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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

Keretek 

-50%
Lencse 

-20% 
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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kedvezménnyel

Exkluzív tesztvezetési lehetőségExkluzív tesztvezetési lehetőség

Március 30. szombatMárcius 30. szombat

 Konténeres építési és bontási
   hulladék szállítása 

Jászberényben és környékén
nagy és kisméretű teherautókkal, hogy a kisméretű 

udvarokról is lehetséges legyen a szállítás!
Boserép Kft.

5100 Jászberény, 
Halász u. 3/a

57/402-885,
20/928-7882

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az 
allas@mader-logistik.com e-mail címen 

„Info” jeligére!  Tel.: 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! 
 
 
 

- Targoncás-raktáros
- Betanított munkás
   /Tisztítógép kezelő/
Miért a Mader?
•	 alapbér	+	műszakpótlék
•	 Cafeteria	és	jelenléti	bónusz
•	 jó	munkakörülmények
•	 stabil	hosszútávú	munkahely
•	 4	műszakos	munkarend	(	4	nap	munka,	4	nap	pihenő	)
•	 céges	busz	Hatvan	területén		•	munkaruha

A Pince Kft, a régió vezető italnagykereskedelmi cége jászberényi telephe-
lyére munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

Elvárás: • Érvényes C kategóriás jogosítvány
 • Vezetési gyakorlat, megfelelő fizikum

Jelentkezés: Telefonos időpont egyeztetés a 06 57 415 444-es számon.

TEhErAuTó sofőr „C” kategóriás 
Kiemelt bérezés ! 

Csak hétköznapi, nappali 
munkavégzés.
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Amit kínálunk:
• hosszútávú, biztos munkahely
• túlóra lehetőség
• cafeteria
• innovatív környezet, ahol érték a tudás
• tanulási lehetőség
 Pályakezdő és tapasztalt munkatársak
 jelentkezését is várjuk.

• Öntödei gépbeállító
• Öntőgépkezelő

Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

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

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ

Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

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

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ

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

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- kulturált munkakörülmény
-	fiatal,	dinamikus	csapat
-	hosszútávú,	stabil	munkahely	biztosítása

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

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 
(3000	Hatvan,	Robert	Bosch	út	3.)	

takarítónő

Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
AUTÓSZERELŐ

kollégát keresünk. 
A jászberényi lakóhely 

előnyt jelent. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a 
szerviz@ 

jasz-autohaz.hu 
e-mail címen lehet.  

0670/933-7890
Jász-Autóház Kft.

A Maurice Ward Group Kft 
Jászfényszarun működő raktárába keresünk 

TAgoncAvEZETŐKET 
teljes-, és részmunkaidős határozatlan idejű  szerződéssel.

Elvárások:
• 2 műszakos munkarend vállalása
• érvényes targoncavezetői engedély és OKJ-s bizonyítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk : 
• alapbér + bónusz
• utazási kötségtérítés
• hosszútávú munkalehetőség

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a 

zoltan.kiss@mauriceward.com e-mail címre.

Logo Manual

1. Primary Colors

Basic color scheme consist two colors - green and blue.

Green
R-G-B 0-169-120
# 00A978
C-M-Y-K 91-2-72-0

Blue
R-G-B 28-63-148
# 1C3F94
C-M-Y-K 100-88-0-5

2. Basic Font

Basic font is CENTURY OLD STYLE STD.
Other variations are not allowed

Jászberényi Áruházba keresünk 
érettségivel rendelkező, megbízható, 

önállóan dolgozni tudó 

Eladó-pénztárost.
Jelentkezni lehet: H-P: 12-16 óráig 

a 06-30/7487-497-es telefonszámon.

Jászberényi partnercégünk 

/férfi/ OPERÁTOROKAT 
keres 2 műszakos munkarendbe,

azonnali belépéssel.
 Ingyenes buszjáratok: Jászladány,  
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Alattyán, Jászjákóhalma, Heves,
Jászszentandrás, Jászfényszaru,  
Pusztamonostor, Szentlőrinckáta, 

Jászfelsőszentgyörgy.
   Jelentkezés: 06/70-608-6252

Adapt Kft.

Agrár területen müködő cég könyvelő 
munkatársat keres. 

Feladatok: Napi könyvelési feladatok ellátása, havi adóbevallások, nyilván-
 tartások, statisztikák, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Előnyt jelent: mezőgazdasági területen szerzett könyvelési tapasztalat, 
    önálló munkavégzésre való képesség, haladó szintű,  
    magabiztos számítógépes ismeret. 
Amit kínálunk: - teljes munkaidős alkalmazotti jogviszony 
        - havi nettó 280.000 ft bérezés. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, az allasjaszsag@gmail.com 
e-mail címen lehet. Zagyvamenti-2001 Zrt.

A P. Dussmann Kft.

targoncás 
munkatársat 

keres
jászárokszállási ipari parkba, 

 három műszakos munkarendbe.
Érdeklődni 08:00–16:00 óra 

között a  
+36-30/529-8058-as  
telefonszámon lehet.
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Villanyszerelő cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

 - villamos projektvezető
 - villanyszerelő
 - villamos karbantartó
 - villamos kereskedésbe  
 eladó
 Követelmény: szakirányú végzettség
 Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a 
daniella.jozsa@centervill.net 

e-mail címen  
fényképes szakmai önéletrajzzal

Centervill kft.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Feladatok: 
•  csomagológép, élelmiszergyártó gép szakszerű működtetése,
    alapanyaggal való ellátása
•  felügyelete, karbantartása, tisztítása
•  termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése,
•  szükséges dokumentációk vezetése. 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

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

ÉLELMISZERIPARI GÉPKEZELŐ

Jászberényi vállalkozásunk 

nyugdíJAs 
munKAVállAlóKAT 
keres állandó délelőtti vagy délutáni 

munkavégzésre.

Jelentkezés és bővebb információ személyesen 
Jászberény Thököly utca 14. 

szám alatti irodánkban vagy 

a 06 30 315 4380-as 
telefonszámon kérhető!

KÖNNYŰ
hölgy és fér� munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 300-400 ezer 

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Szentmártonkáta,  
Nagykáta, Tápiószecső irányából

Jelentkezés: Humilitas Kft.:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

A jászberényi  52. sz. 
ADU C+C Raktáráruházunkba 

(Szelei út 71.)

keresünk azonnali belépéssel.
Jelentkezés önéletrajzzal, 
személyesen az üzletben.

ELADÓT

TAKARÍTÓ NŐT
keresünk Jászberényi munkahelyre 

részmunkaidőben, rugalmas beosztással.
Érdeklődni: 06 30/916-5430, vagy 

az 57/414-515, vagy
 Szarvas Kft. Jászberény, Thököly u. 9. 

Emelet 8,00-16,00
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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.

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben
a következő órabérekkel díjazzuk: bruttó 1100 – 1400 Ft/óra
(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, betanulási idő után értendő)

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

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

• Munkaruha biztosítása  • Ingyenes céges buszjárat 
• Hosszú távú, stabil munkahely• Előrelépési lehetőség 

• Egyéb juttatások

Join our expanding team, be a part of a quality production process where we set 
high valuse by your proficiency:

Jászárokszállás

Strategic Purchaser

Requirements:

Responsibilities:

Join Us! Phone: 
+36 70 510 4155

E-mail: allas@carrier.utc.com

Be our Employee, so we can achieve our prolonged developmental targets. 
In the plant of Jászárokszállás we make small batch production commercial 
refrigeration cabinets with various labour process. You can find our cabinets in 
bigger shopping centers.

• Collage/University degree in business (with engineering acumen) or mechanical  
 engineering (with strong commercial acumen)
• Fluency in English both written and verbal 
• 5+ years experinece in strategic purchasing
• Knowledge of ERP systems (SAP), and MS Office 
• Ability to lead and manage communication on all leadership levels
• Proactive presonality

• Managing the direct material commodities. Supplier finding, tendering, regular  
 supplier visits to assess capabilities
• Sending and evaluating RFQs
• Continuous development of supply base, decreasing number of suppliers, run  
 benchmark to find the best suppliers
• Hit and overcome key KPIs on material productivity, NITO, payment terms
• Assist and help the organization in problem solving (price differences, supply  
 issues) with the peer organizations
• Negotiating prices, terms, logistic conditions and contract suppliers
• Work with suppliers and peer organizations on cost out projects (like engineering  
 change)
• Closely follow-up and execute on time the engineering changes (ECN) 
• Regular maintenance of conditions (price, payment terms leadtime, MOQ ect…)  
 int he ERP system (JDE & SAP)
• Take acive part in supplier scoring quarterly bases. Forming/executing corrective  
 actions if needed
• Yearly reviewing all terms on his/her supply base
• Support and work on transfer projects, localizing suppliers with repect to the  
 deadlines
• Follow key material trends on the market, notify, react if needed
• Closely work with category management in formalzing and executing the  
 sourcing strategy
• Ability to lead, present and manage communication on all leadership levels

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

ANTEgo sarokülő
376.000 Ft helyett 285.000 Ft

FEldbErg sarokülő
210.000 Ft helyett 168.000 Ft

AKCIÓ! Március 7-től a készlet erejéig.
ÜNNEPI NyITvATArTáS:

Márc. 16-án, szombaton 9-13 óráig
(márc. 15-én, pénteken zárva)

Jászberényi faipari cégünkhöz 
felvételre keresünk 

1 műszakos munkarendbe 

2 fő műszAKvEzETŐT 
valamint 

BETANÍTOTT 
mUNKÁsOKAT 

Jelentkezés munkaidőben a

06-70/608-6252-es
telefonszámon.

 
Adapt Kft.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209
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Feladatok: 
•  Üzemi területek takarítása a minőségbiztosítási előírásoknak, valamint
    az üzem takarítási utasításában szereplő műveleteknek megfelelően,
•  az előírt dokumentáció pontos, naprakész vezetése

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  megbízhatóság, fizikai teherbírás
•  hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent

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

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

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

TAKARÍTÓ

 

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

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

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

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

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

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

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

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

 

ADATVÉDELEM
Önéletrajzának továbbításával hozzájárul, hogy a toborzási folyamat lezárásáig 
jogos érdekéből fakadóan kezeljük azt, majd töröljük. Adatkezelési szabályzatunkat 
megtekintheti cégünk honlapján vagy cégünk HR osztályán.

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki 

és gyártó partnereként 
kínálja szolgáltatásait a 

nehézgépgyártás, a hajógyártás 
és az energia ipar piacán. 

Gyártunk kabinokat, acélszer-
kezeteket, foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 

Öt kelet-európai és három finn-
országi telephellyel támogatjuk 

globális vevőinket.

A cégcsoport 2.400 munkavál-
lalót foglalkoztat Európában, 
a jászberényi gyáregységben 
460 főnek biztosítunk stabil 

megélhetést.

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett és 
megmunkált acélszerkezeteket 

a több mint 60 éves múltra 
visszatekintő jászberényi 

üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

feladatok:
 • A gép folyamatos működésének biztosítása, műszakonkénti  
  karbantartása
    • Részvétel a munkadarab gyártási folyamatában
    • Információ nyújtása a termelési terv szerint következő  
  munkarabok időben történő elkészítése, szerszám bemérése  
  és egyéb feltételek megteremtése érdekében
    • Gyártósor vezetők és támogató területek informálása  
  bármilyen felmerülő problémáról

Elvárások:
 • Legalább 1 éves szakirányú területen szerzett tapasztalat  
  (horizont, CNC horizont)
    • Minimum alapfokú műszaki végzettség 

Előnyt jelent:
 • Darukezelői jogosítvány
     • Targoncavezetői jogosítvány

Amit kínálunk:
 • Versenyképes jövedelem,
 • Cafeteria,
 • Bónusz juttatások, 
 • Saját állományban történő, bejelentett, hosszú távú foglalkoztatás.

horIZonT gÉPKEZElő
munkatársakat keresünk.

A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal rendel-
kező jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt

Kapcsolat:
Fortaco Zrt.   5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.
Tel. +36 57 815 184
allas@fortacogroup.com

200.000 Ft
CsatlaKozÁsi 

Jutalom!!!
Pálinkafőzés

Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Jászberényi telephelyre keresünk talpraesett, önállóan dolgozni tudó 

C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező géPKoCsivEzEtőt.
érdeklődni lehet: hétfőtől péntekig 12-16 óra között. 06-30/7487-497 

A P. Dussmann Kft. 
hatvani telephelyre 

KERES 
érvényes okmányokkal

 vagyonőröket.
Munkaidő 24 óra, 
beosztás 24/48. 
Versenyképes 

jövedelem,  
valamint cafeteria  
és munkába járás 

biztosított. 
Jelentkezés a 

0620/347-8476-os 
telefonszámon.
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap ásás, 
tereprendezés A-Z-ig! SHM-Bau Kft. 
06-70/604-0582 /20/9/

Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Bejárást biztosí-
tunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 
06-70/611-5133 /4/2/
Hatvanban, a Szent Mihály út 1. 
sz. alatt lévő söröző /borharapó/ 
üzletében gyakorlattal rendel-
kező pultos hölgyet keresek. Va-
sas Roland e.v. Érd.: 06-30/228-
5629, 06-70/3294-235 /4/4/

Gyakorlattal rendelkező piz-
zaszakácsot keresünk hatvani 
pizzériába. Versenyképes fi ze-
téssel. Érd.: 06-30/612-4701. 
/Sessanta Kft./ /3/3/
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners) /2/2/

Kecskemét környéki fémipari nagyvál-
lalathoz keresünk betanított dolgozót, 
valamint: végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgép-
kezelőt és epoxi kabinost kiemelt bé-
rezéssel. Szállást, utazást biztosítunk. 
Érdeklődni 8-16 óra között: 06-70/940-
25-62 -JOBmotive Kft.-
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Síremlékek, urnasírok, kripták készí-
tése! Gránitból, műkőből, felújítás, 
tisztítás, csiszolás, befedés, impreg-
nálás, temetői alapozás. Kiszállás 
akár hétvégén is. Tel.:06-20/968-
7007
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Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szállás, 
utaztatás biztosított. Kimagasló 
bérezés+bónuszok. Decar Trade Kft. 
06-70/434-7128 /9/6/

ÁLLÁST KERES
Fogászati asszisztensi munkát vállalok 
délutánonként. Tel.: 06-30/3173-797
Jászberényben takarítást, vasalást 
vállalok (megbeszélés szerint). Tel.: 
06-30/695-3653 /3/1/

Gyálra keresünk gépkezelő/cso-
magoló munkatársakat, folya-
matos munkarendbe, alapszintű 
számítógépes ismerettel! 12 órás 
3+3-as munkarend (nappal-éjsza-
ka) Kb. nettó 180.000-190.000 
Ft/hó. Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Tápiószele. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005, Job-
concept Kft. /4/2/

Új-hatvanba keresünk családi házhoz 
karbantartót kerti munkára, állatok 
rendbentartására, kisebb műszaki 
feladatok elvégzésére. Heti 1-szer 8 
óra, tetszőleges napokon. Érdeklőd-
ni: 06-30/421-3310 viganikob@gmail.
com /2/2/
Jászárokszállási telephelyre másodál-
lásban villamossági szerelőt keresünk 
pótkocsi villamossági szereléséhez 
hosszútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Nagykáta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk! Jász-Pótkocsi-
gyártó Kft. Tel.: 0670-611-5133 /6/4/
Jászárokszállási telephelyre laka-
tos, CO2 hegesztő munkatársat 
keresünk hosszútávra, kiemelt bé-
rezéssel! Nagykáta és Gyöngyös 
környékéről bejárást biztosítunk! 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 06-
70/611-5133 /4/2/

Hatvani étterembe keresünk 
gyakorlattal rendelkező konyhai 
kisegítőt versenyképes fi zetés-
sel. Érd.: 06-30/849-6699 /Ses-
santa Kft./ /3/3/
Kútfúráshoz munkatársat keresek, 
nehéz fi zikai munkára. Jelentkez-
ni: Hatvan, Babits M. u. 15. Mezey 
György e.v. 06-30/3352-778 /2/1/
Újhatvani borozóba pultos kiszolgá-
lót keresünk fi atalos nyugdíjas hölgy 
személyében. Hegyi Zoltán e.v. Tel.: 
06-20/384-3906 /2/2/
A Szent Ferenc Egyesített Szoci-
ális Intézmény (5100 Jászberény, 
Hatvani út 35.) az Idősek Otthoná-
ba gondozói munkakörbe dolgozót 
keres. A munkakör betölthető szo-
ciális gondozó, ápoló, szakápoló 
stb. képesítéssel. Bérezés Kjt. 
szerint, továbbá szociális ágazati 
pótlék, a szakápolói végzettség-
gel rendelkezőket egészségügyi 
ágazati pótlék is megilleti. A mun-
kakörre jelentkezni az intézmény-
ben az intézményvezetőnél lehet. 
A jelentkező kézzel írott önéletraj-
zot hozzon magával. /2/2/
Rio Kőbánya Kft. bányamunkára Lő-
rinci–Apc munkahelyre gépkezelő 
– homlokrakó, forgókotró -, szerelő, 
mérleges adminisztrátort, valamint 
segédmunkást keresünk. Bérezés: 
megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-
70/489-1844 telefonszámon. /3/2/
Jászberényi belvárosi Divatüzletbe 
ELADÓT keresek, 4 órás rugalmas 
munkaidőbe. Jelentkezés: fényké-
pes önéletrajzzal „Divat” jeligére a 
Szuperinfó Szerkesztőségébe (5100 
Jászberény, Gyöngyösi út 25.) /3/2/
Hatvani étterembe keresünk 
gyakorlattal rendelkező felszol-
gálót versenyképes fi zetéssel. 
Érd.: 06-30/612-4701. /Sessan-
ta Kft./ /3/3/
Jászárokszállási pizzéria recepcióst ke-
res. Pumpi Trans Kft. 06-70/363-7305
Száraz és Társa Kft. kőművest és 
segédmunkást keres hosszú táv-
ra, jászberényi munkára. Érd.: 06-
30/409-2563 /3/2/
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SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes fák ki-
vágását, erdős és utak melletti területek 
tisztítását, gallydarálást vállalok. Elszállí-
tással is. Érd.: 06-70/200-4568 /20/8/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítása. Érd.: 
06-37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/2/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszállítást 
vállalok. Érd.: 06-70/200-4568 /20/12/
Redőny készítés, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamónikaajtó, 
szúnyogháló javítás és nyílászárók, 
párkányok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/6/

Napelemes és napkollektoros rend-
szerek értékesítése, kivitelezése. Hő-
kamerás épület és gépészeti beren-
dezések vizsgálata: hőveszteségek, 
hőhidak és penészedési okok  fetárá-
sa, fűtési, hűtési rendszerek rejtett hi-
báinak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /20/2/

KŐMŰVES csapatommal vállaljuk 
családi házak felújítását. Tetőjavítás, 
festés, vakolás, falazás, teljes át-
alakítás. ajtó-ablacsere, szigetelés. 
Kertépítés, térkövezés, kéziásás, 
bontás, vízvezeték szerelés, villany-
szerelvényezés. Stb. 0670/626-84-
47. /2/1/

Akció 30% kedvezménnyel. Térkö-
vezés, gyeprácsozás, aszfaltozás, 
zúzalékolás. Hétvégén is hívható. 
Tel.:06-70/432-4914

Régi cserepes tetők kúpkenése. 
Tel.: 06-30/302-7008 /8/4/
Költöztetés, bútorszállítás, árufuva-
rozás (Hatvan). Tel.: 06-30/239-5433 
/8/3/

Veszélyes, magas fák kivágását vál-
lalom hétvégén is, számlaképesen. 
06-20/214-4398, www.fakivagasvik-
tor.hu /4/2/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, hő-
szigetelést, mezőgazdasági épületek 
felújítását, festést, mázolást, min-
dennemű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-20/249-
4793 /5/2/

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, cserepes 
lemezzel és Tondach cseréppel. Régi 
tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701 /4/3/

Tetőszerkezet építést, újjáépítést, ács 
munkát vállalunk! SHM-Bau Kft. 06-
30/448-5708 /20/9/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/330-4597 /5/2/

Takarító brigád vállal: cégek, irodák, 
csarnokok, társasházak takarítását, 
tisztítását. Tel.: 06-70/432-4914

Kőműves ácsmester vállal kőműves, 
gipszkarton szerelést, festést, mázo-
lást, parkettázást, burkolást, ajtó-ab-
lak cserét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás felújítást, 
családi házak építését, kivitelezését. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 06-30/8899-673 /5/2/
18 év tapasztalattal vállalok kő-
műves munkát: lapostető, vizes 
falak szigetelése, vegyi injektá-
lás, ács munka, belső festés, la-
minált parkettázás, térkövezés, 
burkolás, nyílászárók cseréje. 
Helyszíni árajánlat. Tel.: 06-
70/296-1876 /6/5/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építését, 
átalakítását, melléképületek felújítá-
sát, bontást, hőszigetelést, burko-
lást, támfalépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, mázolást, 
tapétázást, térkő rakását, kerítés épí-
tést vállalok akár anyagbeszerzéssel 
is. Érdeklődni lehet: 06-70/420-1461 
/5/2/
Tetőjavítást, új tetők készítését, la-
postetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, családi 
házak építését vállaljuk. Érd.: 06-
70/305-7697 /5/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

06-70/363-5887, 06-20/942-9601
Hétvégén is hívható!

Jászberényi kamionmosóba 
keresünk 1 fő munkatársat.

Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehetséges:

06-30/935-3171
Fiala Trans Kft.

BETANÍTOTT munkásokat keresünk 
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
újszászi telephelyére, határozott idő-
re (6 hónap). Elvárások: több műszak 
vállalása, álló munkavégzés, fi zikális 
alkalmasság. Jelentkezni személye-
sen telephelyünkön (5052 Újszász, 
Zrínyi u. 13.), vagy e-mailen (jelentke-
zes@btakarmany.bonafarm.hu) lehet. 
Érd.: 06/56/552-717 /3/3/
Jászárokszállási pizzéria szakácsot 
keres. Pumpi Trans Kft. T: 06-70/363-
7305 /2/1/
Nemzetközi forgalomban résztvevő 
3,5 t-ás össztömegű tgk-ra sofőrt ke-
resek.Pumpi Trans Kft. T: 06-70/363-
7305 /2/1/
Ha van építőipari jártasságod és vál-
tozatos munkára vágysz, akkor ne ha-
bozz jelentkezni a NEPS Bt. karbantar-
tói állására. Küldd el a jelentkezésedet 
a neps@neps.hu e-mail címre. /3/2/
Jászárokszállási pizzéria recepcióst 
keres. Pumpi Trans Kft. Tel.: 06-
70/363-7305 /2/2/
Nemzetközi forgalomban részt vevő 
3,5-es kisteherautóra gyakorlattal 
rendelkező sofőrt keresek. Tel.: 06-
30/420-5821 Noka Trans Kft. /6/1/

NEM INDUL A FŰNYÍRÓJA?
 HOZZA EL A KÉK MOSÓBA!

KISGÉPSZERVÍZ
MEGJAVÍTJA!

Jászberény, Kossuth út
/volt Tejüzem/

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

Hálózati vízvezeték szerelése, szen-
nyvíz bekötései, belső vízvezeték 
szerelései. Tel.: 06-20/249-4793 /3/2/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-
24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával. Telefonszám: 06-
70/233-0673. /16/9/
Tetőkészítés, tetőfelújítás, ko-
csibeálló, féleresz készítése, 
tetőfedés. Telefonszám: 06-
30/302-7008 /8/4/
Kisebb kőműves munkákat, burko-
lást, kerítést, laminált parkettázást, 
festést vállalok. Tel.: 06-20/327-1413 
/4/3/
Bármilyen tetőfedő és bádogos mun-
kát vállalok. 70/265-8249
Drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, kiegészítők közvetlenül 
a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308
PALATETŐ bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -
10%. 06-30/229-2206, www.palate-
tofelujitasjavitas.hu /4/1/
Ács munka! Ács, tetőfedő, bádogos 
munkát vállal az ország bármely terü-
letén. Legyen szó új tetők építéséről, 
ill. régiek cseréjéről. Téliesített fahá-
zak készítését is vállalom. Tel.: 06-
20/580-8234, 06-20/315-9535 /3/1/
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A Dometic cégcsoport magyarországi tagja, a Dometic Zrt., illetve jogelőd vállalatai több, mint 50 év óta foglal-
koznak abszorpciós hűtőszekrények gyártásával. Az elsősorban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készü-
lékek mellett az elmúlt években a vállalat elkezdte a kompresszoros hűtőkészülékek gyártását is, amelyek a sza-
badidő kellemes eltöltését biztosító lakókocsikba és lakóautókba vannak beépítve. Céljaink között szerepel a ter-
mékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülékek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése a 
cégcsoporton belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.

A megnövekedett termékfejlesztési és gyártásfejlesztési, valamint az ezek kiszolgálását és támogatását biztosító környezet kialakítására 
és fenntartására várjuk az Ön jelentkezését

munkakörbe.

Feladatok:  
    • Operatív beszerzések, rendelések rögzítése és nyomon követése
    • Szállítások ütemezése, szervezése
    • Kimutatások készítése
    • Kapcsolattartás a beszállítókkal
    • Kapcsolattartás a termeléssel
    • Raktárkészlet alacsony szinten tartása
    • Gyártáshoz szükséges alapanyag-ellátás biztosítása

Az álláshoz tartozó elvárások: 
    • Beszerzési területen szerzett tapasztalat
    • Tárgyalóképes angol nyelvtudás
    • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
    • Termelésirányítási rendszer ismerete (Fourth Shift, SAP)

    • Felsőfokú (logisztikai, gazdasági, mérnöki) végzettség
    • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
    • Rugalmasság
    • Proaktív, önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
    • Multinacionális, modern, új munkakörnyezet
    • Komoly szakmai kihívások és értékteremtő feladatok
    • Szakmai fejlődés, szakmai továbbképzések
    • Stabilitás, biztonság, megbecsülés
    • Versenyképes jövedelem és juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Kapcsolattartó: Martonos Zsuzsánna  
zsuzsanna.martonos@dometic.com

Dometic Zrt.
5100 Jászberény, Necső telep 1.

Beszerző / Anyaggazdálkodó

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíveskedjen fényképes, magyar és angol nyelvű önéletrajzát
és fizetési igényt tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

INGATLAN

BÉRLET
10-20m2 iroda kiadó Jászbe-
rény központjában, a Börtön-
udvarban. Érd.: 06-70-208-
9625 /3/2/
Jászberényi, városközponthoz kö-
zeli albérlet rövid távra 2 főtől 2eFt/
fő/éj vagy hosszú távra havi bérért 
kiadó. Tel.: 06-70/607-7350 /3/2/
Újhatvanban berendezett szoba, 
konyha és fürdő használattal fér-
finak hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
20/384-3906 /2/2/
Újhatvanban berendezett udva-
ri szoba szerényebb igényű férfi-
nak hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
20/384-3906 /2/2/
Újhatvanban 1 főre albérlet kiadó. 
Tel.: 06-20/770-6129, hívás 19.00-
20.00 között.

ÁLLAT
Kiváló állományból való Tarka 
Master és fehér hús hibrid előnevelt 
csirkék kaphatók Jászberény, Te-
mető u. 26. T.: 06-30/236-5494 /3/3/
Birkák, bárányok eladók Hatvanban. 
Tel.: 06-20/350-5964 /3/3/
Háztáji tojótyúkok és nyulak vágás-
ra, továbbtartásra eladók Hatvan-
ban. Tel.: 06-20/350-5964 /3/3/
170 kg-os hízók eladók. 
Jászjákóhalma, Petőfi út 1. Tel.: 06-
30/451-5924 /3/1/
KACSA-VÁSÁR. Fehér, 3-4kg átlag-
súly. 1790Ft/db. INGYENES szál-
lítás. Rendelés: +36-70/776-3007. 
Ingyen szeretne kacsát? www.
magyarbaromfifutar.hu

VEGYES

JÁRMŰ
RÉGI motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-
20/572-5142 /4/2/

Öreg motorkerékpárokat és au-
tókat keresek megvételre.  T: 06-
30/701-7317 /3/1/

Eladó egy Dacia Duster /dízel/, 
extrákkal, újszerű állapotban, 
39.000 km-rel. Telefonszám: 06-
30/257-0228

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porceláno-
kat, hangszereket, régi könyveket, 
órás és egyéb hagyatékot! Érd.: 
06-30/9128-335 /13/2/
Jászárokszállási telephelyről egész 
évben kapható konyhakészre vá-
gott kemény tűzifa, ömlesztett m3-
es kiszerelésben, csak kiszállítás-
sal. (EUTR szám: AA5839768). Érd.: 
06-20/359-0849 /50/9/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, bizton-
sági gyerekülés autóba, kerékpár-
ra, bukósisak, rozsdamentes mo-
sogatótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival és 
205/55/16-os téli gumik. Érd.: 06-
70/247-0863 /50/33/

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, gará-
zsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /5/3/
Jászberényben 1,5 szobás, 95%-
ban felújított, összközműves kis 
ház, kis telekkel, melléképületek-
kel eladó. Ir.ár: 13,6 MFt. Tel.: 06-
30/475-9640 /3/3/
Hatvan határában 1500 nm gondozott 
szőlő és 1500 nm gondozott telek ol-
csón eladó. Tel.: 06-20/384-3906 /3/2/
Jászágón 5100m2 tanyaterület el-
adó. Tel.: 06-30/353-3160 /3/2/
Jászberényben, a hűtőgépgyári la-
kótelepen 3 szintes, 110 m2-es, 4 
szoba + nappali, 2 fürdőszobás, 
kertkapcsolatos sorház eladó. Tel: 
06-30/9551-498 /3/2/

OKTATÁS
mATEmATIKA, FIzIKA taní-
tás! NyÁRON Is (Hatvanban)! 
PÓTvIzsGÁRA FELKÉszÍTÉs! 
- Középiskolások, általános iskolá-
sok, egyetemisták korrepetálása! - 
Érettségire, emelt szintű érett-
ségire felkészítés! - 8. osztályosok 
középiskolai felvételire való felkészí-
tése! matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 év si-
kerei, tapasztalatai...Referenciák! 
Egyénre szabott felkészítés! Érd.: 
06-20/3318-359 /10/3/
OKJ-s képzések Jászberényben az 
OK-TAT-60 Kft-nél! Aranykalászos 
gazda (Cegléd) / Boltvezető / Élelmi-
szer-, vegyiáru eladó / Fakitermelő / 
Hegesztő / Óvodai dajka / Személy- 
és vagyonőr / Villanyszerelő. Részle-
tekért hívd a +36 30 700 8999-es te-
lefonszámot! Nyvsz.:E-000289/2014

Eladó Vámosgyörk frekventált ut-
cájába Ifjúság u. 15. alatt rende-
zett 1500m2 telek felvonulási épü-
lettel, közművel, alap lábazattal. 
I.á.:3,5MFt. 06-70/670-9077

Jelentkezz most március vé-
gén induló gyöngyösi képzéseink-
re! Aranykalászosgazda, Gépkeze-
lő (targonca, földmunka és rakodó-
gép...) 100 órás vadászvizsga fel-
készítő,  Méhész, Sajtkészítő (csat-
lakozni lehet) Fnysz:E-000029/2013 
inf:06-30-377-8404

Vásárolok hagyatéki bútorokat, gya-
lupadot, ablakspalettát, nagy aszta-
lokat, dunnapárnát. Tel: 06-30/317-
0726 /9/7/
Régiséget, gyűjteményt, órát, kar-
dot, régi pénzt, lócát, komódot, stb. 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó út 16. 
Telefonszám: 06-30/3636-980 /6/6/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /4/2/
Otthoni gondozásra, ápolás-
ra keresek környezetére igé-
nyes gondozót, aki a házimun-
kában is besegít. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet: 
szuperinfó szerkesztősége, 
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 
25. Jelige: betegápoló. /3/2/
Átalakított Zetor 5611-es traktor 
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 
06-70/653-7651 /3/3/
Jászberényben idős férfi mel-
lé betegápolót keresek hosz-
szútávra. Telefonszám: 06-
30/555-7181 /3/2/
Eladó az 1900-as évek eleji diófa 4 
részes ebédlő bútor, Hajdú centri-
fuga, szentkirályi 6 tagos rotakapa, 
műanyag 200-220 l-es hordók te-
tővel, 28 csöves 2 arcbarnítós szo-
lárium, STEMA, német utánfutó új-
szerű rozsdamentes 2× 1 m-es ráfu-
tófékes, 5 q teherbírású, kiegészí-
tőkkel. Tel.: 06-20/460-5012 /2/2/
Vascsövek különböző átmérőben, 
horgonyzott csövek 6 m-es szálak-
ban. Tel.: 06-20/937-9301
30 m 8,5-ös fóliaváz Boldogon el-
adó, 1” és 3/4” vascsövekből. Érd.: 
06-20/578-5717 /2/2/
40× 40 beton járólapot vennék, hasz-
nált is jó. 2 évesnek gyermek hintát 
keresek. Tel.: 06-70/303-4945
Használt, működőképes VIGAS fa-
elgázosító kazán, 200 literes boj-
lerrel eladó. 06-30/329-41-86 /3/1/
Virágcserepek, vödör, zsákok, kő-
zetgyapot kocka, termesztőközeg, 
síkfólia tartó gömbvas eladó. Tel.: 
06-20/937-9301

Gyümölcsös, szőlő, villannyal, kút-
tal, lakható kunyhóval eladó Jász-
berényben, 12. dűlő 1. járás. Tel.: 
06-70/218-6058
Eladó kocka házat keresek Jász-
berényben. Érdeklődni lehet: 06-
30/675-2942 /3/1/
Jászberényben, a Szent  István kör-
úton 2 és fél szobás, első emeleti 
lakás eladó. Érdeklődni a 06/ 30-3-
517-563-as telefonszámon /3/1/

Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és 
vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes 
jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörök-
ben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen 
vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák Heves megyében:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Kállai Sándor 3300 Eger, Törvényház u. 13-15. hétfő, csütörtök: 15:00-18:00
Dr. Szitás Ágnes 3200 Gyöngyös, Jókai u. 4. kedd: 13:00-19:15
Dr. Keindl László 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 1. kedd:14:15-18:15
Dr. Veres András 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. hétfő: 14:15-18:15
Dr. Mustos Lajos 3250 Pétervására, Szent Márton u. 3. csütörtök:14:00-19:00

Eladó egy faszerkezetes szénatá-
roló 15 m× 6 m-es, 4,2 m magas-
ságú és 1 db üveges italhűtő. Érd.: 
06-30/606-8314 /3/1/

LIGNIT korlátlanul
kapható!

Ficzek Tüzép
Jászárokszállás!
06-70/702-5262



2019. március 14.8

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak JÁSZBERÉNYI
 SZERVIZE keres

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ-t

Elvárás: • középfokú végzettség
 • jó problémamegoldó
  és kommunikációs készség
 • precíz munkavégzés
Előny: • műszaki beállítottság
 • gépészeti ismeretek
fényképes önéletrajzok: pallai.eva@szatmari.hu

SZŐLÉSZ – BORÁSZ
OKJ-S tanfOLyam induL!
OKJ 34 541 06
Képzés időtartama: 10 hónap
Részvételi díj: 370 000 ft + vizsgadíj
Kezdés: 2019. 03. 29.
Helyszín: innOVatÍV aGRÁR OKtatÁSi
 KÖZPOnt (Eger, Gárdonyi kert 5.)
E-001858/2018
Innovatív Agrár Mezőgazdasági és Oktatási Kft.
Tel.: 06-30/435-7828
E-mail: innovativagrar@gmail.com

www.ujratanulok.hu 

Hirsch Porozell Kft. 
jászfényszarui 

telephelyére keres 
munkavállalót napi 4 órára 

taKaritói  
munkakörbe.

Jelentkezni lehet 
08-15 óráig a 

06 57 522 904 
telefonszámon.

Jászberénybe, 
frekventált helyen lévő 

szépségszalonba
fodrászokat, 
kozmetikust, 

műkörmöst keresek.
Pályakezdők jelentkezését 

is várom.
Tel.: 06-70/778-9823M. Beauty Szalon Kft.

A jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

allas@carrier.utc.com
Kontakt: +36-70/510-4155

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

Villamos mérnök a kísérleti laborba
Feladatok:
 • Prototípusok előkészítése, a gyártott termékek továbbfejlesztése, előkészítése a klímakamrában történő vizsgálatokhoz
 • Tervezési és összeszerelési feladatok a mindenkori munkabiztonsági előírások, vevői elvárások figyelembevételével
 • Aktív részvétel a készülékek tesztelése és a teszteredmények kiértékelése során
 • Az hűtőkészülékek elektromos alkatrészeinek megtervezése
 • A meglévő készülékek átalakítása a piaci igények szerint
 • A készülékek jóváhagyatása

Feltételek:
 • Villamosmérnöki végzettség
 • Összeszerelésben és méréstechnikában szerzett tapasztalat
 • Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • Analitikus gondolkodás
 • Precizitás
 • Konfliktuskezelő képesség
 • Jó kommunikációs képesség
 • Hűtéstechnikai ismeret, a SOLID EDGE software használatának ismerete előnyt jelent.

Fiatal dinamikUS cSaPat, koRSzERű géPPaRk, 
cSoPoRtoS éS Egyéni Szakmai kéPzéSEk támogatáSa! 

dolgozz VElÜnk!


