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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.
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Csécsei sütőüzem 
Jászárokszálláson 

keres: PÉKET 
(váltott műszakba), 

és SOFŐRT 
Érdeklődni: 

06-70/303-7020

A Szarvas Kft.

Férfi, női takarítókat
keres jászberényi munkahelyre

de/du 4/8 órában.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

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

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

GB Fashion Kft.

Felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

SzalaGvezető
GyaKorlott varrónő
amit kinálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség • Bérenkívüli juttatás
• Kiemelt bérezés • Utazási költségtérítés

érdeklődni: 20/411-6360, Heiszmanné Berecz Edit-nél
Személyesen: 3300 Eger, Cifrakapu u. 160.
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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

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!

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

A folyamatosan fejlődő REGO-PLAST KFT. 
munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS 
munkakörbe.

 Amit biztosítunk dolgozóinknak:
- határozatlan idejű munkaszerződés
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- cafeteria, mozgóbér
- nem ledolgozandó munkaközi szünetek 

Munkavégzés helye: Jászjákóhalma, József A. u. 81.

Jelentkezni az allas@regoplast.hu címen, vagy a 
06-57/439-115 telefonszámon van lehetőség, valamint 
jelentkezési lap kitöltésével személyesen a telephelyen.

KERESÜNK

VAGYONŐRÖKET

JÁSZFÉNYSZARUI 
IPARI PARKBA

24/48 ÓRÁS 
MUNKARENDBE. 

Jelentkezni lehet a 

06-20-495-5302-as 
telefonszámon.

Jászberénybe, az 

AVIA 
üzemanyagkútra 

alkalmankénti 
beugróst 
felveszünk 

eladói 
munkakörbe.

(Kb. havi 6-8 alkalom).

Érdeklődni:

06-30/336-2538

QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefon számon lehet: 
06 37/385 466 /235-ös mellék

aluminium öntvénysorja eltávolítására 

FűRÉSZES 
SZAKEMbERTkeres.

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Előnyt jelent:
Faipari fűrészgép kezelésében

jártas szakmai tudás

Kft!

Feltétel:  • „C” kategóriás jogosítvány 
Előny: • Jászberényi lakhely

GÉPKOCSIVEZETŐT
keres felvételre.

Jelentkezni munkaidőben lehet a 30/242-44-59-es 
telefonszámon vagy személyesen a 
Jb. Csákány utca 1. szám alatt.

Adminisztrációs munkakörbe 
keresünk számítógépes 

ismeretekkel munkatársakat,
 jászberényi munkavégzésre.
Érdeklődni: +36/20/612-1007

Villanyszerelőket, 
betanított munkásokat 
és segédmunkásokat 

keres légvezetékes hálózat 
szerelési munkára

Budapest, X. kerületi Kft.
A gyakorlat megszerzése után 

havi nettó 200 ezer Ft 
feletti kereseti lehetőség! 

Igény esetén 
szállást biztosítunk. 
Szakmán kívüliek 

továbbképzését vállaljuk.

Jelentkezés, és 
további információ:

munkanapokon 
8-16 óra között a 
+3670-336-3325 

telefonszámon.

Targoncások 
figyelem! 

Hatvani partnercégünkhöz keresünk
 TArgoncásokAT 1-2-3-4 műszakba! 

Azonnali kezdéssel! 
Ingyenes buszjárat, havi cafeteria, 

jelenléti bónusz, éves cafeteria.
stabil, hosszútávú munkalehetőség! 

Érdeklődni telefonon: 
06 30 719 31 19



32018. március 29.

Pécelre keresünk 
összeszerelőt 

3 műszakos 8 órás munkarendbe. 
Céges buszok: Tápióbicske, Tápiószentmárton, 

Tápiószele, Nagykáta, Farmos. 
Kb. nettó bérezés cafeteriával 160.000 - 170.000 Ft 

Felvételi interjú: 
2018.04.03. kedd 10.00 óra 

Farmos, Művelődési Ház Zrínyi u. 2., 
valamint 2018.04.03. kedd 12.00 óra 

Tápiószentmárton, Művelődési Ház, Kossuth L. u. 11. 
Érd: 06703421653

Villanyszerelő cég munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

• villamos projektvezető
• villanyszerelő

Követelmény: szakirányú végzettség
Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a veronika.katona@centervill.net 
e-mail címen fényképes szakmai önéletrajzzal

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
gyöngyösön a Dózsa györgy utcában 

üzlethelyiség hosszú távra kiadó. 
Ár: 100.000 Ft + ÁFA + rezsi 

/ + 2 havi kaució
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:

+36-37-349-128 (Katona Veronika)
cevat.rent@gmail.com

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

Telefon: 37/ 544-214

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

Takarítónő

Elvárások: • számítógép felhasználó szintű használata, 
  (MS Office ismeretek)
 • irodai adminisztrációs feladatok precíz ellátása
 • 3 műszak vállalása

Elvárások: • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • precizitás, megbízhatóság
 • 2 műszak vállalása ( 6:00-14:00, 10:00-18:00 )

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés + Cafeteria
  • fiatalos csapat
  • céges buszjárat Hatvan területén

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!

VÁRJUK 
JELENTKEZÉSED 
JÁSZBERÉNYBEN!

GYÁRTÓSORI  
ÖSSZESZERELŐ

FORRASZTÓ

GÉPBEÁLLÍTÓ 

LÉGY TE IS  
RÉSZESE 
NEMZETKÖZI 
SIKEREINKNEK!

karrier.hu@electrolux.com

www.electrolux.hu

Az Electroluxról:  
Az Electrolux Lehel Kft., a svéd  
Electrolux világvezető háztartási 
készülékgyártó cég leányvállalata. 
Jászberényi és nyíregyházi telephelye 
a vállalatcsoport kiemelt európai 
gyártóbázisa. Magyarországon 
jelenleg több mint 3000 alkalmazottat 
foglalkoztat.  

MUNKAVÉGZÉS  HELYE: 
JÁSZBERÉNY

FELADATAID:

 ► Hűtőszekrények illetve Porszívó 
készülékek gyártásában való 
részvétel
 ►A gyártáshoz kapcsolódó gépek, 
gyártóberendezések kezelése
 ►A gyártás során használt techno-
lógiai utasítások megismerése és 
betartása
 ► Minőségi elvárásoknak megfele-
lő gyártás

SZÁMÍTUNK RÁD, HA:

 ► Minimum 8 általános iskolai vég-
zettséggel és/vagy, 
 ► Egyes munkakörök esetén, szak-
irányú szakmunkás vagy tanfo-
lyami végzettséggel rendelkezel
 ►Vállalod a többműszakos munka-
rendet

MUNKATÁRSAINKNAK KÍNÁLJUK

 ► Munkakörhöz és teljesítményhez 
igazodó bérezés
 ► Étkezési hozzájárulás
 ► Jelenléti bónusz
 ►Teljesítmény bónusz
 ► Munkába járás 100%-os költség-
térítése
 ► Hosszú távú munkalehetőség, 
korszerű munkakörnyezetben

JELENTKEZÉS:
Kérjük, küldje el önéletrajzát a 
karrier.hu@electrolux.com e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2018. 04. 15. 
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Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

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

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

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

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.

Jászárokszállás

Olyan gyakorlattal vagy ennek hiányában lelkesedéssel 
és műszaki érzékkel rendelkező jelentkezőket keresünk 
a Carrier jászárokszállási csapatába, akik szeretnének 
fejlődni és egy versenyképes szakmában dolgozni.

Ha jártas vagy a CNC gépkezelésben, de nem rendelkezel 
az ehhez szükséges végzettséggel akkor ez a TE lehetőséged!

• Érdeklődsz a műszaki terület iránt
• Szeretnéd képezni magad és új dolgokat megtanulni
• Vállalod a három műszakos munkavégzést

• Cégünk által biztosított élhajlító képzésen vehetsz részt
• A képzés időtartama alatt már nálunk állsz foglalkoztatásban
• Sikeres vizsga esetén két körös fizetésemelésben részesülsz 
• Cégünk hosszú távú munkalehetőséget biztosít számodra

• 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

• CNC gépkezelésben vagy élhajlításban szerzett gyakorlat

Hajlíts nálunk 
képzéssel!

Mi tesz téged különlegessé?

Ajánlatunk számodra:

Juttatásaink:

Elönyt jelent:

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

A folyamatosan fejlődő REGO-PLAST KFT. 
munkatársakat keres

VILLANYSZERELŐ és

KARBANTARTÓ 
munkakörbe. 

Amit biztosítunk dolgozóinknak:
- határozatlan idejű munkaszerződés
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- béren kívüli juttatás, cafeteria 
- nem ledolgozandó munkaközi szünetek 

Munkavégzés helye: Jászjákóhalma, József A. u. 81.

Jelentkezőkkel szembeni elvárások:
- Középfokú szakmai végzettség
- 5-10 éves szakmai tapasztalat
- 2 műszakos munkarend vállalása

Jelentkezni az allas@regoplast.hu címen, vagy a 
06-57/439-115 telefonszámon van lehetőség, valamint 
jelentkezési lap kitöltésével személyesen a telephelyen.

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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Létszámfrissítés és bővítés céljából 
a közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező

PULTOS- PÉNZTÁROSOKAT felveszünk
éttermünkbe, akár több műszakos munka-

rendbe. Hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt 
konyha és megbecsült munkakörnyezet.

Keresünk továbbá
SÉFET és AdMINISZTRÁTORT. 

Jelentkezni lehet: e-mail: samsung@dussmann.hu 
Tel: 06/20-320-7241

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

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

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

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát magyarországi gyártó telephelyünkre:

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

Gyártósori 
összeszerelő 
(Operátor)

Feladatok és felelősségek:
• A termelési terv alapján előírt minőségű és mennyiségű  
  termék legyártása az előírt időre
• A kijelölt termelési terület és gépek tisztán tartása

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

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

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.
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
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FELHÍVÁS  
 a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködések 

Jászapáti járásban” című projektben részvételre. 

 

A program célja, hogy a Jászapáti Járás területén megfelelő munkalehetőséget találjanak azok 
a felnőtt korú emberek, akiknek valamilyen oknál fogva még nem sikerült bekapcsolódni a 
munka világába, vagy jelenleg nincs munkaviszonyuk és még nem jelentkeztek be a 
Munkaügyi Központba. 

A programban résztvevő munkavállalók és munkáltatók részére foglakoztatás elősegítését 
megvalósító támogatásra van lehetőség. 

Az egyéni igények és elképzelések megismerése érdekében munkatársaink fogadóórákat 
tartanak minden településen, ahol jelentkezni lehet a programba. 

Várjuk a következők jelentkezését:  

− a Munkaügyi Központban nem nyilvántartott munkanélküliek; 
− pályakezdők; 
− megváltozott munkaképességűek. 

Település 

A fogadóórák időpontjai április hónapban 

nap óra helyszín 

Jászapáti 
04.05; 04.06; 04.12; 
04.13; 04.19; 04.20; 

04.26 és 04.27 
14:00 – 17:00 Közösségi Ház 

Jászladány              04.04. és 04.18. 14:00 – 16:00 Művelődési Ház 
Jászkisér 04.10. és 04.24. 14:00 – 16:00 Művelődési Ház 

Jászdózsa  04.23. 15:00 – 16:00 
Polgármesteri 

Hivatal 

Jászalsószentgyörgy 04.11. és 04.25. 15:00 – 17:00 
Polgármesteri 

Hivatal 
Alattyán 04.17. 15:00 – 16:00 Művelődési Ház 
Jánoshida 04.10. és 04.24. 15:00 – 16:00 Közösségi Ház 
Jászszentandrás 04.05. és 04.19. 15:00 – 16:00   Művelődési Ház. 
Jászivány 04.13. és 04.20. 09:00 – 10:00   Művelődési Ház. 

 

Kérjük, hogy keressenek bennünket a fogadóórákon, foglalkoztatási, pályaválasztási tanácsadással 
egybekötött beszélgetésre, amely nem jelent semmilyen 
kötelezettségvállalást. Munkatársaink elsősorban tájékoztatással, 
információkkal kívánnak az érdeklődők segítségére lenni. 

 

Kalmár Rozália 
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 
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Kalmár Rozália 
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 

Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány, 5130 Jászapáti, Petőfi út 90.
jaszapati.paktum2017@gmail.com, www.jaszapatiamivarosunk.hu

A program célja, hogy a Jászapáti Járás területén megfelelő munkalehetőséget találjanak azok a fel-
nőtt korú emberek, akiknek valamilyen oknál fogva még nem sikerült bekapcsolódni a munka vilá-
gába, vagy jelenleg nincs munkaviszonyuk és még nem jelentkeztek be a Munkaügyi Központba.
A programban résztvevő munkavállalók és munkáltatók részére foglakoztatás elősegítését megvaló-
sító támogatásra van lehetőség.
Az egyéni igények és elképzelések megismerése érdekében munkatársaink fogadóórákat tartanak 
minden településen, ahol jelentkezni lehet a programba.
Várjuk a következők jelentkezését: 
 • a Munkaügyi Központban nem nyilvántartott munkanélküliek;
 • pályakezdők;
 • megváltozott munkaképességűek.

A fogadóórák időpontjai április hónapban:

Kérjük, hogy keressenek bennünket a fogadóórákon, foglalkoztatási, pályaválasztási tanácsadással 
egybekötött beszélgetésre, amely nem jelent semmilyen kötelezettségvállalást. Munkatársaink 
elsősorban tájékoztatással, információkkal kívánnak az érdeklődők segítségére lenni.

Kalmár Rozália
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány

Kuratórium elnöke

FELHÍVÁS 
 a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú, 

„Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című projektben részvételre.

                                     
  

 
Torzításmentes nagy látószög 
 Professzionális digitális videó 
stabilizálás  
 Hozzáférés és megosztás 
bárhonnan 
2 colos érintő kijelző,bővíthető 
memória 
Víz- és időjárás álló,hangvezérlés 
Egyszerű 1 gombos vezérlés 
 Garancia 
 

129.990 Ft 
akciokamerabolt + szállítás 

 

W W W. A K C I O K A M E R A B O LT. H U  

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

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

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
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Horgászok 
figyelem!

VÁLTHATó!
Felnőtt állami: 

6.200 Ft

Állami Zagyva 
és Tarna Horgász 

Engedély 
a 2018-as évre.

Jászárokszállás 
dolgozók Horgász Egyesülete 

irodája, Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

Hamm állateledel 
és horgász centrumban

dózsa Gy. út 33.
Tel.: 06-30/2873 776

(Jóbarát szálláshellyel szemben)
Részletek: 

www.peresto.hu
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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

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

ÜNNEPi NyiTvaTarTáS:
Márc. 31-én, szombaton 9-13 óráig

Jelentkezés:

E-mail:  gyongyos@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Gyöngyös Raktáros
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ

GYÖNGYÖSHALÁSZI CSAPATUNKHOZ!

Elvárásaink:

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Több műszakos munkarend vállalása

Pontosan, precízen dolgozol

Csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör 

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői engedély
megszerzésére, vagy már meglévő frissítésére

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)

Nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-es telefonszámon!”
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Fehérvári Team Kft. 
petőfibányai 
telephelyére 

GYAKorLoTT 
mÉrLEGKÉpES 
KönYvELőT 

keres főállásban! 

Önéletrajzokat a 
fehervariteamkft@

gmail.com 
e-mail címre várjuk.

QUALIFORM Zrt. Cím: 3032 Apc,
 Vasút út 1.

GÉP KARbANTARTó
munkakörbe felvételt hirdet!

Fényképes önéletrajz szükséges, amelyben a telefonszá-
mot, lakcímet és születési dátumot is kérjük megadni!

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

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

AMONd 
5100 Jászberény, Rigó u. 6. 

Tel.: 57/515-420.

Dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú 
fémipari cég keres új munkatársat

CSOPORTVEZETŐ 
munkakörbe.

bruttó 1.500 Ft-os óradíjjal
(nettó havi 200.000 - 250.000 Ft)

Feladatok: 
 - a termelésben lévő hegesztő, hajlító és prés gépek beállítása
 - a folyamatos termelés biztosítása
 - esetleges meghibásodások elhárítása
 - fejlesztésekben való aktív közreműködés
 - karbantartási feladatok elvégzése
 - a gyártásban dolgozó operátorok betanítása, irányítása
 - az előírt ellenőrzések elvégzése
Elvárások: 
 - fémipari iskolai végzettség
 - termelő cégnél szerzett 1-3 éves gyakorlati tapasztalat
 - kézség a hibák gyors felismerésére, elhárítására
 - precíz, önálló munkavégzés
 - csapatmunkában való aktív részvétel
 - fejlődési szándék 
Amit kínálunk:
 - stabil vállalalti háttér, hosszú távú munkalehetőség
 - prémium, cafetéria nettó 32.000 Ft, munkaruha
 - túlóra lehetőség
 - utiköltség hozzájárulás
Ha a fenti ajánlatunk elnyerte tetszésed és szakmai kihívásnak 
érzed,  kérjük küldd el fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod 
a pozíció megjelölésével az amond@amond.hu e-mail címre.

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.

Helló április!

Végre itt az
új taVaszi-nyári

ruHázati
kollekció

lenyűgöző kínálattal, és a 
legújabb darabokkal Várunk

lehel vezér tér 15.
Nyitva:  H-P 9-18, Szo 9-12

www.mitu.hu 
facebook.com/mituhasznaltruha

MITU PRÉMIUM ÜzleT
JáSzbeRÉNy

QUALIFORM Zrt.
ALUMINIUM öNTVÉNyEK  

TöMöRSÉGVIZSGÁLATÁRA 
és öTVÉNyCSOMAGOLÁSÁRA  

munkatársakat keres, valamint  

TARGONCAVEZETŐ 
munkakörbe 

hirdet munkalehetőséget!!

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 256 29 92

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
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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.

Feladatok:
 • A termeléshez szükséges alapanyag, segédanyag beszerzése
 • Napi szintű kapcsolattartás a beszállítókkal
 • A raktárkészlet alacsony szinten tartása, elfekvő készletek  
  csökkentése / megelőzése
 • Napi (JIT) lehívások lebonyolítása, nyomon követése
 • A JDE rendszerben levő adatok, dokumentációk karbantartása
 • Anyaghiányok kezelése, kommunikáció a társosztályokkal
 • A műszaki változások követése
 • Aktív részvétel az osztály ACE célkitűzéseinek elérése érdekében

Elvárások:
 • Legalább középfokú végzettség 
 • Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • Kereskedelmi területen szerzett gyakorlat  
  előnyt jelent
 • Számítógép felhasználói szintű ismerete
 • Képesség a folyamatok gyors átlátására
 • Pontos, precíz munkavégzés
 
Előny
 • SAP ismeret

dolgozz velünk BESZERZŐ pozícióban!

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

Apró VEGYES

JÁRMŰ
Öreg motorkerékpárokat és al-
katrészeit keresek akár roncs 
állapotban is. Tel.: 06-30/701-
7317 /6/3/
Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, 
Jawa, Simson, MZ, Romet, lehet 
hiányos, üzemképtelen, minden 
érdekel, házhoz megyek, kész-
pénzzel fizetek! 06-20-5196079

SZEMÉLYAUTÓKAT, kiste-
herautókat vásárolok kész-
pénzfizetéssel! Bármilyen 
korú, állapotú érdekel!  06-
30/231-7750

régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /13/4/
Régiséget, álló és fali órát, 
régi pénzt, kardot, vitrint, 
porcelánokat, Stil bútoro-
kat, dísztárgyakat vásárolok. 
Vámosgyörk, Dobó u. 16. Te-
lefonszám: 06-30/3636-980 
/12/6/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható kony-
hakészre vágott kemény tű-
zifa, ömlesztett m3-es kisze-
relésben, csak kiszállítással. 
(EUTR szám: AA5839768). 
Telefonszám: 06-20/359-
0849 /50/11/
Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autó-
ba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogatótál-
ca, gyerekkerékpár, Opel 13-
14”-es lemezfelni gumival és 
155/70/13-as nyári gumik. Ér-
deklődni lehet: 06-70/247-0863 
/10/10/
25 soros vetőgép, dió, búza, 
kukorica, 1 tengelyes 1 és 3 
tonnás billenős pótkocsi, 1 
éves Németjuhász kutya eladó. 
Hatvan mellett trágya ingyen vi-
hető. Tel.: 06-30/294-4733

A rendszeres szűrővizsgálattal
az emlőrák miatti halálesetek 
30%-a megelőzhető lenne.

Az emlőrák nem okoz mindig tüneteket,
ezért fontos a szűrővizsgálat.

A szűrés életet ment!
 (Forrás: www.antsz.hu>szűrések)

Kovács István Zoltán, szűrési koordinátor,
HMK Népegészségügyi Főosztály

Telefonszám: 06-36/511-910

INGATLAN

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Te-
lefonszám: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/4/
ELADÓ Jászjákóhalma, Szabó 
Szabolcs utca 24. szám alatti 
parasztház, 1100 m2-es telken. 
Irányár: 2,5 millió Ft. Érdeklődni: 
06-30/9840-724 /3/3/

Jászárokszálláson 4 szobás, 
komfortos ház cserépkályha és 
konvektoros fűtéssel, termő gyü-
mölcsfás kerttel, garázzsal, ri-
asztóval eladó. Tel.: +36-70/381-
6325, 06-57/430-177 /3/3/
Hatvanban 3 szobás, étkezős, 2 
fürdőszobás, szép állapotú csa-
ládi ház eladó. Érdeklődni: 06-
30/875-4603 /5/3/
Ház eladó Jászjákóhalma köz-
pontjában. Ir.ár: 2,3 millió. Ér-
deklődni: 06-30/691-6922 /3/1/
Jászberény, Puskin sétányon el-
adó egy garázs. Irányár: 1,7 MFt. 
Telefonszám: 06-30/336-9574, 
06-57/787-145
Jásziványon felújítandó kis ház 
nagy kerttel reális áron eladó. 
Tel.: 06-30/381-9718
Jászberény központhoz közel, 
630 nm-es telken, 100 nm-es 
téglából épült családi ház ga-
rázzsal, parkosított kerttel el-
adó. Irányár: 30 MFt. Érd.: 06-
30/9676-146 /3/1/

BÉRLET
Családi házat bérel-
nék Jászberényben! 06-
70/566-9093 /3/2/
Keresztény, kerekesszékes (ön-
magát ellátni tudó) hölgy keres 
akadálymentes/mentesíthető 
(gázfűtéses) albérletet 40.000 
Ft+rezsi. 70/7030-599 /3/2/
Albérletet keresek hosszútávra 
Jászárokszálláson. Tel.:  06-
30/2906-771 /3/2/
Újhatvanban 1-2 főre albérlet 
kiadó. Tel.: 06-20/770-6129, 
hívás 19-20 óra között
Jászberény városközponti ker-
tes házba fiatal hölgy bérlőtár-
sat keresek olcsó költségekkel. 
Tel.: 06-70/264-5881 /3/1/
Jászberény központjában 2 
szobás, összkomfortos lakás 
kiadó azonnali költözéssel. 
Tel.: 06-30/4754-436 /3/2/

Tűzifa az erdésztől tölgy, 
bükk, cser, akác 20.000ft-tól 
20ft/kgtól. AA3235052, érd.: 
06-30/872-6200, 06-70/677-
7945

VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Telefon-
szám: 06-70/624-5475 /5/5/
Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvan-
ban, az Ötösben április 15-én, 
vasárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /3/1/
Pusztamonostoron: 4 lemez 
szekrény, satupad satuval, 
villanymotorok, betonkeverő 
alkatrészek, 500-as gyorsda-
raboló, levegős szerszámok 
eladók. Telefonszám: 06-
30/278-1543 /3/2/
Tavaszi árpa eladó. Tel.: 06-
20/486-9606 /3/3/
Vascsövek különböző átmé-
rőben, kerítésoszlopnak, tar-
tószerkezethez. Hengeralakú, 
téglalap alakú acél tartályok 
eladók. Telefonszám: 06-
20/937-9301

Flippert (játékgépet) keresek 
használtat és/vagy működés-
képtelent, alkatrészeket is. 
Tel.: 06-30/337-2285
Tél végi akciós kalodás és er-
dei m3-es tüzifa rendelhető! 
Akác, tölgy, bükk, nyár. In-
gyenes házhoz szállítással ár: 
11000 Ft-tól Tel.: 20/528-2604 
EUTR azonosító: AA5854363
Körbálás lucerna 6.000 Ft, 
kisbálás szalma 350 Ft eladó 
Jászszentandráson. Tel.: 06-
30/654-2530
Építkezésből kimaradt 120× 
150 fehér ablak nyíló-bukó, 
szúnyoghálós eladó Hatvan-
ban. Telefonszám: 06-70/303-
4945
Salak piros színű, ipari minő-
ségben, nagy tételben eladó. 
Tel.: 06-20/937-9301
Palánta neveléshez tuja, 
díszcserjék, facsemetékhez 
konténer, vödör, zsákok, kő-
zetgyapot. Telefonszám: 06-
20/937-9301
Gallyak, fahulladékok ingyen 
elvihetők. Tel.: 06-70/200-
4568 /2/1/
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ÁLLÁS

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?
 Ha gyermeke „tanulási 

problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” 

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

sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, 

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

tól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában.
 Cím: 1461 Budapest,

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

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

Minden információt
bizalmasan kezelünk!

Németországba és Dániába 
keresünk munkavállalókat 
mezőgazdasági területre: ál-
lattenyésztés – állatgondozás 
(szarvasmarha, sertés), trak-
toros, mezőgazdasági gépsze-
relő, növénytermesztési terü-
letre, ill. betanított munkákra. 
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

Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/12/

Hatvani trafikba és szolá-
riumba önállóan dolgozni 
tudó, női eladót keresünk 
fő és mellékállásba. Üz-
letünk hétvégén és ün-
nepnap is nyitva tart. Úti 
költséget térítünk. Érd.: 
06-70/323-0391 /2/2/
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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 /4/4/

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kontaktlencsék ellen-
őrzése, csomagolása, automata 
gépek kezelése. Számítógé-
pes ismeret szükséges. Heti 4 
munkanap, 12 órás munkarend. 
Bruttó 975 Ft/óra + 40% mű-
szakpótlék + cafetéria. Ingyenes 
dolgozói buszjárat: Nagykáta, 
Szentmártonkáta, Tápióbicske, 
Tápiószecső, Tápiószele. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005. /2/2/

Gyöngyösi munkahelyre cse-
megepultos eladót keresek 
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
30/904-5445 /4/4/
Jászberényben a Vasutas Klub-
ba NONSTOP nyitva tartással, 
kiemelt bérezéssel állandó 
munkára pultost keresek. Tel.: 
06-20/77-35-242 /9/7/
Jászárokszállás telephely-
re lakatost,  CO hegesztőt, 
pótkocsi gyártásához és szó-
rópisztolyos festéshez értő 
szakembert azonnal munka-
kezdéssel  felveszek kiemelt 
bérezéssel. Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejá-

rást biztosítunk.  Telefonszám: 
06-70/611-51-33 /5/5/
Szórópisztolyos festésben jár-
tas munkatársat azonnali mun-
kakezdéssel felveszek hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/611-
5133 /5/5/
Jászberényi vendéglátó helyre 
pizza sütésben jártas férfi mun-
kaerőt és pizzafutárt keresünk. 
Tel: 06-30/232-9603 /20/2/
Másodállásban villamossági 
szerelőt keresünk, pótkocsi 
villamosság szereléséhez.Tel.: 
06-70/611-5133 /3/3/

Szakképzett mezőgazdasági 
gépkezelőt keresünk teljes mun-
kaidős állásba. A munkavégzés 
helye: Csány. Jelentkezni lehet 
telefonon munkaidőben az alábbi 
telefonszámon: 06-30/415-1149
Autóbuszvezetőt keresünk 
jászberényi telephelyre, helyi 
járat és szerződéses járat vég-
zésére. Feltétel: D kat., GKI, 
PÁV II. Tel.: 06-57/412-855 
/3/3/
M3-as autópályán lévő étte-
rembe pultos hölgyeket, kony-
hai kisegítőket keresünk folya-
matos munkarendben. Érd.: 
06-20/584-9985 /3/3/
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Egyedülálló, 
leinformálható, 
nemdohányzó, 

középkorú, jól főző, 
tisztaságszerető, 

háztartási 
alkalmazottat keresek
4 személyes háztartásba 

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

Összeszerelő hölgyeket (20 fő), 
illetve urakat (10 fő) keresünk 
Szigetszentmiklósra és Kun-
szentmiklósra. Utazás, szállás 
biztosítva. Nettó kereseti lehe-
tőség: 200.000-250.000 Ft-ig. 
Tel.: 06-20/9606-157 /3/3/
Villanyszerelőt és villany-
szerelő mellé segédmun-
kást keresek. Budapesti 
munkavégzés. Bérezés: 
1.500 Ft/óra és 1.000 Ft/
óra. Tel.: 06-70/434-7128 
/3/2/
GÖDRE, meglévő munkahely-
re keresünk olyan embereket, 
akik tudnak Co-val pont he-
geszteni. Bér: nettó: 1200.-
Ft./óra. Heti előleg, utazás 
biztosított. Tel: 06/30-182-
4705 /2/2/

A jászberényi Börtönudvar-
ban most megnyílt RIVER 
APARTMANHÁZ recepcióst 
keres 4-6 órás munkakör-
be. Érd.: 06-30-415-8184 
/3/2/
ÁCS, SZERKEZETÉPÍTŐ, MŰ-
VEZETŐ szakembert keresünk 
DÉL NÉMETORSZÁGI TÁR-
SASHÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ azon-
nali belépéssel, hivatalos be-
jelentéssel. Azonnali kezdés, 
hivatalos bejelentés, hazauta-
zás, szállás biztosított. Svetho 
Kft. Telefonszám: 06-70/703-
4545 /4/2/

Hatvani Tesco Sherry Étterem 
alkalmazottat keres konyhai 
tapasztalatokkal. Érdeklődni a 
helyszínen vagy telefonon: 06-
30/387-5977 /4/2/
Győrbe keresünk autószere-
lőt, villanyszerelőt, szerszám-
készítő lakatost, géplakatost 
és CNC forgácsolót. Utazás 
biztosított.Tel.: 20/440-8355. 
/2/1/
Kft. keres szakképzett kő-
művest. Bejelentett munkavi-
szony, heti fizetéssel, napi 13-
16 eFt. Tel.: 06-70/336-0792 
/3/1/
Eladói munkakörbe azonnali kez-
déssel kollégát keres a Mobil és 
Laptop Shop jászberényi Tesco 
üzlete. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal lehet az allas@mobiles-
laptop.hu email címen.

Dunakeszi gyárba, állandó nap-
palos műszakba keresünk CO 
hegesztő, villanyszerelő, mű-
szerész, elektronikai végzettsé-
gű kollégákat. Valamint lakatos, 
csőszerelő, asztalos festő-fé-
nyező szakmunkásokat. Bejá-
rást céges járművekkel bizto-
sítjuk. Fizetés 240.000-290.000 
hivatalos nettó kereset. Jelent-
kezni emailen: realimpulsekft@
gmail.com. 08-16 óráig hétköz-
nap: 06-20/257-8993 /2/1/

Fröccsöntő gépbeállítókat, 
szerszámfelfogó lakatosokat 
keresünk nógrád megyei mun-
kahelyre. Bejárást biztosítjuk 
Jászberény és környékéről, 
lakás is megoldható.Fizetés 
300.000 nettó kezdő hivatalos 
bér. Jelentkezni 08-16 óráig hét-
köznap, telefonon 06-20/257-
8993. Emailen: realimpulsekft@
gmail.com /2/1/

Telefonos
munkatársakat

keresünk!!!
Budapesti cég 6 órás
munkaidövel (9:00-

15:00) keres dolgozni
akaró munkatársakat
minden korosztályból.
A munkába utazást a

cég biztosítja.
Érd: 0670/606-5013

 

KFT. keres azonnali kezdéssel 
Budapestre villanyszerelőket 
nettó:1500.-Ft./óra. Szállás, 
utazás, napi előleg megoldott. 
T:06/30-197-7141. /2/1/

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

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

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

CO2-hegesztőket
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

Nincs munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe kere-
sünk kollégákat sopronkövesdi 
és ajkai munkahelyre. Ingyenes 
szállással, utazási költségté-
rítéssel, nettó 170.000Ft havi 
jövedelemmel, cafetéria, előleg, 
bejelentett munkaviszony, al-
bérlet támogatás, 6 hónap után 
hűségjutalommal. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiváló munka-
környezet. Feltétel: 8 általános 
iskolai végzettség. 06-70/315-
8492 /2/1/

Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, 
havi átlag kereset nettó 180-
200.000Ft. Szállást, utazás, 
munkába járást biztosítunk. 
Győri, mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. 06-70/639-
9920 /2/1/

A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára férfi  munkatársakat 
keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a Jászberény, 
Kossuth Lajos út 48- 50. szám 
alatt személyesen (hétfőtől-
péntekig 7 és 15 óra között) 
vagy elektronikusan a szer-
szam@horizontcolor.hu e-mail 
címen lehet.
CNC marósokat keresünk német-
országi munkahelyre Heidenhein 
vagy Phillips 432 vagy Siemens 
ismeretekkel, továbbá CNC esz-
tergályosokat Mazak vagy Mori-
Seiki Mapps vagy Phillips 432-es 
ismeretekkel. Szállás biztosított, 
magas kereseti lehetőség! Előny 
fényképes szakmai önéletrajz. 
majsamunka@indamail.hu, 06-
70/245-3955
Könnyű kerti munkára férfi se-
gítőtársat keresünk. Tel.: 06-
30/652-0373
Száraz és Társa Kft. keres 
kőművest, segédmunkást 
jászberényi munkára. Érd.: 06-
30/409-2563 /3/1/
Jászárokszállási Pizzéria re-
cepcióst keres. Érdeklődni: 
06-70/363-7305-ös számon 
lehet /4/1/
Dunavarsányi partnercégünk-
höz, munkatársakat keresünk 
/akár ukránokat is szállással/ 
betanított munkára, 2 műsza-
kos munkarendbe. Ingyenes 
buszjáratok, szinte minden 
környező településről. Elérhető 
jövedelem: 160-180 eFt. Tel.: 
06-70/608-6252

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

Jászárokszállási cég Autószere-
lőt keres. Érdeklődni: 06-70/363-
7305-ös számon lehet /4/1/
Építőipari Kft. kőművest, segéd-
munkást, ácsot felvesz hosszú 
távra. Jogosítvány előny. Tel.: 
06-20/249-4793 /3/1/
Jászberényi telephelyre hagyo-
mányos marógépre szakembert 
keresünk jó kereseti lehetőség-
gel, egy műszakos munkarend-
be (túlóra lehetőség van), vidé-
kieknek utazási hozzájárulással. 
06-30/228-7789 /2/1/
Jászárokszállási pizzéria piz-
zafutárt keres. Érdeklődni: 06-
70/363-7305-ös számon lehet 
/4/1/
A Heves Megyei Rendőr-főka-
pitányság Hatvani Rendőrka-
pitányság munkatársat keres 
informatikus rendszergazdai 
feladatok ellátására. A pályá-
zat benyújtható: postai úton 
a Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat vezetőjének címezve 
(3300 Eger, Eszterházy tér 2.), 
elektronikusan az informatika.
hevesmrfk@heves.pol ice.hu 
elektronikus levelezési címre. 
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: legkorábban 
2018. május 1. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2018. 
április 10.

Szentlőrinckátai
telephelyre

KARBANTARTÓT 
felveszünk.

06-70/932-3480
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SZOLGÁLTATÁS

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették

a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.

 Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

 Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány 
 Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

 Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
 E-mail: panasz@cchr.hu;

www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/6/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztí-
tását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/3/

Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni cse-
re azonnal! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/573-3501 /10/10/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást vállalok. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/200-4568 /20/6/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivite-
lezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizs-
gálata: hőveszteségek, hőhi-
dak és penészedési okok  fetá-
rása, fűtési, hűtési rendszerek 
rejtett hibáinak, szivárgásának 
és elektromos berendezések 
hibáinak feltárása. Érdeklődni 
lehet: 06-70/200-4568 /20/6/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanci-
ával. Telefonszám: 06-70/233-
0673. /6/5/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép, 
mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítá-
sa. Érdeklődni lehet: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/6/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /5/5/
Kedves jászberényi idő-
sek! Vállalok bevásárlást, 
postai csekkbefizetést, 
gyógyszerek kiváltását, 
orvoshoz szállítást, hiva-
tali ügyek intézését. Rész-
letekről érdeklődni: 06-
30/648-4642 /3/3/
Családi házak, épületek, la-
kások munkálatait, mindenfé-
le hőszigetelést és kőműves 
munkát vállalunk. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/938-2894 /3/3/
Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/305-7697 /3/1/ OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NYÁRON IS (Hat-
vanban)! PÓTVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/7/
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011) 
/11/11/

ÁLLAT
Bárányhús Húsvétra kapható! 
Ugyanitt birkák eladók! Tel.: 
06-20/350-5964 /2/2/
Anyajuhok eladók! Húsvéti bá-
rány megrendelhető! Tel.: 06-
20/350-5964 /2/2/
Kis súlyú hízók eladók. Tel.: 
06-20/849-6930 /3/2/
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os, 1200 Ft/db ingyenes szál-
lítással. 06-20/546-5918
TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 
590Ft/db, 20db-ra+ 1db 
AJÁNDÉK. Mélyalmos, 14hó-
napos tyúk 690Ft/db, 20db-
ra+ 2db AJÁNDÉK. INGYENES 
szállítás. 70/776-3007
Tanyai szabadon tartott, saját 
termelésű takarmányon nevelt, 
különböző súlyú mangalica 
és durok hízók eladók. Ui.: 
fejeskáposzta kis- és nagy té-
telben eladó. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/513-8298
Budapesti magasröptű ko-
szorúsnyakú keringők eladók. 
Tel.: 06-70/3030-292 /2/1/
Kiváló állományból való tar-
ka Master és fehér húshibrid 
előnevelt csirkék és előnevelt 
kacsák kaphatók. Érd: Jász-
berény, Temető u 26. T.: 06-
30/236-5494 /3/1/
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép 
tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. 06/70-240-
13-31

Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-
tól (cser, tölgy, bükk). EUTR: 
AA-5593967. Tel.: 06-30/746-
2444

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

Adószámunk: 18593310-1-10
Macsó

1 éves keverék kan
2 éves keverék kan,

kistestű

Pizsi
R

u
b
e
n

6 éves
németjuhász kan

2 éves kan,
ivartalanított

Dolfy

Kökény

1 éves kistestű
keverék szuka

Berci

1,5 éves kicsi kan,
ivartalanított6 éves keverék kan

Gorbi

8 hónapos
keverék szuka

L
u
c
a

Y
e
llo

w

2 éves
ivartalanított kan

1 éves staff szuka

Donna

S
o
p
i

4 éves kan,
ivartalanított

O
ll
é

1,5 éves staff 
szuka

Hobó

5 éves keverék kan

J
u
d
y

1 éves kistestű 
szuka

SOS duguláselhárítás! Tel.: 
06-30/2925-644 /6/4/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, 
akár még ma! Új redőny ren-
delés! Péter 06-20/420-3324 
/15/8/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolá-
sát, falazást, vakolást, betono-
zást, burkolást, hőszigetelést, 
mezőgazdasági épületek fel-
újítását, festést, mázolást, 
mindennemű kőműves munkát 
vállalok számlaképesen. Érd.: 
06-20/249-4793 /3/1/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettá-
zást, burkolást, ajtó-ablak 
cserét, homlokzatszigetelést, 
tető készítését, teljeskörű la-
kás felújítást, családi házak 
építését, kivitelezését. Érd.: 
06-30/8899-673 /3/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érd.: 06-
20/330-4597 /3/1/
Palatető, lapostető szigete-
lése korszerű anyagokkal, 
garanciával, referenciákkal. 
Csatornázás! Telefonszám: 
06/20/9491-867 /3/3/
Drótfonat, betonoszlop, vad-
háló, hegesztett háló, hullá-
mosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészí-
tők közvetlenül a gyártótól. 
www.pozsgaihuzalkft.hu +36-
30/537-3308
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-
5-10-15-20 m3-es méretben. 
Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-70-364-5066
Építőipari Kft. vállal teljes-
körű lakásfelújítást, családi 
házak építését, átalakítását, 
melléképületek felújítását, 
bontást, hőszigetelést, bur-
kolást, támfalépítést, tetők 
ácsolását, gipszkartonozást, 
festést, mázolást, tapétázást, 
térkő rakását, kerítés építést 
vállalok akár anyagbeszer-
zéssel is. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
70/420-1461 /3/1/
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    Telefon: 
    37/351-432,
     06-30/8995-856

Stíl és modern 
bútorok 

kárpitozása 
Atkáron.

KőműveseKet illetve építőiparban jártas 
segédmunKásoKat keresünk folyamatos 

munkavégzésre Jászberényben.
tel.: 06-70/978-7966

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!

MEGHOSSZABBÍTVA: ÁPRILIS 14-IG!

.

16. 

ez,

ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ás!

PRILIS 14-IG!

Mezőgazdasági kisgép alkatrészbolt és szerviz

Motorolajok  ...... 1600 Ft/l
Gyújtógyertyák  750 Ft/db
Légszűrők, bowdenek 
alkatrészek nagy választékban.

Jászberény, Toldi u. 4. Tel.: 57/413-060, 06-30/264-6936
H.: 10-12, 13-17   K, Sze, P.: 8-12, 13-17   Szo.: 8-12 Cs,  V.: zárva

ROTÁCIóS KAPÁK * FűRÉSZEK *  FűNyÍRóK 
* FűKASZÁK * PERMETEZŐGÉPEK *

ALKATRÉSZEK bESZERZÉSE ÉS JAVÍTÁSA

- 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

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)

QUALIFORM Zrt. Cím: 3032 Apc,
 Vasút út 1.

Szerszámüzembe, 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

06/20-494-9907
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 

Elvárás:
Középfokú műszaki végzettség!
(lakatos, forgácsoló végzettség)

munkakörbe munkatársakat keres! 


