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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

A KERT
Zöldség-gyümölcs

Kiváló minőség, széles választék!

facebook.com/akertjaszbereny/
Folyamatos napi akcióinkról tájékozódhat:

Telefonon leadott rendelését összekészítjük!
Tel.: 06-20/371-3580

Jászberény, Szabadság utca 6.
(Az Áruháztól 150 m-re 

Kalapács Barkácstól jobbra)
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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, epeköves-
ség, sérv, visszér vizsgá-

lata és kezelése.

Jászberény Kossuth út 
Telefon: 06-57/655-981.

Nyitva: h-p.: 8:30-17:30, szo.: 9:00-12:00 

A 
Meteor 
mellett. 

Euro
Padló

cENTEr

Extra kopásálló
100%-ban 
vízálló

Laminált padlók 
már 1990 Ft/m2-től.

Vinyl padlók 
széles választékban!

Szalagparketták és

laminált padlók
konyhába, 

fürdőszobába 

6100
Ft/m2-től

már

Nézzen be hozzánk, megéri!

MEGNYÍLT!!!
Német használt 
minőségi bútor 

és kerékpár üzlet
Jászberény, Kossuth L. út 114. 

(Fő úton, volt tejcsarnok.) 
06-70/619-17-88

Kedves Vendégeink!
Március 23.-án szombaton végre elérkezik a nap, amit régóta várunk!

A Victoria Pan-Pan Jack Étterem és PUB megnyitja kapuit a város szívében.
Olasz és magyar ételeinkkel igyekszünk új színt hozni Jászberény gasztrovilágába.

Eredeti olasz calabriai pizzáinkkal és ételeinkkel egészítjük ki a tradicionális magyaros étkeinket.

Éttermünk gondol a dolgos hétköznapokra is, ezért hétfőtől péntekig reggel 7:00 – 9:30-ig várja vendégeit 
svédasztalos, önkiszolgáló, korlátlan reggeli fogyasztásra, melynek ára 990 Ft.

Tovább gondolva a napot, 11:00 – 14:00-ig fogadjuk az ebédelni érkezőket is egy finom menü elfogyasztására 990 Ft-ért.

Reméljük, hogy az A’la carte választékra az esti órákban is szíves vendégeink lesznek. 

A nyitás hétvégéjén és azt követő hetében, minden nálunk elfogyasztott étel árából 15 % kedvezménnyel kedveskedünk!
Az étterem menü választékát a 13. hétre a helyben szokásos közétett módon (újság, Facebook, helyi rádió) közöljük! 

Nyitás!Gasztroélmény új környezetben, régi helyen!

Asztalfoglalás: 06-57/411-570Menü ára: 990 Ft

A Fenestra-Bau Kft. hosszú távú 
munkára keres építőiparban jártas 

munkásokat, kőműveseket, 
ácsokat. 

Szállást a cég térítésmentesen biztosít. 
E-mail: fenestrabau@gmail.com

Telefon: +36-30/452-9496
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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

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.

 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

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
• Gyártásközi ellenőr

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.

Üzemi segédmunkásokat
keresünk Aszódra. 

Aszód és környékéről
azonnali kezdéssel. 

Rakodás, alkatrészmosás, 
csomagolás.

Rendezett körülmények,
hosszú távra, bejelentve.

Bérezés: 
nettó 180.000 Ft-tól

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal:

munkaugy@poligrat.hu
vagy 06 28 553 060

POLIGRAT Kft.
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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:

Jászberénybe, 
frekventált helyen lévő 

szépségszalonba
fodrászokat, 
kozmetikust, 

műkörmöst keresek.
Pályakezdők jelentkezését 

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

 

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

Tavaszi Akció!

Paplanok
és párnák

kedvezménnyel!-20% 

 Nyitható, ágyazható sarokgarnitúra 
243.000 Ft helyett 209.900 Ft

 Evido szett akció 140.800 Ft Étkezők készletről

Készletkisöprés
Függönyök

 40% 
kedvezménnyel

 Rugós, nyitható, ágyneműt.kanapék 
már 77.700 Ft-tól

Matracok készletről
     10-30% kedvezménnyel

Elvárások:
    • szakmunkás iskolai végzettség 
    • szakmai gyakorlat
    • elhivatottság
    • két műszak vállalása

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- kulturált munkakörülmény

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.) 

Autószerelő
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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

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
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

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.

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

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

ATHEN sarokülő
168.000 Ft helyett 139.900 Ft

MAxiM kanapé
148.000 Ft helyett 122.000 Ft

AKCiÓ! A készlet erejéig.
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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.

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

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 Dometic cégcsoport magyaror-
szági tagja, a Dometic Zrt., illetve 
jogelőd vállalatai több, mint 50 év 
óta foglalkoznak abszorpciós hűtő-
szekrények gyártásával. Az elsősor-
ban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készülékek mellett az 
elmúlt években a vállalat elkezdte a kompresszoros hűtőkészülékek 
gyártását is, amelyek a szabadidő kellemes eltöltését biztosító la-
kókocsikba és lakóautókba vannak beépítve. Céljaink között szere-
pel a termékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülé-
kek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése a cégcsoporton 
belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.

Várjuk az Ön jelentkezését

munkakörbe.
Elvárások:  
    • érvényes targoncavezetői engedély  
   és OKJ-s bizonyítvány
    • raktárkezelői ismeretek
    • felhasználói szintű számítógépes ismeretetek
    • raktárkezelésben szerzett tapasztalat
    • minimum iskolai végzettség: szakmunkás bizonyítvány

Amit kínálunk:
    • modern, új munkakörnyezet
    • hosszútávú munkalehetőség
    • alapbér + béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény, Necső Telep 1.

Kapcsolattartó: Horváth Zsuzsanna  
E-mail: zsuzsanna.horvath@dometic.com

Cím: 5100 Jászberény, Necső telep 1.
Tel.: 06-57-506-324

Targoncavezető

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíves-
kedjen fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát és fizetési
igényét tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhe-
tőségek egyikére elküldeni:

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

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

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.

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.
Teljes körű szűrővizsgálat.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.
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Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt 

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Jászberény, Nagykáta, Szentlörinckáta,
Kóka, Sülysáp, Tóalmás

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 
Hatvan, Kossuth tér 

Tel.: 0670/3378501

Kaméleon Írószer 
Hatvan, Gábor Áron u. 31.

Tel.: 06-37/345-969
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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.

Jb., Kossuth L. út 80. T.: 06-30/963-4293. 
Ny.: H-P: 9-17-ig, Szo: 9-12-ig.

BÚTORHÁZ  és  FÉNYÁR
kerti hinták, hinta párnák, 

fa és műanyag székek és asztalok.

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!

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.

A Nagy Kft. munkatársakat keres

 amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények, lendületes  
  munkahelyi kollektíva. 

Jelentkezését a Jászberény, 
Nagykátai út 11. alatt vagy 
a nagykft@invitel.hu e-mail címen 
várjuk.

gépkocsivezető és betanított munkás
munkakörökbe, egy műszakos munkarendbe.

márkaképviselet
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Élelmiszer boltunkba, 
Kerepesen 6 és 8 órás 

EladóKat, 
PénztÁrosoKat 

keresünk 
azonnali belépéssel. 

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: 

turei.monika@coopstar.hu
e-mail címen.

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!

az alábbi pozíciókra 
keres munkatársakat:

Munkavégzés helye: 
BKV Vasúti Járműjavító Kft. 

1106. Budapest, Fehér út 1/b.
Szállást biztosítunk!
Jelentkezés módja: 

küldje szakmai önéletrajzát a 
human@vjsz.hu e-mail címre,

vagy a 0620/560 2900 telefonszámon.

Fényező

SzemcSeSzóró

Járműszerelő

Fékező-csatoló 

(traktoros)

autószerelő

motorszerelő

lakatos-géplakatos

rEgisztrÁlt autóBontÁs 
tElJEs Körű ügyintézéssEl,

BontÁsra, ForgalomBól  
való véglEgEs KivonÁsra  
vÁró autóK BEFogadÁsa!

5100 Jászberény, szelei út 9407 hrsz. 
06-70/773-5112, 06-30/557-1543, 06-57/402-214 
E-mail: tuttibau@invitel.hu

Hirsch Porozell Kft. 
jászfényszarui 

telephelyére keres 
munkavállalót napi 4 órára 

taKaritói  
munkakörbe.

Jelentkezni lehet 
08-15 óráig a 

06 57 522 904 
telefonszámon.
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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		•	munkaruhaJászberényi telephelyre keresünk talpraesett, önállóan dolgozni tudó 

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

3000 Hatvan, Gábor Áron u. 31. • Tel.: 37/345-969
E-mail: kameleonpapirbolt@gmail.com

       Kaméleon Papír-Írószer / Ajándék / Nyomtatvány

NYOMTATVÁNY, AJÁNDÉK

HAJNALFA
Ajtók, ablakok görcsmentes, rétegragasztott, 
hossztoldott, ill toldás nélküli borovi fenyőből. 

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

BúTOROK, gARdRÓBOK  
TömöRfÁBÓl, BúTORlAPBÓl.

Hívjon most! Tel.: 06-20/3536-893. www.hajnalfa.5mp.eu

ÚJDonSÁG!      88 mm-es szerkezet 3 rétegű üvegezéssel 
Ug=0,6 BEvEZETŐ ÁRon, prémium hő és hangszigeteléssel. 

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!

Érdeklődni munkaidőben a 06-20/84 96 942 
és a 06-20/74 58 810 számokon, vagy a 

jelentkezes@trendhr.hu e-mail címen lehet.
Reg. sz: JNM.01.002429.3.2014

Amit kínálunk: 
• kiemelt bérezés,  
• hosszú távú munkaviszony, 
• cafeteria, jelenléti bónusz, munkabér előleg, 
• kulturált munkakörnyezet, 
• ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Cégünk a Trend HR 
Solutions Kft. 

TaRGoncÁSoKaT
keres jászberényi üzembe, 2 műszakos munkarendbe

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

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.

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.

CAD-CAM proGrAMozóT
és ForGáCsoLó

munkatársat keresünk új, 
jászberényi telephelyünkre. 

„Vadiúj” csarnok, egyedi gyártás, szakmai 
fejlődés, egyműszakos munkarend, rend-
kívül tiszta munkakörnyezet, jófej munka-
társak, rugalmas vezetőség vár!

Önéletrajzodat az allas@konkolyelectro.hu 
címre várjuk.

Konkoly Electro Kft.
www.konkolyelectro.hu

a lantos Kft.
Jászberénybe keres felvételre:

HEgEsztőt 
és laKatost

karbantartó munkálatok 
elvégzésére.

telefon: 06-30/938-7297

Jászapáti telephelyű hűtött raktárunkba keresünk

raKTáros 
munkatársakat.

Feladatok:
- Termékek összekészítése, kiadása több raktárból
- Gépi és kézi anyagmozgatás
- Kamion rakodás
- Készlet kezelés

Előnyt jelent:
- Targoncavezetői engedély
- Számítógépes gyakorlat

Jelentkezés módja: Telefonon: 06-30/692-7396
E-mailben a jbmsped.japati@gmail.com

JBM- Sped Kft.
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SoRonKívüLi 
fUTÓmű ÁLLíTÁS, 

GUmi 
szErElés, 

cENTrírozás, 

oláh József  Jászberény, alkotás u. 6.
Tel.: 57/401-811   Mobil: 06-20/339-2991

FéKdob 
FéKTárcsa

szabályozás

pRofESSZionÁLiS 
amERiKai 

GÉpEKKEL.
fELniGÖRGŐZÉST iS vÁLLaLUnK!

 

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

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

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

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

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

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

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

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

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

A FORTACO Európa vezető márka 
független mérnöki és gyártó 

partnereként kínálja  
szolgáltatásait a nehézgépgyártás, 

a hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, foglalkozunk 
jármű összeszereléssel magas 

technológiai színvonalon.
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket

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

biztosítunk stabil megélhetést.

Számos világhírű partnerünk szá-
mára gyártunk hegesztett és 

megmunkált acélszerkezeteket a 
több mint 60 éves múltra 
visszatekintő jászberényi 

üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

Feladatok:
 • Alkatrészek, gépek, berendezések különböző bevonattal  
  történő ellátása 
    • Zsírtalanítás, felületi hibák javítása, portalanítás
    • Munkaterület tisztán, rendezetten tartása
    • Részvétel az üzem folyamatos fejlesztésében

Elvárások:
    • Szakmunkás bizonyítvány
    • Minimum 1 év tapasztalat
    • Előnyt jelent gyártási területen szerzett tapasztalat
    • Előnyt jelent darukezelői és/vagy targoncavezetői jogosítvány

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

FESTŐ
munkatársakat keresünk.

kapcsolat:
Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.
+36 57 815 184
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.

Feladatok:
- Termékek összekészítése, kiadása több raktárból
- Gépi és kézi anyagmozgatás
- Kamion rakodás
- Készlet kezelés

Előnyt jelent:
- Targoncavezetői engedély
- Számítógépes gyakorlat

 ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A BARTA KFT. FELVÉTELT HIRDET

GÉPKOCSIVEZETŐI ÁLLÁSRA  
„C” KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY SZÜKSÉGES!

 Érdeklődni a 0630/945-2002 telefonszámon,
 vagy személyesen a Szelei úti Betonüzemben lehet.

Jászberény, Nagykátai út 31. (Vasudvar)
T.: 06-20/981-7190.  tothneablak@gmail.com

2001 évtől változatlan
helyen és minőségben!

BEMUTATÓTEREM

AKCIÓS
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műanyag és minőségi
   fa nyílászárók felméréstől 
      a beépítésig.

szerda: 9-16-ig,
szombat: 9-12-ig

Nyitva:
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap 
ásás, tereprendezés A-Z-ig! 
SHM-Bau Kft. 06-70/604-0582 
/20/10/
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszú-
távra, kiemelt bérezéssel! Bejá-
rást biztosítunk! Jász-Pótkocsi-
gyártó Kft. Tel.: 06-70/611-5133 
/4/3/

TÁRSKERESÉS
54 éves, elvált, 2 gyermeket (6 és 
14 éves) nevelő férfi  korban hoz-
záillő társat keres tanyára. Tel.: 
06-70/619-4813 /3/1/

Jászárokszállási telephelyre má-
sodállásban villamossági szere-
lőt keresünk pótkocsi villamos-
sági szereléséhez hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel!! Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejárást 
biztosítunk! Jász-Pótkocsigyártó 
Kft. Tel.: 0670-611-5133 /6/5/
Jászárokszállási telephelyre 
lakatos, CO2 hegesztő mun-
katársat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Nagykáta 
és Gyöngyös környékéről be-
járást biztosítunk! Jász-Pótko-
csigyártó Kft. Tel.: 06-70/611-
5133 /4/3/

Kútfúráshoz munkatársat ke-
resek, nehéz fi zikai munkára. 
Jelentkezni: Hatvan, Babits M. 
u. 15. Mezey György e.v. 06-
30/3352-778 /2/2/
Rio Kőbánya Kft. bányamunkára 
Lőrinci–Apc munkahelyre gép-
kezelő – homlokrakó, forgókotró 
-, szerelő, mérleges adminiszt-
rátort, valamint segédmunkást 
keresünk. Bérezés: megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 06-70/489-
1844 telefonszámon. /3/3/
Ha van építőipari jártasságod és 
változatos munkára vágysz, ak-
kor ne habozz jelentkezni a NEPS 
Bt. karbantartói állására. Küldd el 
a jelentkezésedet a neps@neps.
hu e-mail címre. /3/3/
Jászárokszállási pizzéria szaká-
csot keres. Pumpi Trans Kft. T: 
06-70/363-7305 /2/2/

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>szurések)

Kovács István Zoltán, szűrési koordinátor,
HMK Népegészségügyi Főosztály       Tel.: 06-36-511-910
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Tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szál-
lás, utaztatás biztosított. Kima-
gasló bérezés+bónuszok. Decar 
Trade Kft. 06-70/434-7128 /9/7/

ÁLLÁST KERES
Jászberényben takarítást, vasa-
lást vállalok (megbeszélés sze-
rint). Tel.: 06-30/695-3653 /3/2/

Gyálra keresünk gépkezelő/
csomagoló munkatársakat, 
folyamatos munkarendbe, 
alapszintű számítógépes 
ismerettel! 12 órás 3+3-as 
munkarend (nappal-éjszaka) 
Kb. nettó 180.000-190.000 
Ft/hó. Ingyenes dolgozói 
buszjárat: Nagykáta, Szent-
mártonkáta, Tápiószecső, 
Tápiószele. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005, Jobconcept 
Kft. /4/3/

Jászberényi belvárosi Divatüz-
letbe ELADÓT keresek, 4 órás 
rugalmas munkaidőbe. Jelentke-
zés: fényképes önéletrajzzal „Di-
vat” jeligére a Szuperinfó Szer-
kesztőségébe (5100 Jászberény, 
Gyöngyösi út 25.) /3/3/
Száraz és Társa Kft. kőművest 
és segédmunkást keres hos-
szú távra, jászberényi munkára. 
Érd.: 06-30/409-2563 /3/3/
Nemzetközi forgalomban részt-
vevő 3,5 t-ás össztömegű tgk-ra 
sofőrt keresek.Pumpi Trans Kft. 
T: 06-70/363-7305 /2/2/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő 3,5-es kisteherautóra gya-
korlattal rendelkező sofőrt kere-
sek. Tel.: 06-30/420-5821 Noka 
Trans Kft. /6/2/
Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe egy műszakos munka-
rendben betanított munkásokat 
keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-
17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com 
címen lehet. (Textrade Kft.) /4/1/
Jászberényi faipari cégünkhöz 
felvételre keresünk 1 műszakos 
munkarendbe 2 fő műszakveze-
tőt, valamint betanított munká-
sokat. Jelentkezés munkaidőben 
a 06-70/608-6252-es telefonszá-
mon. Adapt Kft. /3/1/
Nappalos üzletőrzésre keresünk 
személy és vagyonőröket Hét-
főtől-Péntekig: 07:00-20:00-ig, 
Szombaton: 07:00-17:00-ig, Va-
sárnap: 07:00-13:00-ig. Érdek-
lődni a 06-70/600-2272 telefon-
számon lehet. U.S.S.Kft. /2/1/
A Gábor-Pack Kft. belföldi fuva-
rokra tehergépkocsi vezető pozí-
cióba felvételt hirdet. Nyugdíjas 
sofőr is megfelel, rövid állandó 
napi fuvarok vannak. Elvárások: 
CE kategóriás jogosítvány, te-
hergépkocsi vezetői tapasztalat. 
Kínálunk: biztos jövedelem, úti-
költség térítés (nem jászberényi 
lakhely esetén). Jelentkezés 
a penzugy@gabor-pack.hu e-
mail címen vagy személyesen 
előre egyeztetett időpontban 
(0657/500-320 telefonon). 
Gyengeáram és erősáram háló-
zatának kiépítésére segédmun-
kásokat keresek. Érd.: 70/608-
2928. Lud System Kft. /3/1/
A Gábor-Pack Kft.  raktáros 
vagy targoncavezető munkakör 
betöltésére férfi  munkatársat 
keres megbízható, precíz, csa-
patban dolgozni tudó munkatárs 
személyében. Egy műszakos 
munkarendben kell dolgozni. 
Kínálunk: biztos jövedelem, úti-
költség térítés (nem jászberényi 
lakhely esetén), határozatlan 
idejű munkaszerződés.  Jelent-
kezés a penzugy@gabor-pack.
hu e-mail címen vagy személye-
sen előre egyeztetett időpontban 
(0657/500-320 telefonon). 

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes 
fák kivágását, erdős és utak mel-
letti területek tisztítását, gallydará-
lást vállalok. Elszállítással is. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/9/
Háztartási gépek szervízelé-
se, hűtő, fagyasztó, automa-
ta mosógép, mosogatógép, 
mikrosütő javítása, klímák 
tisztítása. Érd.: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 
/10/3/
Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást vállalok. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/13/

Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló ja-
vítás és nyílászárók, párkányok 
beépítése is! Gurtni csere azon-
nal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/7/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivite-
lezése. 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. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/3/
Régi cserepes tetők kúpke-
nése. Tel.: 06-30/302-7008 
/8/5/
Költöztetés, bútorszállítás, áru-
fuvarozás (Hatvan). Tel.: 06-
30/239-5433 /8/4/
Veszélyes, magas fák kivágását 
vállalom hétvégén is, számlaké-
pesen. 06-20/214-4398, www.
fakivagasviktor.hu /4/3/

KŐMŰVES csapatommal vál-
laljuk családi házak felújítását. 
Tetőjavítás, festés, vakolás, fa-
lazás, teljes átalakítás. ajtó-ab-
lacsere, szigetelés. Kertépítés, 
térkövezés, kéziásás, bontás, 
vízvezeték szerelés, villanysze-
relvényezés. Stb. 0670/626-84-
47. /2/2/

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 /5/3/

Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/330-4597 /5/3/

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemezzel, 
cserepes lemezzel és Tondach 
cseréppel. Régi tető felújítása, 
lapos tető szigetelés. Számla-
képesen: Mátyás Európa Hu Kft. 
+36303771758, +36702199107, 
+36202664701 /4/4/

Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettázást, 
burkolást, ajtó-ablak cserét, 
homlokzatszigetelést, tető ké-
szítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/8899-673 /5/3/
18 év tapasztalattal vál-
lalok kőműves munkát: 
lapostető, vizes falak szi-
getelése, vegyi injektálás, 
ács munka, belső festés, 
laminált parkettázás, tér-
kövezés, burkolás, nyílás-
zárók cseréje. Helyszíni 
árajánlat. Tel.: 06-70/296-
1876 /6/6/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, 
mázolást, tapétázást, térkő ra-
kását, kerítés építést vállalok 
akár anyagbeszerzéssel is. Ér-
deklődni lehet: 06-70/420-1461 
/5/3/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készí-
tését, családi házak építését 
vállaljuk. Érd.: 06-70/305-7697 
/5/3/

Hálózati vízvezeték szerelé-
se, szennyvíz bekötései, belső 
vízvezeték szerelései. Tel.: 06-
20/249-4793 /3/3/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/10/
Tetőszerkezet építést, újjáépí-
tést, ács munkát vállalunk! SHM-
Bau Kft. 06-30/448-5708 /20/10/
Tetőkészítés, tetőfelújí-
tás, kocsibeálló, féleresz 
készítése, tetőfedés. Tele-
fonszám: 06-30/302-7008 
/8/5/
Kisebb kőműves munkákat, 
burkolást, kerítést, laminált par-
kettázást, festést vállalok. Tel.: 
06-20/327-1413 /4/4/
Lapostető, palatető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanci-
ával, referenciákkal. Csatorná-
zás. Telefonszám: 06/20/9491-
867 /6/1/
PALATETŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 
06-30/229-2206, www.palate-
tofelujitasjavitas.hu /4/2/
Kúttisztítást, kútmélyítést, kút-
fertőtlenítést, kútásást és faki-
vágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 
06-30/951-0378 /6/1/
Villanyszerelést vállalok! 
Családi házak teljeskörű vil-
lanyszerelését, régi hálózat 
átvezetékelését, felújítását, 
bővítését, valamint új villamos 
rendszer kiépítését. Tel.: 06-
30/526-4786 /3/1/ 
Ács munka! Ács, tetőfedő, bá-
dogos munkát vállal az ország 
bármely területén. Legyen szó 
új tetők építéséről, ill. régiek 
cseréjéről. Téliesített faházak 
készítését is vállalom. Tel.: 06-
20/580-8234, 06-20/315-9535 
/3/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

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

J

NEM INDUL A FŰNYÍRÓJA?
 HOZZA EL A KÉK MOSÓBA!

KISGÉPSZERVÍZ
MEGJAVÍTJA!

Jászberény, Kossuth út
/volt Tejüzem/

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

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

Jászberényi kamionmosóba 
keresünk 1 fő munkatársat.

Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehetséges:

06-30/935-3171
Fiala Trans Kft.
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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, JáSZTeLKI út 58.
     (A Kozári gumival szemben)
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

Marek kanapé

Tomek sarokJázmin étkezőColumbia sarok Vénusz kanapé

Fox III sarok

Köln 120 
gardrób

99.900 Ft

99.900 Ft

84.900 Ft 179.900 Ft

128.800 Ft

Kifutó bútorok

akciós árakon

A képek csak
 illusztrációk

Inez kanapé

109.900 Ft89.900 Ft 189.900 Ft

112.300 Ft138.800 Ft

119.900 Ft
139.900 Ft

69.900 Ft 59.900 Ft
74.900 Ft

68.800 Ft

112019. március 21.

INGATLAN

BÉRLET
10-20m2 iroda kiadó Jászbe-
rény központjában, a Börtön-
udvarban. Érd.: 06-70-208-
9625 /3/3/
Jászberényi, városközponthoz 
közeli albérlet rövid távra 2 főtől 
2eFt/fő/éj vagy hosszú távra havi 
bérért kiadó. Tel.: 06-70/607-
7350 /3/3/
Eger belvárosában 93 nm-es iroda 
zárható parkolóval tartósan kiadó. 
Érd.: 06-20/947-4992 /3/1/
Újhatvanban berendezett szobák 
hosszú tárva férfi aknak kiadók. 
Igényesebb és szerényebb kivitel-
ben. Tel.: 06-20/384-3906 /3/1/

ÁLLAT
170 kg-os hízók eladók. Jász-
jákóhalma, Petőfi út 1. Tel.: 06-
30/451-5924 /3/2/
Gazdasági abrakon, szabadban 
tartott előnevelt csirke kapható: 4 
hetes és 6 hetes korban és 4 db 
160-180 kg-os fiatal hízó eladó. 
Bármikor megtekinthető: Heves 
megye, Hatvan, Kistelek köz 4. 
Érd.: 06-20/352-4371 /2/1/
Vágni való baromfi eladás 
ápr. 13-14-én. Ára: 400 Ft/
kg. Tel.: 06-20/9704-587 
/4/1/

VEGYES

JÁRMŰ
RÉGI motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 
06-20/572-5142 /4/3/
Öreg motorkerékpárokat és au-
tókat keresek megvételre.  T: 
06-30/701-7317 /3/2/
Utánfutó 20 hónap műszakival 
eladó Jászberényben. Tel.: 06-
30/488-9712 /3/1/

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyaté-
kot! Érd.: 06-30/9128-335 /13/3/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/10/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumi-
val és 205/55/16-os téli gumik. 
Érd.: 06-70/247-0863 /50/34/

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 
06-70/530-2489, 06-37/340-611 
/5/4/
Hatvan határában 1500 nm gon-
dozott szőlő és 1500 nm gondo-
zott telek olcsón eladó. Tel.: 06-
20/384-3906 /3/3/
Jászágón 5100m2 tanyaterület el-
adó. Tel.: 06-30/353-3160 /3/3/

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! Érd.: 06-20/3318-
359 /10/4/
OKJ-s képzések Jászberényben 
az OK-TAT-60 Kft-nél! Fogadós 
/ Pincér / Szakács / Vendéglátó 
eladó. Részletekért hívd a +36 
30 700 8999-es telefonszámot! 
Nyvsz.:E-000289/2014 Tyúkvásár! ARANYOSI tyúk-

vásár 1 éves Vörös Tojó Tyúk, 
szép tollasak 600Ft/db.  IN-
GYENES házhoz szállítás! Tel: 
30/171-6635

-
ő 
-

-
-
l. 

3. 

í-
-
/

í-
z 
-
8 

t, 
-
.: 

e 
-
-
-

-
-
s 
. 
-

-
-

ó. 

k! 
-

at 
t, 
s 
-

-
g 
ó 
k 
k 
-
5 

Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, 
nagy asztalokat, dunnapárnát. 
Tel: 06-30/317-0726 /9/8/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúró-
gépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, in-
vertert, kis gépeket. 0670/624-
5475 /4/3/
Jászberényben idős férfi 
mellé betegápolót keresek 
hosszútávra. Telefonszám: 
06-30/555-7181 /3/3/
Használt, működőképes VIGAS 
faelgázosító kazán, 200 literes 
bojlerrel eladó. 06-30/329-41-
86 /3/2/
Eladó egy faszerkezetes szén-
atároló 15 m× 6 m-es, 4,2 m 
magasságú és 1 db üveges 
italhűtő. Érd.: 06-30/606-8314 
/3/2/
Otthoni gondozásra, ápo-
lásra keresek környezeté-
re igényes gondozót, aki 
a házimunkában is bese-
gít. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal lehet: Szu-
perinfó Szerkesztősége, 
5100 Jászberény, Gyön-
gyösi út 25. Jelige: beteg-
ápoló. /3/3/
Régi motorokat, motoralkat-
részt, légpuskát, diafilmeket, 
motoros könyveket, műhely 
felszerelést vásárolnék. 06-
20/445-7035
Virágcserepek, műanyag vö-
dör, zsákok, konténer, kőzet-
gyapot termesztőközeg, sík-
fólia, tartópolcok eladók. Tel.: 
06-20/937-9301

Jászberényben, a hűtőgépgyári 
lakótelepen 3 szintes, 110 m2-
es, 4 szoba + nappali, 2 fürdő-
szobás, kertkapcsolatos sorház 
eladó. Telefonszám: 06-30/9551-
498 /3/3/
Eladó kocka házat keresek Jász-
berényben. Érdeklődni lehet: 06-
30/675-2942 /3/2/
Jászberényben, a Szent  István 
körúton 2 és fél szobás, első 
emeleti lakás eladó. Érdeklődni a 
06/ 30-3-517-563-as telefonszá-
mon /3/2/
Eladó: 750 m2-es gyümölcsös la-
kókocsival, Hatvan külterületén. 
Tel.: 06-30/9635-131 /2/1/

LIGNIT korlátlanul
kapható!

Ficzek Tüzép
Jászárokszállás!
06-70/702-5262

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
Jászberény környékére, tanyára 
idősebb házaspárt keresek ház 
körüli munkára, lakhatásért cse-
rébe. Tel.: 06-70/619-4813 /3/1/
Tritikálé Atkáron eladó 6.000 
Ft/q. Érd.: 06-20256-2684 
/3/1/

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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23.430 Ft helyett, CSAK

18.540Ft

33.530 Ft helyett, CSAK

23.430 Ft
 Tökéletes

megoldás, távoli
vagy közeli

szemüveghez!

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN OPTIKÁNKBAN!
Az akció idődőtartama: 2019. március 1-től, március 30-ig! Részletekről tájékozódjon üzletünkben!

KERET + HOYA PRÉMIUM LENCSE
(Karc és tükröződés mentes bevonattal)

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.,
TELEFON.: +36 57 412 764

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

Építőanyagok készletről azonnal.

Gipszkarton: impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm-22mm-ig óriási készletről!

Áraink az Áfát tartalm
azzák és a készlet erejéig érvényesek

Több féle cement, téglák, tetőcserepek, 
lambéria, hajópadló, fenyő fűrészáru stb.

Ha úgy érzed, hogy szeretnél személyesen 
megismerkedni az általunk nyújtott lehető-
ségekkel, kérlek, küldd el önéletrajzodat az  

allas@konkolyelectro.hu címre.

Konkoly Electro Kft.
www.konkolyelectro.hu

A folyamatos bővülésünk következő állomásaként

IroDAI AsszIszTENs
 munkatársunkat keressük. 

A Konkoly Electro Kft. egy folyamatosan 
növekvő, rendkívül biztos alapokon álló, 
100% magyar tulajdonú, jászberényi vál-
lalkozás, amely közel 2 évtizede állít elő 
egyedi igényekre tervezett célgépeket. Büszkék vagyunk arra, 
hogy motivált, egymást segítő munkatársakkal dolgozhatunk. 

Ha szeretsz segíteni másoknak, ha a precízség nem áll 
messze tőled, ha jól bánsz az emberekkel és a számí-
tógéppel egyaránt, akkor számítunk Rád! 
Ebben a munkakörben fő feladatod az ügyvezető és a 
mérnökök napi adminisztratív munkájának elősegítése. 


