
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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 MÉHTELEP ESZTERGOMBAN
A NAGY GÁZCSERETELEP 

MELLETT
Vas és színesfém (réz, alumínium, cor, 
horgany, akkumulátor stb.) átvétele 

magas piaci áron!

Szükség esetén házhoz is kimegyünk.
Cégek hulladék kezelését is vállaljuk,

  akár konténer kihelyezéssel is!

Tel.:06-20/5887759, 
E-mail cím: vasfemkft@gmail.com

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

8-16 óráig:  20/779-0352 
munkaidő után:  70/610-6278

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.  
Tel: 33/887-187    (az autómosó épületében)

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 
(körforgalomnál a Kaszinó mellett)

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

iqtherm@iqtherm.hu
www.iqtherm.hu

OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ,  
 Auchan Omszk Park 1.

Tel: 06 30 516 1193

OPTIC WORLD  
ESZTERGOM, 

Kossuth L. u. 5.
Tel: 06 30 450 8228

OPTIC WORLD DOROG, 
Bécsi út 51.

Tel: 06 30 851 1050

www.opticworld.hu     
www.facebook.com/

opticworld.hu

Látásvizsgálat bejelentkezés:
www.opticworld.hu/

latasvizsgalat

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 
A KERET 
ÁRÁÉRT?!

IGEN, EZ NÁLUNK 
LEHETSÉGES!

SZEMVIZSGÁLAT
10 000 Ft

AJÁNDÉK!

SZEMÜVEGLENCSE
15 000 Ft

AJÁNDÉK!

Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. június 30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

2018-AS NAPSZEMÜVEGTREND
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKA ÜZLETEINKBEN

20%-OS BEVEZETŐ AKCIÓ
OPTIC WORLD KONTAKTLENCSÉKRE

SZEMVIZSGÁLAT
10 000 Ft

AJÁNDÉK!

SZEMÜVEGLENCSE
15 000 Ft

AJÁNDÉK!

Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. június 30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

2018-AS NAPSZEMÜVEGTREND
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKA ÜZLETEINKBEN

20%-OS BEVEZETŐ AKCIÓ 
OPTIC WORLD KONTAKTLENCSÉKRE

KOMPLETT SZEMÜVEG 
A KERET ÁRÁÉRT?!

IGEN, EZ NÁLUNK LEHETSÉGES!

 Második napszemüveg féláron akcióban az első, teljes 
áron vásárolt napszemüveg mellé,azonos tranzakció 

mellett (egy blokkon és munkalapon kell szerepelni a két 
napszemüvegnek), a 2. napszemüveg 50% kedvezmény-
nyel vásárolható meg Az ajánlat 2018. május 2. és 2018. 
július 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További 

részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

(a volt DM helyén)
Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

NYÁRI AKCIÓ!

KIÁRUSÍTÁS!!!

Öblítő már 

360 Ft-tól

Doszénker Kft/Alagút
Dorog,Hantken Miksa u.8
Tel:+36/70-394-27-30

A készlet erejéig
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A közel 40. éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE

NŐI ÉS FÉRFI ALKALMI
MUNKATÁRSAKAT KERES

FELADATOK:
• Takarítói munkák az esztergomi Suzuki gyárban

AMIT ELVÁRUNK: 
• Igényes, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
• Jó munkahelyi légkör
• Nap végi elszámolás

 
munkaruha 

 
várjuk jelentkezését a 06/30/184-2912   

 telefonszámon.

 

Cégünk – EuroKnife Bt. – az ipari vágó szerszámok, kör- és egyeneskések 
gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES csoport 

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában, Budapest határától 10 km-re. 

Jelentkezés: hr@euroknife.com
Levelezési cím: 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

CÉGVEZETŐ ASSZISZTENS
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:  
-  Cégvezető munkájának támogatása,
-  Riportok, statisztikák készítése,
-  Kapcsolattartás a német anyavállalattal, találkozók egyeztetése, naptár és levelezés 
   menedzselése,
-  Tárgyalási időpontok, vendégek ellátásának és a szükséges feladatok szervezése, a 
   cégreprezentációkkal kapcsolatos feladatok ellátása,
-  Emberi erőforrás-tervek, politikák, akciók kidolgozásában és ezek megvalósítását szolgáló 
   rendszerek tervezésében és bevezetésében való részvétel,
-  A munkavállalók képzésével, fejlesztésével kapcsolatos folyamatok, képzési igények 
   felmérése, HR programok tervezése, szervezése,
-  Adminisztratív feladatok elvégzése, szabadságok, útiköltségek nyilvántartása,
-  Álláshirdetések szerkesztése, feladása, jelentkezők adatainak kezelése,
-  A kiválasztott szakemberek felvételének koordinálása,
-  A szervezet gyakornoki és karrier programjának működtetése,
-  Új HR programok kialakításában való részvétel, hatékonyságának mérése, javítása. 
ELVÁRÁSOK:     
-  Felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség,
-  Fogékonyság az új megoldásokra, kreativitás,
-  Jó kommunikációs készség, 
-  Rugalmasság, csapatmunkára való nyitottság, 
-  Kommunikációs szintű német és/vagy angol nyelvtudás,
-  Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek.
ELŐNY:     
-  hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:                  
-  Versenyképes bérezés;
-  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer;

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

A Mazsi Kft. 
keres 

FÉRFI 
munkatársakat.

KÜLTÉRI MUNKÁRA, ÁRUMOZGATÁSRA, 
KARBANTARTÁSRA 2 mûszakban, 

jó fizetési lehetôséggel 
(állományba vétel után nettó 1000.-/óra).

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
elôzetes idôpont egyeztetéssel:

Tel.: 30/385-1873, 33-522/500
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Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések - gyártásában 
vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES csoport magyarországi 

leányvállalata a Pilis kapujában.

Érdeklődni: Kőnig Barbara  HR vezetőnél     
Tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520

Mail.: hr@euroknife.com
Levelezési cím: 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban 
szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kezelhessük.

MINŐSÉGELLENŐR
FŐBB FELADATOK:  
-  fémipari késztermékek műszaki rajz alapján történő 
   ellenőrzése és csomagolása
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:     
-  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
-  Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság, 
   terhelhetőség
ELŐNY:     
-  Szakirányú műszaki végzettség,
-  Műszaki rajz olvasási ismeret,
AMIT KÍNÁLUNK:                  
-  Rendezett, biztonságos környezet;
-  Versenyképes bérezés;
-  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer;
-  Céges buszjáratok (Esztergom- Csolnok- Piliscsaba útvonalon), 
munkába járás támogatása
MUNKAREND: 8 órás, 2 műszakos

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az alábbi 
munkakör betöltésére:

A Sváb Pékség pilisjászfalui 
üzemébe éjszakás és nappalos 

műszakba munkatársakat 
keresünk.

FELADÓ
TÁBLÁS

VETŐ
BETANÍTOTT - és 
SEGÉDMUNKÁS 

Jelentkezni  a 
svabpekseg@mail.datanet.hu 

e-mail címen, vagy  de. 9-11 
között  +36-30-747-6945    

telefonszámon lehet.

 A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzetközi építőanyag-
ipari konszern magyarországi leányvállalata – 1990-es alapítása óta 
mára már a hazai építőipar vezető cégei közé tartozik.
Tevékenységét innovatív építőipari termékek, vevőorientált szolgálta-
tások és dinamikus fejlődés jellemzi.

A CÉG DOROGI SZÉKHELYÉRE
KARBANTARTÁSI, ÜZEMFENNTARTÁSI RÉSZLEGÉRE

  KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ  
munkatársakat keres.

Feladatai közé tartozik:
- Napi karbantartások, villanyszerelési feladatok elvégzése
- Tervezett karbantartások elvégzése
- Elvégzett munkák dokumentálása

Elvárások: 
- Villanyszerelő képesítés
- Gyakorlatias gondolkodás
- Önálló és felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
- Villamosmű kezelői végzettség
- Villamostelep kezelői végzettség
- B kategóriás jogosítvány

A munkavégzéshez multinacionális vállalati környezetet, versenyképes jövedelmet, 
Cafeteria juttatást, bejárási támogatást, fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2018. július 31-ig     
várjuk a következő címre: Baumit Kft. 

2510 Dorog, Baumit út 1., E-mail: allas@baumit.hu, 
Telefonszám:  36 30 8626064

Önéletrajzát az fmlparts@fmlparts.com e-mail címre várjuk!

Telefon: 06-30-957-3920

•  POLÍROZÓ-CSISZOLÓ
•  HAGYOMÁNYOS, 
    CNC ESZTERGÁLYOS
•  CNC/NC MARÓS
•  MŰSZERÉSZ

Pilisvörösvári fémmegmunkáló üzemünkbe azonnali munkakezdési 
lehetőséggel  munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem • Utazási költségtérítés 

• Hosszú távú munkalehetőség • Egyműszakos munkarend 
• Étkezési támogatás készpénzben

•  LAKATOS/AWI HEGESZTŐ
• ANYAGMOZGATÓ
• ÖSSZESZERELŐ ÉS 
    BETANÍTOTT MUNKÁRA
• SOFŐR

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
Tel: 06-20-746-8664 

2518 Leányvár, Vaskapu puszta
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást
- valamint ingyenes céges autóbuszjáratot biztosít

A SOFIDEL HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI 
JELENTKEZŐK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA:

- min. 2 év gépbeállító technikus szakmai tapasztalat
- vállalja 3 műszakos munkarendet (hétfőtől- péntekig)  

- határozatlan idejű munkaszerződést 
3 hónapos próbaidővel,

- önállóan, illetve csapatmunkában is megállja a helyét.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

GÉPMESTER
pozícióra 

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy személyesen a 
megadott címeken.

Cégünk  ALVÁLLALKOZÓI KAPACITÁST 
keres csarnoképületek, középületek, irodaházak, szállodák szárazépítészeti 
(gipszkartonos) és szobafestő-mázoló munkák kivitelezéséhez.

FESTÉS MUNKÁK:
glettelés, diszperziós festés, díszítő festés, 
tapétázás, mázolás

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI MUNKÁK:
oldal és előtétfalak, álmennyezetek, 
látványdobozolások készítése

ANYAGOT BIZTOSÍTJUK!
Felmérés 2 hetente, 
� zetés 48 órán belül átutalással.

Érdeklődni a 06-20/351-7024 
telefonszámon vagy a pzbau@pzbau.hu e-mail címen lehet.

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

Felcsúti székhelyű építőipari cég,  
azonnali kezdési lehetőséggel, 

MAGASÉPÍTÉSI  
területre

• MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
• PROJEKTVEZETŐ
• ÉPÍTÉSVEZETŐ

ELEKTROMOS SZAKÁGI 
területre

• MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
• PROJEKTVEZETŐ

GÉPÉSZ SZAKÁGI  
területre

• MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
munkatársakat keres.

Jelentkezni: 
(H-P: 7-17 óráig)  

30/417-87-55,  
vagy önéletrajzzal az  

info@fejerbalzrt.com címen.
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Szeretnél egy kimagasló minőségű termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni? 

Csatlakozz Te is a  sikeres csapatához! 
Szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk. Világszínvonalú technológiával, munkatársaink megbecsülésével 
biztosítjuk a skandináv régió építőiparának vevői elégedettségét. Keresünk lendületes, minőségtudatos munkatársat az alábbi  

munkakörbe:                                                                       GÉPKEZELŐ 

 
 

 

 

 

Feladatok: 

• Lapgyártás, méretre vágás, festési munkák 
• PLC vezérelt gépek működtetése 
• Terület gépeinek kezelése, beállítása 
• Termékek minőségének ellenőrzése 
• Szükséges adminisztráció elvégzése 

Elvárások: 

• Multinacionális gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat 
• Legalább általános iskolai végzettség 
• 3+3-as, 12 órás munkarend vállalása 
• Alapszintű számítógépes gyakorlat 
• Minőség iránti elköteleződés 

• Alapbéren felüli jelenléti bónusz                             
• Bruttó 37.500 Ft/hó cafeteria 
• Nettó 25.000 Ft iskolakezdési támogatás 
• Határozatlan idejű munkaszerződés 

 

Amit kínálunk: 
 
 

• Szakmai tudás folyamatos fejlesztése 
• Külső-belső tréningeken részvétel 
• Stabil, biztos hátterű munkahely 

 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, várjuk jelentkezésed az alábbi elérhetőségeken: 

Postai úton: Cembrit Kft., 2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7. E-mail-ben: hr@cembrit.hu Telefonon: 33/887 733 
 
 
 
 

A közel 40. éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE

Női és Férfi munkatársakat keres hosszú távra

TAKARÍTÓI pozíció betöltésére

FELADATOK:
• Napi és Technológiai takarítás az esztergomi Suzuki gyárban

AMIT ELVÁRUNK: 
• Igényes, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
• Jó munkahelyi légkör
•  Nappali (2 műszak), valamint hétvégi munkavégzés, 

versenyképes kiemelkedő bérezés

+ bónusz juttatásokkal, ingyenes buszjárattal,  
munkaruha biztosítása mellett.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését  
várjuk jelentkezését a 06/30/184-2912 telefonszámon.

A Balaya játszóház és kávézó 
felvételt hirdet

DOROG, 
Hantken 

Miksa u. 8-9.
Tel.: (20) 459 3737

JÁTSZÓHÁZI 
MUNKATÁRS ÉS 

PULTOS
munkakörbe

HA ÚGY ÉRZED, HOGY:
- lelkes vagy, szeretsz és tudsz is 
   csapatban dolgozni,
- szereted, ha a munkád 
   változatos,
- szereted a gyerekek zsivalyát, 
   amikor önfeledten játszanak 
- értesz a gyerekek nyelvén, 
   foglalkoztatni tudod őket
- színvonalas kiszolgálást tudsz 
   nyújtani a kávézóban és az 
   ételbárban
- szereted a tiszta és rendezett 
   körülményeket,
   akkor várjuk önéletrajzodat!

ELVÁRÁSOK:
- a gyerekekkel való foglalkozá-   
   sokban való tapasztalat,
- min középfokú végzettség
- tiszta, rendezett megjelenés
- jó kommunikációs készség
- jó problémamegoldó készség

JELENTKEZNI :

club@balaya.hu

Keressük a kávézó felszolgáló 
csapatának új tagját!

Fiatalos, igényes, dinamikus - a 
színvonalas vendéglátás mellett 
elkötelezett - mellék és főállású 

munkavállalót keresünk, 
BARISTA-FELSZOLGÁLÓ,  

valamint FELSZOLGÁLÓ 
KISEGÍTŐ munkakörbe.

Gyakorlat előnyt jelent, de hiánya nem kizáró ok.
Jelentkezés: önéletrajzzal a 

negracafe@gmail.com címen.

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és 
egyenes kések - gyártásában vezető helyet 
elfoglaló 100 éves német DIENES csoport 

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában

Érdeklődni: Kőnig Barbara  HR vezetőnél     
Tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520

Mail.: hr@euroknife.com
Levelezési cím: 2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő 

személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

SÍKKÖSZÖRŰS
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:  
                   - síkköszörűn történő fémmegmunkálás
                   - szakirányú végzettség
                   - munkarend: 8 órás, 2 műszakos 
 ELVÁRÁSOK:     
                   - felelősséggel végzett pontos, önálló munkavégzés
                   - műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete
ELŐNY:
                   - hasonló területen szerzett tapasztalat
 AMIT KÍNÁLUNK:                  
                   - Rendezett, biztonságos környezet;
                   - Versenyképes bérezés;
                   - Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer;
                   - Céges buszjáratok (Esztergom- Csolnok- 
                     Piliscsaba útvonalon), munkába járás támogatása

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

Műszeripari tevékenységet 
folytató cég keres 

munkatársakat az alábbi 
munkakörökbe:

- HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS 
GÉPBEÁLLÍTÓ

- NŐI BETANÍTOTT 
MUNKÁS

- AWI HEGESZTŐ
Munkavégzés helye: 

Dunabogdány
Utazási hozzájárulást, 

üzemanyagtérítést vagy 
szállást biztosítunk!

Pályakezdők, és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Érdeklődni lehet a 
06-30/962-9562 számon 

vagy az info@szervo2000.hu 
e-mail címen.
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Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi

ELADÓ
munkatársakat keres!

Jelentkezését kérjük küldje el a
hust341hr@praktiker.hu címre!

Munkavégzés helye: Pilisszentiván
Jelentkezés: fényképes önéletrajzát a 

workmateteamkft@gmail.com e-mail címre 
várjuk, vagy a 06 30/655-2074 telefonszámon.         

- túlóra lehetőség
- ingyenes munkaruha, 
- ingyenes céges 
  buszjárat: 
  Nyergesújfalu, Tát, Tokod, 
  Dorog, Esztergom, 
  Esztergom-Kertváros, 
  Leányvár, Tinnye, Tök, 
  Perbál,  Piliscsaba, 
  Piliscsév, Úny, Dág
- stabil, hosszú távú 
  munkalehetőség

Feladatok: 
- könnyű, álló fi zikai 
  betanított munka

Amit kínálunk:
- 8 órás, egy műszakos  
  munkarend 
  (180 000 bruttó bér)
- minőségi pótlék 
  (10 000 Ft/hó)
- jelenléti pótlék 
  (30 000 Ft/hó)
- cafeteria (12 000 Ft/hó)
- műszakpótlék

Kültéri lámpatestek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára azonnali kezdéssel, 
betanított munkára keresünk női és férfi 

OPERÁTOROKAT, LAKATOST

VILLANYSZERELŐ
Az ideális jelölt:
•  Megbízható
•  agilis
•  középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik
•  2-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
•  Szívesen dolgozik csapatban
Feladata:
•  légkezelő gépek villamos bekötése
•  kapcsolók, frekvenciaváltók, elektromos alkatrészek felszerelése
•  kábelátvezetések elkészítése
Amit kínálunk:
•  stabil munkáltatói háttér
•  sokrétű cafeteria rendszer nettó 20 000,-Ft értékben
•  jelenléti jutalom bruttó 50 000,-Ft értékben
•  kiszámítható munkaidő kétműszakos műszakrenddel 
•  napi 8 órás munkavégzés
•  túlóra lehetőség hétköznap, hétvégén
•  100%-os térítés autóbuszbérletre
•  monotonitás mentes munkavégzés

Jelentkezés:
•  folyamatosan

Jelentkezni a molnar.evelin@rosenberg.hu e-mail címen, 
vagy a Rosenberg Hungária Kft. 2532 Tokodaltáró, 

József Attila út 32-34. levélcímen lehet.

Munkaerőt keres

A Rosenberg 
Hungária Kft. 

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelős-
séget nem vállal. A hirdetésekkel 

kapcsolatos reklamációt a megjelenést 
követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 

és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, Pilisvörösvár, 
Tinnye, Pilisjászfalu, Pilisszentkereszt, Visegrád, 
Dunabogdány, Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, 

Szentendre
minden pénteken 50000 Példányban

 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra
Felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 

Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató
Tel.: +36-70/612-8375

Felelős szerkesztő: Földesi Márta   Tel.: +36-30/411-3921
Szerkesztőség: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.
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Amennyiben érdekli a fenti állás lehetőség kérem küldje 
el önéletrajzát a következő e-mail címre 

agnes.szorad@lucartgroup.com

Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata. Nyergesújfalun 
zöld mezős beruházás keretében épült, 12 000 m2-es új üzemében  

higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. Főbb terméke a haj-
togatott és tekercselt kéztörlők, kis-és nagytekercses toalettpapírok.

GÉPKEZELŐ
FELADATOK:

-  papíripari gépek, berendezések beállítása;
-  berendezések működésének biztosítása 
   (tekercs felrakása, korrekciók elvégzése, anyagok 
   biztosítása és egyéb szükséges beavatkozások);
-  a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
-  az előírt nyomtatványok vezetése;
-  részvétel a rábízott gépek tervszerű megelőző 
   karbantartásában (folyamatos, időszakos);
-  a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása;
-  Többműszakos munkarend vállalása 
ELVÁRÁSOK:
-  Középfokú végzettség, 
-  műszaki beállítottság, 
-  kiemelkedő problémamegoldó képesség, 
-  jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és 
   csapatmunka, rugalmasság
ELŐNYÖK:
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

FEJLŐDŐ, CSALÁDIAS LÉGKÖRŰ CSAPATÁBA 
KERES ÚJ MUNKATÁRSAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
FELADATOK:
-  Automata és fél-automata gépek, berendezések 
   elektromos karbantartása, javítása
-  Gyártósorokon a PLC programokban a hibák keresése, 
   javítása,
-  Aktív részvétel fejlesztési feladatokban, hiba 
   megelőzési módszerek kidolgozásában
-  Részvétel a rábízott gépek tervszerű megelőző 
   karbantartásában (folyamatos, időszakos);
ELVÁRÁSOK:
-  Középfokú elektrotechnikusi, villamosipari vagy 
   vezérléstechnikai – végzettség
-  PLC programozási tapasztalat
-  Pneumatika és gépészeti ismeretek
-  Felhasználói szintű számítógépes ismeret
-  Önálló, proaktív és felelősségteljes munkavégzés
ELŐNYÖK:
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

AJÁNLATUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
-  Versenyképes juttatási csomag
-  Jelenléti bónusz, teljesítmény prémium
-  Széleskörű Cafateria
-  Céges buszjárat (Úny, Csolnok, Kesztölc, 
   Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokodaltáró, Tát)

Telephely: 2518 Leányvár, Vaskapu puszta 08/17 hrsz
www.sonetron.hu / info@sonetron.hu   Tel.: +36 70 443 33 69

Szerszám és alkatrészgyártó cég leányvári üzemébe keres új munkatársakat 

CNC  FORGÁCSOLÓ (marós)

Kezdők jelentkezését is várjuk!

ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség
- Szerszámgyártásban és vagy egyedi 
  gyártásban szerzett tapasztalat előny

AMIT NYÚJTUNK:
-  Kiemelt fi zetés
-  Dinamikus, fi atal csapat
-  Szállást biztosítunk

INNOVATIV AUS TRADITION

Kienle + Spiess Hungary Kft. 
A Kienle + Spiess Csoport 
a prés- és nyomásos 
öntészeti technológiák 
területén több mint 75 
éves múltra tekint vissza.  
A legkorszerűbb gyár-
tási technológiák mentén 
világszerte kínálunk 
energiahatékony részegy-
ségeket villanymotorokba 
és generátorokba.
Több mint 1.200 munka-
társunk nevéhez köthetők  
innovatív termékeink, 
műszaki megoldásaink és 
szolgáltatásunk.

www.kienle-spiess.com 

Hatékony szervezetünk 
állandóan bővül, így olyan  
kiváló munkatársakat 
keresünk, akik képesek 
proaktívan gondolkodni, 
önállóan dolgozni.

Európában piacvezető multinacionális cég munkatársakat keres! 

Gyárunk villamos gépipari termékeket gyártó nemzetközi 
vállalatcsoport gyorsan fejlődő tagja. Munkatársakat keresünk 

az alábbi munkakörre:

Feladatok: 
• Üzemrészek termelésének előkészítése, a gyártás 
  programozása
• Megrendelőkhöz szükséges feltételek lekérdezése, a 
   gyártás összehangolása
• Gyártási kapacitások vizsgálata, gyártási határidők 
  megadása
• Gyártási megrendelők számítógépes rendszerben történő
   elhelyezése

Elvárások:
• Min. középfokú műszaki vagy gazdasági végzettség 
   (ideális esetben felsőfokú végzettség)
• SAP ismeret vagy egyéb vállalat irányítási rendszer 
   ismerete
• Aktív, kommunikációs szintű német vagy angol 
   nyelvtudás
• Hasonló munkakörben szerzett min. 2-3 éves 
  tapasztalat
• Termelői környezet ismerete
• Pontos, precíz, önálló munkavégzés, strukturált, 
   analitikus gondolkodásmód
• MS Offi  ce ismeret (kiemelten excel)
Munkavégzés helye: TOKOD

Kienle + Spiess Hungary Kft.
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com 

  GYÁRTÁSTERVEZŐ 
(teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaszerződéssel)

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük  önéletrajzát a 
betölteni kívánt munkakör megjelölésével juttassa el az alábbi 

elérhetőségek egyikére:
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SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ 
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti fi zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség
- kezdő bér: nettó 1450 Ft/óra
ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

A NIFAST Hungary Kft. 
felvételt hirdet

MINŐSÉGELLENŐR
munkakör betöltésére.

FELADATOK:  
•  Beérkező áru vizuális ellenőrzése 
•  Kisebb szériájú minőségi válogatás, visszajavítás 
   végzése 

ELVÁRÁSOK:
•  2 műszakos munkarend vállalása
•  Műszaki érzék

ELŐNY:
•  Minőségi válogatásban/visszajavításban szerzett 
   tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes jövedelem
•  Jelenléti pótlék
•  Kiemelt bejárási támogatás
•  Cafeteria

Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a bejárást 
meg tudják oldani! Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal, 

személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.

E-mail: info@nifast.hu

RAKTÁRI DOLGOZÓ
munkakör betöltésére.

FELADATOK:  
•  Beérkező és kimenő áru kezelése
•  Egyéb raktári feladatok

ELVÁRÁSOK:
•  2 műszakos munkarend vállalása

ELŐNY:
•  Raktározásban szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:   
•  Versenyképes jövedelem
•  Jelenléti pótlék
•  Kiemelt bejárási támogatás
•  Cafeteria
•  Targoncavezetői engedély megszerzésének lehetősége

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések - gyártásában 
vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES csoport magyarországi 

leányvállalata a Pilis kapujában.

Érdeklődni: Kőnig Barbara  HR vezetőnél     
Tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520

Mail.: hr@euroknife.com
Levelezési cím: 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő 

személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

STANCOLÓ
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:  
-  stancoló gépen történő fémmegmunkálás
-  szakirányú végzettség
-  munkarend: 8 órás, 2 műszakos 
ELVÁRÁSOK:     
-  felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés
-  műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete 
ELŐNY:     
-  hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:                  
-  Rendezett, biztonságos környezet;
-  Versenyképes bérezés;
-  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer;
-  Céges buszjáratok (Esztergom- Csolnok- Piliscsaba 
   útvonalon), munkába járás támogatása

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az alábbi 
munkakör betöltésére:

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG 
EGYMŰSZAKOS MUNKARENDBEN!  
Jelentkezés az alábbi email-en vagy 

személyesen.
Tokodaltáró, Tárna utca 1.

személyesen H-P 9-14 között, vagy a 
trgykft@invitel.hu címen 

önéletrajzzal.
Tel.: 06/33 505-550

TRGY Kft. 
tokodaltárói 
rácsgyártó 

üzemébe kiemelt 
bérezéssel 

GÉPBEÁLLÍTÓ  
GÉPKEZELŐ 

munkatársat keres.Gemini Kft. 
keres 

GÉPKEZELŐT, 
BETANÍTOTT 
MUNKÁST 

fűrészüzemébe.
Tokod, Móra F. u. 1.
30 933 1804, 
30 822 5855

ESZTERGOM-KERTVÁROSBAN  
ÉS  DOROGON  

FŰKASZÁLÁST  VÁLLALOK. 
TEL: +36(30)247-8933

a KREPCSIK TÜZÉP 
 (  Tát  József A. u. 37.) alatt   keres 

építőanyag kereskedés be
jogosítvánnyal 

rendelkező,  
targoncázni tudó

ÁRUKIADÓ T  
Csak tapasztalt jelentkezőket 

keresünk, hosszútávú  
bejelentett  munkára.

 Férfi  és női jelentkezők et is várunk!
Bérezés: nettó 200.000 Ft

ÉRD: 30/853-2004

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
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BETANÍTOTT KLÍMASZERELŐ, 
GÉPKEZELŐ, FÉMMEGMUNKÁLÓ

Az ideális jelölt:
•  Megbízható
•  Szívesen dolgozik csapatban
•  Jó fi zikai állóképességgel rendelkezik

Amit kínálunk:
•  stabil munkáltatói háttér
•  sokrétű cafeteria rendszer nettó 20 000,-Ft értékben
•  jelenléti jutalom bruttó 50 000,-Ft értékben
•  kiszámítható munkaidő kétműszakos műszakrenddel 
•  napi 8 órás munkavégzés
•  túlóra lehetőség hétköznap, hétvégén
•  100%-os térítés autóbuszbérletre
•  monotonitás mentes munkavégzés

Jelentkezés:
•  folyamatosan

Jelentkezni a molnar.evelin@rosenberg.hu e-mail címen, 
vagy a Rosenberg Hungária Kft. 2532 Tokodaltáró, 

József Attila út 32-34. levélcímen lehet.

Munkaerőt keres

A Rosenberg 
Hungária Kft. 

ROZIFA KFT. (rakodólapok 
gyártásával, újrahasznosításával 

illetve kereskedésével foglalkozunk) 
azonnali kezdéssel munkatársakat 

keres az alábbi pozíciókba:

BETANÍTOTT  
SEGÉDMUNKÁS

ELVÁRÁSOK: 
-  Minimum 8 általános iskolai végzettség
-  Precíz munkavégzés
-  Számítógépes alapismeretek előnyt jelentenek

AMIT KÍNÁLUNK: 
-  Egy műszakos munkarend, 
-  Hosszú távú, fi x munkalehetőség, teljes munkaidő.
-  A munkába járás költségeit cégünk megtéríti.

KEZDŐ FIZETÉS: nettó 230.000 Ft 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Rozifa Kft. 2081 Piliscsaba, Kálvári u. 50-52.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk  
info@raklapgyartas.hu
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Minőségi nyílászárókat gyártó, nagymúltú cég keres 

Kollégákat ÜZEMI MUNKÁRA.
Kulturált munkakörnyezet, kiemelt bérezés, bejárástámoga-

tás, munkaruha, egyéb juttatások.
Hosszútávú munkalehetőség egyműszakos munkarendben!

Munkavégzés helye: PILISVÖRÖSVÁR.

Érdeklődni a 00-36-30-400-55-44-es telefonszámon lehet.
Az önéletrajzokat az info@hofstadter.hu-ra várjuk.

TEHERGÉPJÁRMŰ 
VEZETŐKET 

keresünk
leányvári indulással

Jelentkezés: 
06-30-9347-338, 

vagy tagsi@vnet.hu

Jelentkezés feltételei:
· C  kat. jogosítvány 
· GKI vizsga
· Páv alkalmassági

12 tonnás darus teherautó
Építőanyag szállítás

Amit kínálunk:
·  Kiemelkedő jövedelem
·  hosszú távú munka

Jelentkezés feltételei:
· C, E  kat. jogosítvány 
· GKI vizsga
· Páv alkalmassági

Nyerges tehergépkocsira

BETONELEMGYÁRTÓ  
FELADATOK: 

-  Gyártósori munka
ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
-  termelés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Kereseti lehetőség az első hónap után:

o  Egy műszakos munkarendben bruttó 195.000 Ft
o  Több műszakos munkarendben bruttó 230.000 Ft
o  Szakirányú képzések lehetősége
o  Túlóra lehetőség

-  + havi nettó 28.000 Ft Cafetéria + Iskolakezdési támogatás

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres az 

alábbi munkakörökbe

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a 
hr@railone.hu email címre elküldve 

vagy személyesen a gyár HR osztályán, 2541. 
Lábatlan, Rákóczi út 1.

FELADATOK: 
-  betonkeverő gépek kezelése
ELVÁRÁSOK:   
-  OKJ-s végzettség
-  Minőség iránti elköteleződés

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
-  termelés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Kereseti lehetőség az első hónap után:

o  Egy műszakos munkarendben bruttó 235.000 Ft
o  Több műszakos munkarendben bruttó 270.000 Ft
o  Szakirányú képzések lehetősége
o  Túlóra lehetőség

-  + havi nettó 28.000 Ft Cafetéria + Iskolakezdési támogatás

NEHÉZGÉPKEZELŐ, 
BETONKEVERŐ GÉPÉSZ

A Mazsi Kft. felvételre keres 

NÔI munkaerõt 

próbaidô után nettó 
      800 Ft-os órabérrel. 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
munkaidõben 8-16-ig:

Tel.: 30/385-1873, 33-522/500

kétmûszakos munkarendbe

Önállóan dolgozni tudó    
 ÁCSBRIGÁDOT,
 ÁCSOT vagy 
    ÁCSSEGÉDET 
 illetve TANULÓT 
azonnali munkakezdéssel 

felveszek. 
Pleli János 

Tel.: 30/9413-775
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Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

GIPSZKARTONSZERELŐ 
MUNKATÁRSAT KERES

AMIT KÍNÁLUNK:
- 1600 Ft-os kezdő órabér
- Igény esetén heti/ 2 heti fi zetés
- Jó hangulatú fi atalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka, 
  biztos fi zetés

AMIT KÉRÜNK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat
- Megbízhatóság, precíz, lelkiismeretes munkavégzés

TE Connectivity Esztergom  keres

NYÁRI SZÜNETRE

AMIT KÍNÁLUNK:
-  kb. 150.000 Ft  nettó havi bér lehetőség
-  Melegétkezési hozzájárulás
-  Kultúrált, kedvező munkakörülmények
-  Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~40 km-es 
   körzetéből

Érdeklődne? Jelentkezését munkaerő-kölcsönző 
partnerünkön keresztül, a Struktúra Kft. lent 

megadott elérhetőségére küldve tudjuk fogadni.
Struktúra Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 15.
E-mail:  struktura.kft@gmail.com
Telefon: +36 33 441 021

18. életévüket betöltött diákokat, és 
minimum 8 heti munkavégzést  vállalókat

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
munkakörbe

 

Szeretnél egy kimagasló minőségű termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni? 

Csatlakozz Te is a  sikeres csapatához! 
Szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk. Világszínvonalú technológiával, munkatársaink megbecsülésével 
biztosítjuk a skandináv régió építőiparának vevői elégedettségét. Keresünk lendületes, minőségtudatos munkatársat az alábbi 

munkakörbe:                       ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 

 
 

 

 

 

Feladatok: 

• Villanyszerelési, karbantartási munkák 
• Hibakeresés, hibaelhárítás 
• Tervezett karbantartások elvégzése 
• Lakatos csapat munkájának támogatása 

Elvárások: 

• Villanyszerelő képesítés 
• Minimum két év termelő vállalatnál 

szerzett releváns tapasztalat 
• Többműszakos munkarend vállalása 
• Önálló, precíz munkavégzés 
• Jó problémamegoldó készség 

Előny: 
 

• Automatizált gyártósorok közelében 
szerzett tapasztalat 

• Nagyfeszültségű hálózati kapcsolási 
jogosultság 
 
 

 
• Alapbéren felüli jelenléti bónusz                             
• Bruttó 37.500 Ft/hó cafeteria 
• Nettó 25.000 Ft iskolakezdési támogatás 
• Határozatlan idejű munkaszerződés 

 

Amit kínálunk: 
 
 

• Szakmai tudás folyamatos fejlesztése 
• Külső-belső tréningeken részvétel 
• Stabil, biztos hátterű munkahely 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, várjuk jelentkezésed az alábbi elérhetőségeken: 
Postai úton: Cembrit Kft., 2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7. E-mail-ben: hr@cembrit.hu Telefonon: 33/887 733 

 

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

www.szuperinfo.huAZ ORSZÁG BÁRMELY 
PONTJÁRA FELADHATJA 
NÁLUNK HIRDETÉSÉT!

Részletekről érdeklődjön 
irodánkban: Dorog, Bécsi út 40.

esztergom@szuperinfo.hu
Tel.: 33/403-703, 30/411-3921
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TARGONCÁS
FELTÉTELEK:
•  targonca jogosítvány 
•  büntetlen előélet
•  felelősségteljes munkához való hozzáállás 
• két műszakos munkarend – délelőtt /délután

ELŐNY:
•  raktárosi gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK:
•  érdekes munka nemzetközi munkáltatónál
•  versenyképes fi zetés
•  egyéb bérenkívüli juttatások – kafetéria rendszer

A munkakör alkalmasság esetén azonnal betölthető, jelentkezni 
önéletrajzzal:  szilvia.patakine@pst-hungary.hu  e-mail címen 

lehet.

Munkatársakat keresünk:

munkakör betöltésére

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
2518 Leányvár, Vaskapu puszta

2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást
- valamint ingyenes céges autóbuszjáratot biztosít

A SOFIDEL HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI 
JELENTKEZŐK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA:

- akinek nem jelent problémát a leányvári munkahely 
- vállalja 3 műszakos munkarendet (hétfőtől- péntekig)  

- határozatlan idejű munkaszerződést 3 hónapos 
próbaidővel,

- önállóan, illetve csapatmunkában is megállja a helyét.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

OPERÁTORI 
pozícióra 

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy személyesen a 
megadott címeken.

 a KREPCSIK Tüzépen!
3,5 tonnás építőanyag 

kiszállító darus/
billencs autóra!

Hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron, 

magas bérezés! 

Komoly, tapasztalt, megbízható 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

krepcsikm@gmail.com-ra 
várjuk “3,5 tonnás sofőr állás” 

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével!

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON

Apróhirdetesek 
leadási 

határideje: 
KEDD 12 óra

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára munkatársat keres 2 műszakos munkarendbe 
a következő munkakörbe:

TEHERGÉPKOCSIVEZETŐ MUNKAKÖRBE
A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FŐBB 
FELADATOK: 

- autóülés szállítás 
FELTÉTELEK:

- minimum középiskolai végzettség;
- C kategóriás jogosítvány
- minimum PÁV III
- megbízható, precíz munkavégzés.
- tachograf kártya
- GKI kártya 
- emelőhátfal vizsga

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.07.30.
Írásbeli önéletrajzokat következő e-mail címre várjuk:  hr@magyartoyoseat.hu

AJÁNLATUNK:
- versenyképes � zetés
- céges buszok
- cafetéria
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A 40. éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT munkatársakat keres

LAKATOS 
pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre

FELADATOK:
• Lakatos ipari munkák

AMIT ELVÁRUNK: 
• Igényes, precíz munkavégzés
• 1-2 év szakmai tapasztalat
• CO-val való hegesztés

AMIT KÍNÁLUNK:
• Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
• Teljes munkaidős állás, KIEMELT béREzéS
• Nappali műszak (1 műszakban)

Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, 
munkaruha és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését  
várjuk jelentkezését a 06/20/420-2219 telefonszámon.

Cégünk nyílászárók gyártásához 
és összeszereléséhez keres 

NŐI BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT 

 azonnali kezdéssel 

Fényképes önéletrajzaikat illetve kérdéseiket a 
laszlo.juhasz@kellerag.com.hu levelezési címre várjuk, vagy 

érdeklődni lehet telefonon a  +36 70 422-19-70 számon.

ELVÁRÁSOK:
-  Megbízhatóság, 
-  Precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Modern munkakörülmények
-  Stabil munkahely
-  Jó kereseti lehetőség

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

TEL.: 06-20-746-8664

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást
- valamint ingyenes céges autóbuszjáratot biztosít

A SOFIDEL HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI 
JELENTKEZŐK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA:

- targoncavezetői engedély
- min. 8 általános iskolai végzettség  

- hasonló területen szerzett tapasztalat
- herceghalmi vagy lábatlani telephelyen történő 

munkavégzés vállalása

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

TARGONCAVEZETŐ 
pozícióra 

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy személyesen a 
megadott címeken.

FELADATOK:
- Minőségbiztosítási rendszer felügyelete
- Minőségbiztosítási mérések elvégzése
- Gyártási folyamatok minőségbiztosítási ellenőrzése
- Mérő- és ellenőrzőeszközök felügyelete
- Az üzemi termelési feladatok, folyamatok eljárások 
  betartásának biztosítása
- Termelési dokumentáció, statisztikák, kimutatások vezetése
ELVÁRÁSOK:
- Középfokú szakirányú végzettség
- Hasonló területen szerzett tapasztalat
- Problémamegoldó készség, kommunikatív, önálló 
  munkavégzés 

A TRGY, Tokodaltárói 
Rácsgyártó Kft.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
munkatársat keres.

Fényképes önéletrajzokat a 
trgykft@invitel.hu e-mail címre várjuk.

PÁLYÁZÁS: 
a szakmai FÉNYKÉPES 
önéletrajzokat, 
motivációs levéllel az 

allas@uj-hullam.hu 
e-mail címre várjuk.

ÚSZÁS
OKTATÓKAT 
KERESÜNK

Az Új-Hullám 
Sport Egyesület 

ÚSZÁSOKTATÓKAT 
keres.

ELVÁRÁS:
- szakirányú végzettség 
  (úszásoktató, úszóedzô),
- precíz, pontos 
  munkavégzés,
- önálló, illetve csapatban 
  történô munkavégzés,
- gyermekekhez való 
  türelem.

ELÔNY: 1-2 éves úszásokta-
tói munkatapasztalat.

FIZETÉS: megegyezés 
szerint
MUNKAVÉGZÉS 
HELYSZÍNE: 
- Nipl Stefánia Uszoda 
(2510 Dorog, Iskola u. 9-11.)

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet 
8-16 óráig: Tel.:+36 30 722 6909

ESZTERGOMI telephelyünkre 
keresünk, megbízható munkavállalót 

UDVAROS 
feladatok ellátására, hétköznapi 

munkavégzéssel, részmunkaidőben.

Az átvételhez szükséges okmányok: személyi igazolvány,  
adóazonosító kártya, lakcímkártya. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Július hónapban pénteki napokon 
szabadság miatt zárva!

Adagolható vas: 63 Ft/kg
Lemez: 51 Ft/kg
+ 8 mm feletti: 67 Ft/kg
Akkumulátor 200 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149
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Jelentkezni továbbra is online a 
www.uszotabor.hu oldalon, illetve telefonon 
Szabó-Rácz Petránál (+36 30 545 3909) lehet!

A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 

megszervezzük az 
augusztus 6-10-ig 

tartó időszakban, az 
ÚSZÓ- ÉS 

LOVASTÁBOR 
NEGYEDIK 

TURNUSÁT IS!

A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 

megszervezzük az 
augusztus 6-10-ig 

tartó időszakban, az 
ÚSZÓ- ÉS 

LOVASTÁBOR 
NEGYEDIK 

TURNUSÁT IS!

Apróhirdetesek leadási 
határideje: 

KEDD 12 óra

www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6 000 

                                     A Fókusz Audit Kft 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 
munkakörbe munkatársat keres.

A részletes fényképes önéletrajzot motivációs levéllel és 
� zetési igény megjelölésével várjuk elektronikusan az 

info@fokuszaudit.hu levelezési címre.

•  Pénzügyi-számviteli ügyintézői, illetve mérlegképes könyvelői 
   képzettség
•  Számítógép felhasználói szintű ismerete (MS Offi  ce)
•  Könyvelési gyakorlat, de junior, kezdő könyvelőt is várunk
•  Teljes munkaidő, de nem kizárt a részmunkaidő sem

AMIT KÍNÁLUNK:
•   Egyéb juttatások biztosítása a próbaidőt követően,
•   Képzések és továbbképzések munkáltató általi fi nanszírozása,

EGYÉB JUTTATÁSOK: cafeteria, szakmai tréningek

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Piliscsaba Galagonya utca 2.

FŐBB FELADATOK, 
MUNKÁK:
•  Vállalkozások könyvelése
•  Adóbevallások, adat-
   szolgáltatások elkészítése
•  Számviteli beszámoló 
   készítésében közreműködés, 
   akár önálló készítése is
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ 
ELVÁRÁSOK:
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Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

16.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
17.500 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben 
ingyenes házhoz szállítás!

Kiszállítás Szlovákiában is!

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A
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3
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4
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Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Vegyes tűzifa
16.500 Ft/m3

Száraz tölgyfa  
17.500 Ft/ m3 

Kalodás fa: 
42 500 Ft/kaloda

Kis Róbert 06-70/364 3705

AA
58
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HASÍTOTT TŰZIFA! 
Tölgy, bükk, gyertyán 25 cm, 33 cm, 50 cm-es méretben

2m3   =   32.000 Ft
3m3  =   48.000 Ft
4m3  =   64.000 Ft

Méteres tűzifa (1x1x1):18 000 Ft/m3

Gyújtós (1zsák=50 liter): 1000 Ft/zsák
ESZTERGOM vonzáskörzetében DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

  Minczér Ákos 06-30/851-2526, 
06-30/251-2068 +421 915 908 801

AA5874295

AA
59
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TŰZIFA (hasítva, 
ömlesztve, mxmxm)

Vegyes tűzifa: 
16.500 Ft/m3

Bükk:  16.500 Ft/ m3

Száraz Tölgy:  
17.500 Ft/ m3 

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Malota Szilvia: 06-70/670-2866

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben

(1mx1mx1m) 
Tölgy, bükk   =   16.000 Ft
Akác  =   17.500 Ft
Hárs =   13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

ZO - TŰZIFA
Tölgy, Bükk, Gyertyán 

hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

16.000 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.

17.500 Ft/m3

SZENEK RENDELHETŐK!
4m3-től 20 km-es körzetben 

ingyenes házhoz szállítás
SZLOVÁKIÁBAN IS!

Tel: 06-20-580-7879

A
A

  5
8

5
9

 7
9

3

Mariann Tűzifa
Tölgy, bükk, gyertyán

15 500 Ft/m3 (mxmxm)
AA5859793

Tel.: 06-20-2516-375

Tűzifa hasítva!
Tölgy, cser, bükk: 15.500 Ft/m3

2 m3- től díjtalan házhoz szállítás!
(EUTR:AA5847510)

Tel.:06-30/524-5727

GRÁNITpark

www.granitpark.hu
Email: granitpark@gmail.com

Gránit 
síremlékek már 

250.000 Ft-ért
teljes kivitelezéssel!

Bajna, 
Nyergesi út 1.

Tel: +36-30/525-1971

Nyitva: 
H-P: 9-17

06-30-294-1478 
Esztergom Lázár V. u. 46

www.kisbuszkolcsonzo.hu

BÉRELHETŐ9 fős kisbuszok, 
5-7 fős személyautók 

és 3 személyes zárt 
kisteherautók 

BÉRELHETŐK 
10.000 Ft-tól/nap

Kft.

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, 

szigetelése színes, mintás, 3D-s 
zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal.
Tetőfelújítások, átfedések, javítások.

Korrekt ár,  precíz munka.

A K C I Ó !
ingyen kéményfelújítás, 

50%   ereszcsatorna felszerelés.
Őszi feliratkozóknak 

2018. 07.31-ig
20-25%   kedvezmény! 

Tel.:06-20/328-0466

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
VÍZSZERELÉS, CSATORNA ÉPÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS!

TEL.:06-20-336-1583

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS, 
KITŰZÉS, MEGOSZTÁS, 

FÖLDMÉRÉS 
rövid határidővel!

Tel.: 06(30)287-6343

MANDL TESTVÉREK

GIPSZKARTON 
SZERELÉS
Gergő 06202381105
László 06209760566

     Mandl gipszkarton

Vozák Csanád
+36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

- Házfelújítás felsőfokon
- Megbízható minőség

- Teljeskörű 
  garancia

ASZTALOS MUNKÁK
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÁS

FESTÉS - BURKOLÁS
KŐMŰVES MUNKÁK

HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTONOZÁS, TÉRKÖVEZÉS
BÁDOGOS MUNKÁK

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS-
BONTÁS Profi  rakodókkal.
Igény szerint raktározással.

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

 Gránit sírkövek  
sírkőfelújítás

AblAkpárkányok  
 kerítésfedlApok

gránit síremlékek

Dupla  
sírkő  

330.000Ft

1-es sírkő  
190.000Ft

Akció:
Gránit urnAkövek: 
80.000 Ft-tól
Az árukészlet széles választékát megtekinthetik telephelyünkön:

Galga Gránit Kft. Aszód, Pesti út 19/A (a vasúti sínek előtt)

Telefon.: 06-30-233-7609 • www.galgagranit.hu

KÁVÉGÉP SZERVIZ
- javítás, karbantartás, adás-vétel
- karos gépek javítása karbantartása 
- teljes kávészervíz minőségi kávéval

Mindenkinek, 
aki jó 

kávét akar!

Tamás Ferenc, Pilisjászfalu • Tel: 06 30 9942038
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzet-
közi személyszállítást csopor-
tok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendez-
vények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: 
www.ddperfekt.eu

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BUR-
KOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZ-
KARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Vállalok! Redőnyök javítását, 
beszerzést, szerelést! Árnyé-
kolástechnika. Nyílászáró cse-
re, teljeskörű lebonyolítása. 
06-70/389-1626

Nyílászárók passzítása, szi-
getelése, redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, szalagfüggö-
nyök, harmonikaajtók, javítá-
sa, készítése. Penészmentesí-
tés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Asztalos munkák, ács-állványo-
zás, hőszigetelés, gipszkartono-
zás, festés-burkolás, térkövezés! 
06(30)454 4276

Döntés nélküli favágás 
alpintechnikával! Veszélyes-
sé vált fák lebontása, gallyazás, 
faápolás, veszélytelenítés. Pre-
cízen, gyorsan, biztonságosan! 
30/6197671

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673.

Kőműves munkák, vakolás:950 
Ft/m2, hőszigetelés:3200 Ft/m2, 
falazás főfal: 2500 Ft/m2, betono-
zás:1200 Ft/m2 06702274929

KLÍMASZERELÉS, FŰTÉSSZE-
RELÉS, VÍZSZERELÉS 20/ 
2600573

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
AIRSOFT   KÉS

STREET
FARMER  PÓLÓ  CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17   SZ: 8-12

Tel.: +36 33 311 505   +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

tereprendezést, bontásból 
való elszállítást pl.:sitt. 
Sóder, homok szállítás.

06-70/381-99-30, 06-70/386-34-46

Kúttisztítást, kútmélyítést, fer-
tőtlenítést, ásást és fakivá-
gást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 
06-30/951-0378.

Villanyszerelést vállalok! Aradi 
János 70/548-3295

PALATETŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitume-
nes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 
06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Vízvezeték szerelés, konyhai 
illetve fürdőszobai szerelvények 
javítása cseréje. 06(30)682 
-9631

Kéményszerelés, kéményépítés! 
06-30-267-6993

Ács, tetőfedő, bádogos munká-
kat vállalok Lindab lemezzel, cse-
repes lemezzel és Tondach cse-
réppel. Felmérés ingyenes! Régi 
tető felújítása, lapos tető szige-
telés. Számlaképesen: Mátyás 
Európa Hu Kft. +36- 30/377-
1758; +36-70/219-9107; +36-
20/ 266-4701

Gabó-DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 
WC-k, mosogatók, csatornák 
duguláselhárítása.0-24 Hétfőtől-
Vasárnapig, hívjon bizalom-
mal, segítek a megoldásban 
+3670/624-20-81. Facebook: 
Gabó-Duguláselhárítás

Aszfaltozás, zúzalékolás, mart 
aszfaltozás, szegélykövezés, 
kapubejárók,  terek,  járdák. 
06-30/367-2164, 06-70/ 
325-1554

Autótakarítást vállalok! Ajándék 
autóillatosító. 06-70-2588594

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/6026-229

LEGO ritkaságok eladók. 
Star Wars, épületek Képek, 
árak: www. rabakozipiac. hu 
30/79-369-89

Benzines Honda rotakapa 
eladó! Ir.ár: 50 000 Ft. 
06-70/563-9669

Szilva, szőlő vásár! Szilva 130-
198 Ft/kg, Zenit szőlő: 130-140 
Ft/kg. 06-30-473-8004

Polgári ebédlőgarnitúra (2 tálaló, 
egy kihúzható 12 személyes asz-
tal, 6 szék) jó állapotban eladó. 
Ugyanitt 2 heverő, 2 kihúzható 
rökamié és kombinált szobabú-
tor eladó. 06-30-4010864

Eladó: szőlőprés 2 db 30, illet-
ve 50 literes gyári, 1 db szőlő-
daráló 15 literes, 2 db 100 lite-
res és 1 db 80 literes boroshor-
dó. 06-30/857-6621

KIÁRUSÍTÁS!!! ÖBLÍTŐ 360 Ft-
tól A KÉSZLET EREJÉIG, moso-
gatószer, mosószer, súroló-
szer, padlótisztító, wc tisztí-
tó, folyékony szappan, sampon, 
tüsfürdő. Doszénker Kft / Alag-
út Dorog, Hantken Miksa u. 8.  
+36/70-394-2730

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorke-
rékpárokat, és ezek alkatré-
szeit: BMW, Zündapp, Csepel, 
Pannónia, Jawa, Simson, MZ, 
Romet, lehet hiányos, üzem-
képtelen, minden érdekel, ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20-5196079

Simson Motorkerékpárt vásárol-
nék 06 30 750 5000

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Sim-
sont, Kómárt, régi idők járműve-
it és alkatrészeiket vásárolnék! 
06(20)592-0007

Roncsautóját, öreg, törött vagy 
nem induló autóját megvásárolom 
készpénzzel, adásvételi szerző-
déssel. 06204762356

Roncs-és használt autót vásáro-
lok adásvételivel. 06-20/509 
0961

ÁLLÁS

Tokodaltárói húsbolt hentes-
eladó munkatársat keres. Kiemelt 
bérezés, rugalmas munkaidő. 
06-70/9448351 

Táti telephelyen, faipari élzáró 
gépre betanított munkást kere-
sünk, azonnali belépéssel! Érd: 
Poliforg 2000 Kft 2534 Tát József 
Attila u.27., 0633444694, 
06-30-2772-330, 06-30-300-
5626, poliforg@invitel.hu

Temetkezéssel foglalkozó cég, 
összetett munkára (temetés-
sírkő-épület) B kategóriával ren-
delkező, józan életű munkatár-
sat keres hosszú távra, Pilisvö-
rösvár és környékéről. Jelentkez-
ni személyesen hétfőtől-péntekig 
8-17ig, önéletrajzzal: Pilisvörös-
vár, Fő u. 2/c. szám alatt vagy 
telefonon: 06 26/330-205

Műkövest és csiszoló, épület-
burkoló munkatársakat kere-
sünk pilisszentiváni telephely-
re. Jelentkezni telefonon a 06 
26/330-205 számon lehet

Az Esztergom-kertvárosi Pala 
pizzéria konyhai kisegítőt keres 
főállásba, mellékállásba, hétvé-
gére, diákmunkára vagy állandó-
ra. 06(30)277 1822

Kőművest és segédmunkást fel-
veszek heti kifizetéssel,1200 Ft/
órától. 06702274929

Keressük a kávézó felszolgáló 
csapatának új tagjait! Fiatalos, 
igényes, dinamikus-a színvona-
las vendéglátás mellett elkötele-
zett-mellék és főállású munkavál-
lalót keresünk, barista/felszolgá-
ló, valamint felszolgáló-kisegítő 
munkakörbe. Esztergomi lakcím, 
valamint gyakorlat előnyt jelent, 
de hiánya nem kizáró ok. Jelent-
kezés: negracafe@gmail.com

Csolnoki pékségbe állan-
dó éjszakára gyakorlattal ren-
delkező dagasztót felveszek! 
06-30/206-9120

Dorogi munkahelyre,betanított 
munkára,egy műszakos munka-
rendbe fiatalos csapatba jó kere-
seti lehetőséggel férfi munkaerőt 
keresünk. 06303920959

Krepcsik Trans Kft. lábatlani 
fuvarozó cég gépkocsivezető-
ket keres gépkocsipark bővítése 
miatt DARUS és NYERGES  teher-
gépkocsikra, KIEMELT BÉREZÉS-
SEL. C, E kategória és GKI kártya 
követelmény. +36309243823 
+36309483984 krepcsikzs@
invitel.hu

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biztosí-
tunk. 06-70/600-9021 

Tehergépjármű vezetőket 
keresünk leányvári indulás-
sal 12 tonnás darus teherautó-
ra- Építőanyag szállítás. Jelent-
kezés feltételei: B, C kategóri-
ás jogosítvány, GKI kártya, PÁV 
alkalmassági,Érvényes darus 
vizsga,DAF kép. Nyerges teher-
gépkocsira: C, E kategóriás jogo-
sítvány, GKI kártya,PÁV alkalmas-
sági. Amit kínálunk: Kiemelkedő 
jövedelem, hosszú távú munka-
lehetőség. Tapasztalt, megbíz-
ható munkatársak jelentkezését 
várjuk: +36309347338, vagy 
tagsi@vnet.hu

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat 
keres nemzetközi autóipari cég 
győri és mosonmagyaróvári mun-
kahelyére. Versenyképes fizetés 
mellé, cafeteria-t, szállást, mun-
kába járást, bérelőleget biztosí-
tunk. 06-70/415-9020

Budakalászon, áruházi területre, 
teljes munkaidőre, takarítói fel-
adat ellátására keresünk megbíz-
ható kollégákat. Betanítást bizto-
sítunk a tapasztalat nélkül jelent-
kező munkatársnak is. Hosszú 
távú munkalehetőség. +36 
30 4581334, munkaidőben.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 
dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelőleg. 
06-70/415-9021

Betanított munka-Gépbeállító 
munkakör! Esztergom és kör-
nyéke, azonnali kezdés-
sel.3 műszakos munkarend, 
N° 200.000 Ft/hó. Bejelentett 
munka, ingyenes céges busz. 
0670/882-9500/dori.hajos@
mentonjobs.hu

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ
Esztergom, Kiss J. út 48.;  Tel: + 36 20/421-4557 

www.barta.ingatlanforras.hu; barta-ingkoz@vnet.hu

Lakás Esztergom:  Budai Nagy A u. elején, III.em 50m2,erkélyes, átlagos állapot, költözhető12,9MFt
Sugár u 41m2, fszi. 1 cserépkályha és  villanyfűtés, udvarban gépkocsi beálló, költözhető       9,5MFt
Bánomi ltp I em, 50m2 erkélyes, 2 szoba, felújított konyha, fürdőszoba, nyílászárók, radiátorok13,5MFt
Tokodaltáró I em, 2 szobás, 53m2 lakás, gázfűtés, 260m2 kert + közös udvar garázs, költözhető 8MFt
Házrész: Deák F u, utcafront, 3 szoba 99m2, kétgenerációs, beépíthető tetőtér, vegyes fűtés     20MFt
Családi ház, Egom: Szentkirályi u,442m2 telek, 6 szoba,180m2, 2 fürdő,nagy garázs,kapualj 34MFt
Bánomi út, 350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,   29,5MFt 
Budapesti u. 733 m2 telek, 5,5szoba,180m2, 43m2 garázs, gázfűt, új tetőtér, 2 fürdő, felújított 58MFt
Szamárhegy, panorámás, 850m2, telek, felújított,90m2 3,5 szoba, 2 fürdő, 20m2 terasz, garázs 26MFt
Vasas u,700m2 telek, 3szoba,100m2, szigetelt falak, új nyílászárók, garázs,átlagos áll, gáz fűt. 28MFt
Telegdy Cs u iker ház két szoba, fűtés, cserépkályhával, két szoba, 380m2 telek, felújítandó       9MFt
Búbánat-völgy, téliesített ház, 209m2 telek, 90m2, 3 szoba,villany+kandalló fűtés, olcsó rezsi  17,5MFt 
Búbánat-v két utcára nyíló, Dunára panorámás, 300m2 telek, 2+2fél szoba, 93m2, pince, garázs 26MFt
Fenyves u, 522m2 telek, két szintes, 3szobás, 70m2 panorámás ház, kandallóval központi fűtés11MFt
Sárisáp két generációs, egy szintes, 647m2, telek, 4szoba,113m2, gáz, és egyedi fűtés,garázs12,5MFt
Tokodaltáró 1992 ben épült, kétszintes ház 940m2 telek, 4,5szoba, 110m2, 2 fürdőszoba           20MFt
Nagysáp, 2115m2 telek,3 szoba,100m2 felújítandó, pince, garázs, gazdálkodásra alkalmas ház 4,9MFt
Tát,Fő út, egy szintes családi ház,603m2, telek, 5 szoba,165m2 jó állapot, 50m2 utcára üzlettel  25MFt
Építési telek, Búbánat völgy, belterület,1534m2, 15% beépíthető, 18x85 méter, csház építésére  3,5MFt
Építési telek Dömösön 5940m2 öszközműves,15% beépíthetőség, csodálatos panoráma        55MFt

Több, mint 30 éve ELADÁS esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!
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Érdeklődni:

EGOM INFÓ KFT.
Dienes Zsolt

Mail: esztergom@szuperinfo.hu
Tel: + 36-70-612-8375

vagy személyesen a   Szuperinfó Irodában

GRAFIKA,
NYOMTATÁS, 
(rotációs, ofszet, digitális)

TERJESZTÉS, 
EGYÉB MARKETING 
ANYAGOK 
(pl roll-up, plakát 
névjegykártya stb.)

TELJES NYOMDAI KIVITELEZÉS

Betanított munkakörbe keresünk 
elsődlegesen férfi munkaerőt 
német irodaszék gyártó üzem-
be, ajkai és noszlopi munkavég-
zéssel. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. 
06-70/600-9025

Takarítónőt keresek Esztergom- 
Kertvárosba szerda, illetve pén-
teki napokra reggel 8-tól 10 óráig 
irodatakarításra. 06-30/655-
2074, workmateteamkft@gmail.
com

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi autóipari 
és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz, ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 számon.

INGATLAN

ELADÓ! Esztergomban közös 
udvaros társasházi lakás, hozzá 
tartozó udvarral, garázzsal. Irány-
ár:12,9 MFt. 06-70-3380-497

Eladó Esztergomban csen-
des helyen lévő, önálló, gáz-
fűtéses, kertes, felújítás-
ra szoruló, 65m²-es csalá-
di ház. Irányár: 14.000.000 Ft. 
06-30/271-8422

Piliscsabán eladó 3 szintes 
(3x74nm), 2 generációs, 4 szo-
bás, 2 fürdőszobás családi ház 
garázzsal, 1100nm-es ősfás, 
kerti tavas telekkel. I.á.: 58 MFt 
06-20-465-2215

Esztergomban, Szentgyörgy-
mezőn, PANZIÓ, 680m2 telek, 
10szoba, 10 fürdőszoba, 2 kony-
ha, szállás helyek, minden szo-
bához, zuhanyzó, Wc 310m2, 
gázfűtéses. Garázs, pince. Ár: 
58 MFt 20/421-4557.

Esztergom, Budapesti u, csa-
ládi ház, 733m2 telek, 2 szin-
tes, 5,5 szoba, 180m2, 2 für-
dő, gáz-központifűtés + kan-
dalló. nagy (50m2) nappali, 2 
kocsi részére garázs (43m2), 
fúrt kút, 9 éve teljes felújítás és 
ráépítés történt, új nyílászárók, 
dryvit szigetelés. Ár: 58MFt  
20/421-4557

Esztergom, Bocskoros kúti út u 
680 m2 telek, kétszintes ház, 4 
szoba, két fürdőszoba,110 m2 
,szuterén, gázfűtés, garázs, pin-
ce, panorámás kilátással Irány 
ár: 41 MFt .20/421-4557.

Tokodon felújításra szoruló 
családiház eladó! Ár: 3,5 M Ft. 
30/342-7787

Eladó 18 nm garázs a Schmidt 
lakótelepen. 06-20-476-6392

Malonyai úton 899 m2 telek 
(szőlő, gyümölcsös ) pince, prés-
házzal, 30m2  villany van, fűthe-
tő. ÁR:1,3MFt 20/421-4557

ÁLLAT

Bolognese kiskutya kapható! 
06-20-403-3906

RÉGISÉG

Diplomás gyűjtő régi könyve-
ket, képeslapokat, antik tárgya-
kat vásárol. 70/222-1193

B É L Y E G F E L V Á S Á R L Á S ! 
Könyv és hagyaték vétele, díj-
talan kiszállással. Pál István 
06-20/947-3928

VÁSÁROLNÉK papírt-fém pen-
gőt, koronát, forintot, kitüntetést 
stb. 06-20/997-11-53

Készpénzfizetéssel vásárolok 
mindennemű régiséget! Paraszt-
bútorokat, hokedliket, tollat, fest-
ményeket, porcelánokat, órákat, 
varrógépet, könyveket, bronztár-
gyakat, ezüstneműket. Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés! Szap-
panos Mihály 06-20/355-9746

 

Kozák Oszkár: +36-20/315-4506
Kozák Márk: +36-30/395-9490
Iroda: +36-33/440-095

Cím: 2510 Dorog, Hősök tere 3., 
Esztergom, Kossuth L. u. 49.
Nyergesújfalu, Dózsa Gy. út 2/B

E-mail:kozak.oszkar@gmail.com
Web: www.kozakingatlan.hu

CSALÁDI HÁZ
V/CS/1320 Lábatlan 55 nm-es ingatlan, telek 500 nm-es, eladásra kínálunk Lábatlan lakóöve-
zetében egy könnyű szerkezetes ingatlant, ami jelenleg vendéglátói üzlethelyiségként üzemel. 
Az épületben található egy női, fér�  mosdó, amelyből kialakítható egy fürdőszoba is. A vendég-
térből nyílik egy konyha illetve egy raktár. A tetőszerkezet új, illetve a villanyvezetékek is újak 
az épületben. A gázcsonk a telken található, a telken található egy pince illetve azt ingatlanhoz 
tartozó terület rendezett. Az ingatlan belterületen fekszik.                                                    
 LAKÁS
L-473 Dorogon a Schmidt ltp-n a 11-es lépcsőházban eladó egy második emeleti 2 szintes 2 szobás, 
fürdőszobás, erkélyes ingatlan.     Ára: 12,8 M Ft
Esztergom-Kertváros Szalézi ltp-n eladó egy 3 szobás, földszintes lakás                     Ára 11,5 M Ft
L/V/442 Tokod-ebszőnybánya, Gábor Áron utcában, nagyon jó lakóközösséggel és szép lépcső-
házban  kínáljuk eladásra ezt a magasföldszinti, 55 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségek-
ből álló lakást. Egyedi kandalló fűtéses.                                                                                  Ár: 5,8 M Ft

 KIADÓ ÉS ELADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!

Ár:10,2 M Ft 

GARÁZSAJTÓ 
JAVÍTÁSÁHOZ 
lakatost keresek! 
06-20-268-5533

ESZTERGOM VIRÁGOS 
UTCA, két szintes, 
3 szobás, 96nm 

ikerház. 365 nm telek, 
mellék épületek, 

garázs. felújítandó.  
Ár; 18 MFt   

Tel. 20/421-4557.
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Varázskő  Kft.
TEMETKEZÉS

SÍRKŐ
VIRÁG

2085 Pilisvörösvár, Fő út 2/C.
Tel: 06-26/330-205

Temetkezési ügyelet: 0-24
Tel: 06-20/9126-458, 06-20/9679-849

Nyári szünet!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Dorog, Bécsi út 40., 

+36-33-403-703, 
+36-30-411-3921
+36-70-612-8375

esztergom@szuperinfo.hu

Szabadság utáni 
első megjelenés 

augusztus 3. 
(péntek)

Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy irodánk 
2018 07.19-29-ig  szabadság miatt zárva tart. 

Lapzárta 07.17. (kedd)

30. héten újságunk nem jelenik meg!

  Nagymúltú állami vállalat,
  kiszámítható jövedelem,
  kedvezményes utazási lehetőség.

Várjuk jelentkezésed, akár C kategóriával is!

Bővebb információ: www.volanbusz.hu/hu/
tarsasagunkrol/allasajanlatok

Önéletrajzodat ide várjuk: allas@volanbusz.hu

Telefon: +36 1 465 5711

Legyen a hobbid a hivatásod!
Jelentkezz hozzánk autóbusz-
vezetőnek!
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AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, villanybojler 
takarítás, biztosítéktábla szerelés, 
hibaelhárítás, villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény növelés, új 
kiépítés), érintésvédelmi felülvizsgálat, 

E.P.H.

Tel.: 06-20/254-7428, 
06-31/318-2609

Építőipari Bt. Rövid határidővel vállal: 
Bádogos munkákat,

Teraszok építését, illetve 
tetők javítását. 

30/837-8273


