténerek, vödör, 
grodan kocka, termesztőközeg 
eladó. Tel.: 06-20/937-9301

JÁRMŰ
Öreg motorkerékpárokat és alkatré-
szeit keresek akár roncs állapotban 
is. Tel.: 06-30/701-7317 /6/2/
simson segédmotort keresek  
hibásan is! de keresek még 
utánfutót, robogót, kerti gépet. 
06-30/968-9295
Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa, 
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos, 
üzemképtelen, minden érdekel, ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 06-
20/519-6079

Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelés-
ben, csak kiszállítással. (EUTR 
szám: AA5839768). Telefon-
szám: 06-20/359-0849 /50/10/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsá-
gi gyerekülés autóba, kerékpárra, 
bukósisak, rozsdamentes moso-
gatótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival és 
155/70/13-as nyári gumik. Érdek-
lődni lehet: 06-70/247-0863 /10/9/
Jászberényben búza eladó. Ér-
deklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-70/379-7981 /3/3/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Telefonszám: 06-70/624-
5475 /5/4/
Pusztamonostoron: 4 lemez 
szekrény, satupad satuval, vil-
lanymotorok, betonkeverő al-
katrészek, 500-as gyorsdarabo-
ló, levegős szerszámok eladók. 
30/278-1543 /3/1/
Fenyőfa csemeték: ezüst, luc és 
normand és diófa, őszibarack-
fa csemeték eladók. Tel.: 06-
70/608-3715
Pénzzé teheti papírrégiségeit! 
Jászsági vonatkozású régi köny-
vet, kéziratot, fényképet, képes-
lapot, levelet vásárol gyűjtő. 
Tel.: 20/341-9106, visszahívom! 
E-mail: jaszregiseg@gmail.com

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tele-
fonszám: 06-70/530-2489, 06-
37/340-611 /4/3/
Eladó Jásztelek községben, főút-
vonal mellett, bejáratott, jól menő 
kisvendéglő lakással együtt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/488-6861 /10/10/
ELADÓ Jászjákóhalma, Szabó 
Szabolcs utca 24. szám alatti pa-
rasztház, 1100 m2-es telken. Irány-
ár: 2,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-
30/9840-724 /3/2/

Jászszentandrás központjában  
3 szobás összkomfortos csalá-
di ház eladó. Telefonszám: 06-
30/314-2234 /3/3/

Kétgeneráció részére is alkalmas 
családi ház, 100+75 m2 szute-
rénos, 8 cm szigeteléssel, fris-
sen felújított tetővel, rendezett 
kiskerttel Jászfényszarun eladó. 
Irányár: 17 MFt. Tel.: 06-70/500-
1917 /3/3/
Jászárokszálláson 4 szobás, kom-
fortos ház cserépkályha és konvek-
toros fűtéssel, termő gyümölcsfás 
kerttel, garázzsal, riasztóval eladó. 
Tel.: +36-70/381-6325, 06-57/430-
177 /3/2/
Hatvanban 3 szobás, étkezős, 2 
fürdőszobás, szép állapotú családi 
ház eladó. Érdeklődni: 06-30/875-
4603 /5/2/
Mátraszentlászlón, a sípálya 
közelében két szintes, téliesí-
tett nyaraló eladó. Érdeklődni: 
37/340-685 /2/2/

BÉRLET
Jászberény városközponti kertes 
házba fiatal hölgy bérlőtársat ke-
resek olcsó költségekkel. Tel.: 
06-70/264-5881 /2/2/
Családi házat bérelnék! 06-
70/566-9093 /3/1/
Keresztény, kerekesszékes (ön-
magát ellátni tudó) hölgy keres 
akadálymentes/mentesí thető 
(gázfűtéses) albérletet 40.000 
Ft+rezsi. 70/7030-599 /3/1/
Hatvanban, a Kastélykertben ga-
rázs kiadó. Tel.: 06-20/249-5660
Albérletet keresek hosszútáv-
ra Jászárokszálláson. Tel.:  06-
30/2906-771 /3/1/
Jászberény központjában 2 szo-
bás, összkomfortos lakás kiadó 
azonnali költözéssel. Tel.: 06-
30/4754-436 /3/1/

Akciós, darabos kockadiószén 
és lignit, kalodás és ömlesztett 
tűzifa készlet erejéig rendelhe-
tő. Ingyenes házhozszállítás.
AA6928145 Telefonszám: 06-
20/480-9461

Salak, piros színű, ipari minő-
ségben, nagy tételben eladó. 
Tel.: 06-20/937-9301
Tavaszi árpa eladó. Tel.: 06-
20/486-9606 /3/2/
Rendelje meg akciós tüzelőjét! 
kalodás (1mx1mx1m), és erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m), és öm-
lesztett tűzifa rendelhető! Ingye-
nes házhoz szállítás. Jelenlegi 
termékeink: tölgy, bükk, akác, 
nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon 
bizalommal: 30/3066-568 EUTR 
azonosító: AA5854363

Acélszerkezetes

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BoMstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

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
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ÁLLÁS

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzió-
val 13900Ft/fő/3éj, 20500Ft/fő/7éj. 
Tel.: 06-30/977-6495 vagy 06-
30/944-9398 www.frankvendeg-
haz.huNémetországba és Dániába kere-

sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés 
– állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasá-
gi gépszerelő, növénytermesztési 
területre, ill. betanított munkák-
ra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges.
Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro. com; 
www.andreasagro.com

Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nemzetkö-
zi üzlet, határtalan lehetőség! 
Telefonszám: 06-20/777-1122 
/16/16/

Hatvani trafikba és szolá-
riumba önállóan dolgozni 
tudó, női eladót keresünk 
fő és mellékállásba. Üzle-
tünk hétvégén és ünnepnap 
is nyitva tart. Úti költséget 
térítünk. Érd.: 06-70/323-
0391 /2/1/
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A Dunamag Kft. fóliasátorral 
rendelkező partnereket ke-
res paprikamag termesztésre, 
májusi ültetéssel. Jelentkez-
ni lehet telefonon Turza Pál 
+36-30-567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail.hu /4/3/

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kontaktlencsék ellen-
őrzése, csomagolása, automata 
gépek kezelése. Számítógépes 
ismeret szükséges. Heti 4 munka-
nap, 12 órás munkarend. Bruttó 
975 Ft/óra + 40% műszakpótlék + 
cafetéria. Ingyenes dolgozói busz-
járat: Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápióbicske, Tápiószecső, Tápió-
szele. Jelentkezzen a: 06-30-338-
2005. /2/1/

Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót hos-
szútávra felveszünk. Telefon-
szám: 06-70/604-0582 /20/11/
Kőművest keresek Hatvan és 
Jászberény környékéről kiemelt 
bérezéssel. Munkavégzés he-
lye: Hatvan és Jászberény. Tel.: 
06-70/886-0309 /3/3/

Építőipari Kft. kőművest, segéd-
munkást, ácsot felvesz hosszú 
távra. Jogosítvány előny. Tel.: 06-
20/249-4793 /3/3/
Gyöngyösi munkahelyre cseme-
gepultos eladót keresek azon-
nali kezdéssel. Tel.: 06-30/904-
5445 /4/3/

NÉMETORSZÁGBA keresünk 
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS 
SZAKEMBEREKET. Hivatalos be-
jelentés, szállás, hazautazás bizto-
sítva, versenyképes fi zetés, azon-
nali kezdés. Svetho Kft. Tel: 06 70 
703-4545 /3/3/

SZAKÁCS és
FELSZOLGÁLÓ

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

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

NŐI MASSZŐR
munkatársat keres.
Jelentkezni lehet telefonon

a wellness vezetőnél:
06-30/367-3110

Jászberényben a Vasutas Klub-
ba NONSTOP nyitva tartással, 
kiemelt bérezéssel állandó mun-
kára pultost keresek. Tel.: 06-
20/77-35-242 /9/6/
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 /5/4/
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat azonnali munkakez-
déssel felveszek hosszútávra, ki-
emelt bérezéssel!! Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 
06-70/611-5133 /5/4/
57 éves Pusztamonostoron élő 
mozgássérült nő vagyok. Várom 
annak a megbízható, jó fizikumú 
nőnek vagy férfinak a jelentkezé-
sét, aki napi 1-2 órában segítene 
a gondozásommal kapcsolatos 
feladatok ellátásában (mosdatás, 
öltöztetés, stb.). Bővebben az 
alábbi tel.számon: 06-70/617-
1778, 06-57/421-027 /3/3/
Másodállásban villamossági 
szerelőt keresünk, pótkocsi vil-
lamosság szereléséhez.Tel.: 06-
70/611-5133 /3/2/
Autóbuszvezetőt keresünk jász-
berényi telephelyre, helyi járat 
és szerződéses járat végzésére. 
Feltétel: D kat., GKI, PÁV II. Tel.: 
06-57/412-855 /3/2/
M3-as autópályán lévő étterem-
be pultos hölgyeket, konyhai 
kisegítőket keresünk folyamatos 
munkarendben. Érd.: 06-20/584-
9985 /3/2/
Kertészeti, növénytermesztési 
gyakorlattal női dolgozót ke-
resek, hatvani lakost. Tel.: 06-
20/937-9301

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍ-
TÉS! - Középiskolások, álta-
lános iskolások, egyetemisták 
korrepetálása! - Érettségire, 
emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok kö-
zépiskolai felvételire való felké-
szítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 
20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/6/
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó üzletve-
zető, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktato-
hazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011) /11/10/
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Egyedülálló, 
leinformálható, 
nemdohányzó, 

középkorú, jól főző, 
tisztaságszerető, 

háztartási 
alkalmazottat keresek
4 személyes háztartásba 

bentlakással.
Telefon: 06-30/99-01-552

CO2-hegesztőket
Fényezőket

Lakatosokat
keresünk

gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

ÜLLŐI raktárba tapasztalt áruös-
sze-készítőket keresek kétműszak, 
teljesítményes bérezés. Vagy egy 
5-fős csapatot, B-kat jogsival ren-
delkezőt. Autó megoldható. Érd.: 
06/70-244-3731, 06/20-352-2456.
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Összeszerelő hölgyeket (20 fő), 
illetve urakat (10 fő) keresünk 
Szigetszentmiklósra és Kun-
szentmiklósra. Utazás, szállás 
biztosítva. Nettó kereseti lehető-
ség: 200.000-250.000 Ft-ig. Tel.: 
06-20/9606-157 /3/2/
Jászberényi vendéglátó helyre 
pizza sütésben jártas férfi mun-
kaerőt és pizzafutárt keresünk. 
Tel: 06-30/232-9603 /20/1/
Villanyszerelőt és villany-
szerelő mellé segédmunkást 
keresek. Budapesti mun-
kavégzés. Bérezés: 1.500 
Ft/óra és 1.000 Ft/óra. Tel.: 
06-70/434-7128 /3/1/

Gyöngyösi patikába gyakorlat-
tal rendelkező gyógyszerkiadó 
szakasszisztenst keresünk. Tel.: 
37/740-535 /2/2/
GÖDRE, meglévő munkahelyre 
keresünk olyan embereket, akik 
tudnak Co-val pont hegeszteni. 
Bér: nettó: 1200.-Ft./óra. Heti 
előleg, utazás biztosított. Tel: 
06/30-182-4705 /2/1/
A jászberényi Börtönudvar-
ban most megnyílt RIVER 
APARTMANHÁZ recepcióst 
keres 4-6 órás munkakörbe. 
Érd.: 06-30-415-8184 /3/1/
ÁCS, SZERKEZETÉPÍTŐ, MŰ-
VEZETŐ szakembert keresünk 
DÉL NÉMETORSZÁGI TÁRSAS-
HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ azonnali be-
lépéssel, hivatalos bejelentés-
sel. Azonnali kezdés, hivatalos 
bejelentés, hazautazás, szállás 
biztosított. Svetho Kft. Tel.: 06-
70/703-4545 /4/1/
A Horizont Color Kft. festék osz-
tályára bolti eladói munkakörbe 
2 fő, pénztárosi munkakörbe 1 
fő munkatársat keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a 
Jászberény, Kossuth Lajos út 
47. szám alatt személyesen (hét-
főtől- péntekig 7- 15 óra között) 
vagy elektronikusan a festek@
horizontcolor.hu e-mail címen 
lehet.

FÉRFI MUNKAVÁLLALÓKAT 
keresünk gyöngyösi telephely-
re, kettő műszakos teljes mun-
kaidőben takarítói állásra, ipari 
területre. Jelentkezni hétköznap, 
10-16 óra között: 06-30/742-
0297. /2/2/
Hatvanban, a vásártéri lángos-
sütőbe /bútorüzlet mellett/ hét-
végére /vasárnap/ munkatársat 
keresünk. Érdeklődni lehet: 06-
70/311-5939
Hatvani Tesco Sherry Étterem 
alkalmazottat keres konyhai 
tapasztalatokkal. Érdeklődni a 
helyszínen vagy telefonon: 06-
30/387-5977 /4/1/

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

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

A rendszeres szűrővizsgá-
lattal az emlőrák miatti ha-
lálesetek 30%-a megelőzhe-
tő lenne. Az emlőrák nem 

okoz mindig tüneteket, 
ezért fontos a szűrővizsgá-
lat. A szűrés életet ment!

(Forrás: www.antsz.
hu>szurések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi 
Főosztály

Tel.: 06-36-511-910
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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 KEDVEZMÉ-
NYEK, AKCIÓS ÁRAK! ALU-
MÍNIUM ÉS MŰANYAG REDŐ-
NYÖK, HARMÓNIKA AJTÓK, 
SZALAGFÜGGÖNYÖK, HEVE-
DERZÁRAK, RELUXÁK SZE-
RELÉSE. TEL: 06-37/346-
461, 06-20/324-5776 /10/5/
Fakivágást, gallyazást, veszélyes 
fák kivágását, erdős és utak mellet-
ti területek tisztítását, gallydarálást 
vállalok. Elszállítással is. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/2/
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 /10/9/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
70/200-4568 /20/5/
Napkollektorok telepítése, ki-
vitelezése. Hőkamerás épület 
és gépészeti berendezések vizs-
gálata: hőveszteségek, hőhidak 
és penészedési okok  fetárása, 
fűtési, hűtési rendszerek rej-
tett hibáinak, szivárgásának és 
elektromos berendezések hibá-
inak feltárása. Érdeklődni lehet: 
06-70/200-4568 /20/5/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, 
hétvégén is, garanciával. Tele-
fonszám: 06-70/233-0673. /6/4/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosü-
tő javítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 /10/5/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár 
még ma! Új redőny rendelés! Péter 
06-20/420-3324 /15/7/
Vizes falak utólagos szigetelése 
acéllemezzel, mérsékelt áron, 
garanciával. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/5577-192 /6/6/

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu 
/5/4/
ÁCS, KŐMŰVES, LAPOSTE-
TŐK, VIZES PENÉSZES FA-
LAK SZIGETELÉSE ÉS VEGYI 
INJEKTÁLÁSA. KÉMÉNYEK, 
BÁDOGOZÁS, KÚPOLÁSOK, 
CSATORNÁZÁS, GIPSZKAR-
TONOZÁS, PARKETTÁZÁS, 
FÜDŐSZOBÁK, KÜLSŐ-BEL-
SŐ FAL SZIGETELÉSE, BE-
ÁZÁSOK, TETŐ JAVÍTÁSOK. 
MINDENFÉLE KŐMŰVES 
MUNKÁKAT VÁLLALOK. A-Z-
IG 20% KEDVEZMÉNNYEL. 
TELEFONSZÁM: 06-70/4085-
5798 /3/3/
VÁllalok kisebb kőműves mun-
kákat, WC-k fürdők, konyhák, 
burkolását, épületek hőszige-
telését. Tel.: 06-20/543-9636 
/3/3/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindennemű 
kőműves munkát vállalok szám-
laképesen. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/249-4793 /3/3/
Kedves jászberényi idősek! 
Vállalok bevásárlást, pos-
tai csekkbefizetést, gyógy-
szerek kiváltását, orvoshoz 
szállítást, hivatali ügyek in-
tézését. Részletekről érdek-
lődni: 06-30/648-4642 /3/2/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettázást, 
burkolást, ajtó-ablak cserét, 
homlokzatszigetelést, tető készí-
tését, teljeskörű lakás felújítást, 
családi házak építését, kivitelezé-
sét. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/8899-673 
/3/3/
Bontana? Építkezne? Jászbe-
rényi és országos referenciával 
rendelkező vállalkozásunk, várja 
hívását. 06/30-824-55-40 /3/3/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építé-
sét, átalakítását, melléképületek 
felújítását, bontást, hőszigete-
lést, burkolást, támfalépítést, te-
tők ácsolását, gipszkartonozást, 
festést, mázolást, tapétázást, 
térkő rakását, kerítés építést 
vállalok akár anyagbeszerzéssel 
is. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/420-1461 
/3/3/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készíté-
sét, családi házak építését vállal-
juk. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/305-7697 
/3/3/
SOS duguláselhárítás! Tel.: 
06-30/2925-644 /6/3/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
20/330-4597 /3/3/
Családi házak, épületek, laká-
sok munkálatait, mindenféle 
hőszigetelést és kőműves mun-
kát vállalunk. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/938-2894 /3/2/
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ÁLLAT
Napos és előnevelt csirke fo-
lyamatosan kapható. Tel.: 06-
30/511-9085, 06-30/345-7707 
/3/3/
100-120 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-20/8496-821 /3/3/
Rajzos Németjuhász 10 he-
tes kiskutyák eladók. Tel.: 06-
30/192-4064 /3/3/
Bárányhús Húsvétra kapható! 
Ugyanitt birkák eladók! Tel.: 06-
20/350-5964 /2/1/
Vágnivaló csirke eladó Jász-
boldogházán márc. 24-25. 
Ára: 400 Ft/kg. Tel.: 06-
20/970-4587 /2/2/
TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállíva. 06/70-240-13-31
Anyajuhok eladók! Húsvéti bá-
rány megrendelhető! Tel.: 06-
20/350-5964 /2/1/
TÖMÖTT, hízott kacsa húsvétra 
rendelhető. 06-30/621-76-02
Kis súlyú hízók eladók. Tel.: 06-
20/849-6930 /3/1/

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép tol-
lasak 600Ft/db.  INGYENES ház-
hoz szállítás! Tel: 30/7576-057

Palatető, lapostető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanci-
ával, referenciákkal. Csatorná-
zás! Telefonszám: 06/20/9491-
867 /3/2/
Idős néni vagy bácsi ápolását vál-
lalom, akár 2 heti ottlakással is. 
Gyakorlat van. Társkeresők kímél-
jenek! Telefonszám: 06-30/217-
4785
MESTERBOSZORKÁNY jövendő-
mondó, született halottlátó várja 
hívásod. Rontáslevétele, szere-
lemkötés, pénzenergia. T.: 06/70-
434-2178.
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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

AKÁR HAvI 250.000 Ft 
NETTÓ MUNKABÉRT 
IS TUDSZ KERESNI 

vILLANySZERELŐKÉNT 
A BOROS ÉS FIAI KFT.-NÉL!

JELENTKEZNI LEHET: 
titkarsag@borosesfiai.hu

+36-30/630-2748

Létszámfrissítés és bővítés céljából 
a közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 

SZAKÁCSOT, ADMINISZTRÁTORT 
keresünk.

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

samsung@dussmann.hu Tel: 06/20-320-7241

Szakképzett 

LAKATOS, HEGESZTŐ 
szakmunkásokat keresünk cégünk részére 

jászberényi műhelymunkára, illetve
változó helyszínű szerelő munkára. 

Érdeklődni:
06 20 9225 996

Hungaro-SLR Gépipari Kft. Gödöllőre, 
az Állami telepek telephelyre, az alábbi 
munkakörökbe munkatársakat keres:

Forgácsolás technológiákban  
tapasztalattal rendelkező technológus 
kollégát keresünk. Készüléktervezési 

tudás előnyt jelent.

CNC teChNológus

Jelentkezés: Petró István
telefonszám: 06 30/ 866-3290 

e-mail cím: istvan.petro@slr.hu

A Szarvas Kft.

Férfi, női takarítókat
keres jászberényi munkahelyre

4 vagy 8 órában.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

(Érd: Jászberény, Thököly u. 9. 
(BÁV Zálogfiók épületében, az emeleten)
Tel.: 57/414-515,  06 30/916-5430

Diákmunka! 
Gyöngyösön és

Jászárokszálláson
akár délután, vagy

hétvégén, rugalmas
beosztással, 4-6-8 órában 

800 Ft órabérrel. 
Jelentkezés 

06-20-3170663, vagy 
szervezo@biztospont.hu

címen.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209

A Warema PTH Kft. gyáli, 
műanyag fröccsöntő üzemébe keres

GÉPBEÁLLÍTÓ, ANYAGFELTÖLTŐ, OPERÁTOR 
munkatársakat. 

Versenyképes juttatást és térítésmentes 
munkába járási lehetőséget kínálunk!

Jelentkezését várjuk a 
mail@warema.hu e-mail címen keresztül. 

Érdeklődni lehet a 
06-29-540-060-as telefonszámon.

Épületgépészeti és Fürdőszoba Szakáruházak
JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres:

Épületgépészeti és Fürdőszoba Szakáruházak
JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres:

JOGI ASSZISZTENS-t
napi 8 órás munkarendbe

Fényképes önéletrajzok: dr.szatmari.melinda@szatmari.hu

Előny: • jogi gyakorlat • pályakezdő
• hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárás: • felsőfokú végzettség
• önállóság • határozottság
• pontosság • igényesség
• jó kommunikációs képesség
• szervezőkészség


