
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

* A fenti akciók időtartama: 
2018. augusztus 1. - szeptember 15., 

az akciók egymással és más 
kedvezménnyel nem összevonhatóak. 
Az Iskolakezdési akció 18 éves életkor 

alatt érvényes teljes árú keret vásárlása 
esetén, a szabály-zatban meghatározott 
lencsetípussal. Részletekről érdeklődjön 

az üzletekben, vagy tájékozódjon a 
www.opticworld.hu weboldalon!

* A fenti akciók időtartama: 2018. augusztus 1. - szeptember 15., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem összevonhatóak. Az Iskolakezdési akció 
18 éves életkor alatt érvényes teljes árú keret vásárlása esetén, a szabályzatban meghatározott lencsetípussal. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy 
tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.opticworld.hu

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ
AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS SZEMÜVEGLENCSE
A TELJES ÁRÚ KERET MELLÉ! *

JÓL LÁTJA!

MINDEN
NAPSZEMÜVEG
ÉS OPTIKAI KERET
AKÁR

70%
KEDVEZMÉNNYEL!*

20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

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

NYÁRI AKCIÓ!

Pótfelvételi  
a Pázmányon

Jelentkezz Esztergomba  
Óvópedagógus vagy Tanító szakra,  

2018. augusztus 7-ig,  
mert Pázmányosnak lenni JÓ!

Bővebb információ: btk.ppke.hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar

Két termék vásárlása 

esetén lámpát adunk 

ajándékba!

Doszénker Kft/Alagút
Dorog,Hantken Miksa u.8
Tel:+36/70-395-99-21

Iskola kezdés
Mahagó bútor

Lámpák
Galéria 
íróasztal

Iskolai forgószék






2 2018. augusztus 3.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

2 ÁLLÁSBÖRZE  

 

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 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.

Munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

AMIT KÍNÁLUNK: 
 munkavégzés napi 8 órában, egymûszakos munkarend, cafeteria.

  LAKATOS/HEGESZTÕ
BETANÍTOTT SZERELÕ (Végzettséget nem igénylõ)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Jelentkezz hozzánk:
  autószerelő,
  autóvillamossági szerelő,
  karosszéria lakatos

munkakörbe!

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

Önéletrajzodat ide várjuk: allas@volanbusz.hu

Telefon: +36 1 465 5711

A szakmád számunkra érték! 

Volanbusz_Allashirdetes_szuperinfo_79x112_20180711.indd   2 2018. 07. 11.   16:51
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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:

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.

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

Dorogi munkahelyre 
fiatal - akár pályakezdõ 

nõi/férfi kollégát 
keresünk 

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELÕI 

munkakörbe. 
Állandó délelõtti mûszak! 
Targoncás papír elõny. 

Önéletrajz: 
geleta@t-email.hu,
06-30-869-8055

NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!
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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.

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.

Amit

 

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 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.

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.
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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.

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.

ESZTERGOM-KERTVÁROSBAN  
ÉS  DOROGON  

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

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.
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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
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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.

Apróhirdetesek 
leadási 

határideje: 
KEDD 12 óra 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

A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata
RAKTÁROS munkaválallóval bővíti csapatát.

Elvárásaink:
•  Raktárosi feladatok ellátása;
•  Beékező szállítmányok átvétele, tehergépkocsik lepakolása targonca segítségével;
•  Kimenő szállítmányok összegválogatása szállítólevél alapján;
•  Műszakvezető utasításainak betartása;
•  Raktárkészlet kezelése;
•  Leltározásban történő részvétel.

Amit kínálunk: 
•  Kiegyensúlyozott, biztos vállalati háttér;
•  versenyképes 100%-ban bejelentett bérezés; 
•  bejárási költségtérítés + cafeteria;
•  fejlődési lehetőség.

Ajánlatainkról bővebben weboldalunkon tajékozódhat. 
https://www.mylechner.de/hu/a-vallalat/karrier/

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a lechner@lechner.hu e-mail címre. 

Szívesen biztosítunk lehetőséget pályakezdő fi ataloknak is! 
Munkavégzés helye: Tát
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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

Gemini Kft. 
keres 

GÉPKEZELŐT, 
BETANÍTOTT 
MUNKÁST 

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

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.

A SPRINGFIX Hungary Kft 
esztergomi műanyag fröccsöntő 
és présüzemébe felvételt hirdet  

MINŐSÉGÜGYI ASSZISZTENS
munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI: 
•  termelőterületek minőségügyi támogatása, minőségtervezés 
   (APQP; PPAP)
•  minőségbiztosítási dokumentációk készítése, karbantartása
•  reklamációk kezelése, dokumentálása
•  gyártott termékekkel kapcsolatos hibák kivizsgálása/
   kivizsgáltatása
•  jelentés a minőségügyi vezetőnek

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK, 
ISMERETEK:
•  német nyelvtudás (angol nyelvtudás előny)
•  minőségügyi és/vagy autóipari tapasztalat
•  precíz, pontos munkavégzés
•  kiváló problémamegoldó képesség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, fi zetési igény megjelölésével a 
következő címeken lehet: 2500 Esztergom Pf.: 369 / 

email: miklos.balazsi@springfi x.hu , reka.mezo@springfi x.hu 

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

építőanyag kereskedés be

TARGONCÁST  
SZÜKSÉGES: OKJ-s targonca 

jogosítvány.
FELADATAI: árukiadás-áruátvétel, 

udvari teendők a tüzépen.
Napi 8 óra munkavégzés, 

havi 2 szombat délelőtt kötelező.
ELŐNY: bobcat ismerete.
Hosszútávú bejelentett 

munkalehetőség!
Bérezés: nettó 205.000 Ft

Érd: Krepcsik Melinda 
30/853-2004

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
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GYÁRTÓSORI OPERÁTOR  
ÉS TARGONCAVEZETŐ  
pozícióra várjuk  
a jelentkezésedet  
minden kedden 9 órakor!

Regisztrálni a karrieroldalunkon is lehet!  
karrier.suzuki.hu

AMIT KÍNÁLUNK:
• Ingyenes napi melegétkezés
•  Ingyenes céges buszjárat  
Esztergom ~ 40 km-es körzetében

•  Ingyenes csoportos angol nyelvtanfolyam
• Próbaidő utáni bónuszkifizetés
• Üdülési támogatás
• Iskolakezdési támogatás
•  Kedvezményes telefonflotta  
vásárlási lehetőség

•  Kedvezményes autóvásárlási  
lehetőség

• Év végi vásárlási utalvány
• Év végi bónusz
• 8 órás munkaidő 2 műszakban

Dolgozói ajánlói program  
- Te ajánlasz, mi fizetünk! 
Családi nap és egyéb események  
az év folyamán.

Helyszín: 2500 Esztergom,  
Schweidel J. u. 52
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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  
jelenleg a következő pozícióba keres munkatársat

RAKTÁROS
AMIT VÁRUNK:
-  Előny: Raktári területen szerzett szakmai tapasztalat
-  Új MagyarTargonca vezetői engedély +OKJ bizonyítvány
-  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (előny SAP)
-  Precíz, pontos munkavégzés
-  Terhelhető, stressztűrő 
   személyiség

 

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Versenyképes jövedelem
-  Havi teljesítményprémium
-  Iskolakezdési támogatás
-  Melegétkeztetési hozzájárulás
-  Kultúrált, kedvező munkakörülmények
-  13.havi bér (dec.első hetében kifi zetés)
-  Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség
-  Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~40 km-es körzetéből

Érdeklődne? Jelentkezését munkakölcsönző 
partnerünkön keresztül, a Struktúra Kft. lent megadott 

elérhetőségére küldve tudjuk fogadni.

Struktúra Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 15.
E-mail:  struktura.kft@gmail.com Tel.: +36 33 441 021

AMIT VÁRUNK:
-  Minimum 8 általános iskolai 

végzettség
-  Jó látáskészség és kézügyesség

-  Precíz, pontos munkavégzés
-  Előny: hasonló gyártó területen 

szerzett tapasztalat

GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐ

 

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 

 

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

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

felveszek. 
Pleli János 

Tel.: 30/9413-775
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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 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:  2018.08.10.
Írásbeli önéletrajzokat következő e-mail címre várjuk:  hr@magyartoyoseat.hu

AJÁNLATUNK:
- versenyképes � zetés
- céges buszok
- cafetéria

 

Legyen Ön is munkatársunk!

Az esztergomi

ÁRUÁTVÉTEL VEZETŐ
munkatársat keres!

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Adott szakterületen szerzett tapasztalat
• Terhelhetőség, kitartás, megbízhatóság
•  Targonca (3324) jogosítvány és tapasztalat

Önéletrajzát - .doc vagy .pdf formátumban - az alábbi címre várjuk:

Praktiker Áruház 2500 Esztergom, Dobogókői út 41.
E-mail: hust341hr@praktiker.hu

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi

ELADÓ
munkatársakat keres!

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

VÁLLALJUK 
szórólapok 

postaládába 
történő terjesztését

Esztergom, Dorog,
Esztergom-Kertváros, 

Tát területén!

Kérjen 
ajánlatot 

Tel.:06/30 411 3921

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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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)

Apróhirdetesek leadási 
határideje: 

KEDD 12 óra

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.

Cégünk 1997 óta végez gyártótevékenységet tokodi 
telephelyén, Európa legnagyobb villanymotor-, generátor- és szivattyú-
gyártóinak beszállítójaként. Folyamatos fejlődésünknek köszönhetően 
mára évi 15 milliárd forint forgalmat bonyolítunk le és 560 munkatársat 

foglalkoztatunk.

• Anyagmozgató
• Gépbeállító
• Gépkezelő
• Hegesztő-gépkezelő-
   gépbeállító
• Híddarus-gépkezelő

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

palyazatok@kienle-spiess.com 
Telefonos elérhetőség: 0633/51-51-51

• Lakatos karbantartó
• Minőségellenőr
• Olvasztó gépkezelő
• Raktáros
• Szerszámkarbantartó
• Villamos karbantartó

Céljaink megvalósításához az alábbi pozíciókba      

ÚJ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK:

Csatlakozzon hozzánk! 
Küldje el jelentkezését a megpályázandó munkakör 

megjelölésével az alábbi elérhetőségek egyikére:

AMIT KÍNÁLUNK:

- Versenyképes fi zetés (órabéres rendszerben),
- 8 órás munkaidő 2 vagy 3 műszakos munkarendben,
- Cafeteria már a próbaidő alatt is,
- Havi teljesítménybónusz,
- Év végi bónusz,
- Jelenléti bónusz,
- Hétvégi túlóra lehetőség,
- Ingyenes vállalati buszjárat
(Süttő-Lábatlan-Nyergesújfalu-Tokod vonalon),
- Biztos munkahely, határozatlan idejű munkaszerződés.
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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
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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
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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

98
42
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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
Száraz tölgy, bükk, gyertyán 

hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

16.500 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
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Mariann Tűzifa
Száraz tölgy, bükk, gyertyán
16 500 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

15.000 Ft
17.500 Ft

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 2 erdei m3-tôl
Dorog, Kesztölc, Csolnok, Úny, Leányvár, Piliscsév, 

Pilisjászfalu, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Solymár és Üröm területén!

HASÍTOTT 
TÛZIFA 

RÖNKFA 
ÁGFA

Rendelésfelvétel: +36 20 410 0980

19.000 Ft/1,70m3

25.000 Ft/1,70m3  
27.000 Ft/1,70m3

ELADÓ TŰZIFA!
olcsón, közvetlen a termelõtõl!

AA 6027252

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

A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata
ASZTALOS munkaválallóval bővíti csapatát.

Elvárásaink:
•  A szakmai előírásoknak megfelelően hajtja végre a fa alapanyagokból készült termékek 
   teljeskörű megmunkálását
•  Képes önálló munkavégzésre, munkájára igényes
•  Szívesen és konstruktívan dolgozik csapatban
•  Munkavégzése során az ügyfelek minőségi elvárásait tartja szem előtt a gazdaságosság 
   fi gyelembe véltele mellett.
•  C kategóriás jogosítványt, targoncavezetői engedélyt előnyként értékeljük

Amit kínálunk: 
•  Kiegyensúlyozott, biztos vállalati háttér;
•  versenyképes 100%-ban bejelentett bérezés; 
•  bejárási költségtérítés + cafeteria;
•  fejlődési lehetőség.

Ajánlatainkról bővebben weboldalunkon tajékozódhat. 
https://www.mylechner.de/hu/a-vallalat/karrier/

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a lechner@lechner.hu e-mail címre. 

Szívesen biztosítunk lehetőséget pályakezdő fi ataloknak is! 
Munkavégzés helye: Tát
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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. 08.15-ig
20-25%   kedvezmény! 

Tel.:06-20/328-0466

MANDL TESTVÉREK

GIPSZKARTON 
SZERELÉS
Gergő 06202381105
László 06209760566

     Mandl gipszkarton

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

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

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

Építőipari Bt. Rövid határidővel vállal: 
Bádogos munkákat,

Teraszok építését, illetve 
tetők javítását. 

30/837-8273

RP Sír- és 
Díszkőfaragó Kft.

• Gránit és műkő 
faragás

• Sírkő készítés, 
tisztítás, felújítás, 
tárolás, burkoló 

munkák
• Esztergomi 

székhellyel, kiváló 
áron, temetői díj 

átvállalással
+36/30 473-2498

rpkofaragas@gmail.com
fb oldal: rp kőfaragás

Nõi-Férfi  és 
Gyerek fodrász

Festés,Vágás 
Keratinos Hajápolás 

Dorog hõsök tere 23.
Bejelentkezés: Mincér Erika

+36 30/853-0166

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

A TSzC  Balassa Bálint Gazdasági 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2500 Esztergom Szent István tér 7-9
Az alábbi képzéseket indítja 

2018. szeptember 1-től.

Bővebb információ: www.balassaegom.hu
Telefon: 06 33 523 065

Jelentkezési határidő folyamatosan, de legkésőbb aug. 31.

Emelt szintű kétéves szakképzés érettségizettek számára, 
NAPPALI TAGOZATON ( 25 év alattiaknak)

◆ Vendéglátásszervező  (OKJ 54 811 01) 
◆ Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) 
◆ Pénzügyi-számviteli ügyintéző  (OKJ 54 344 01)
◆ Kereskedő ( OKJ  54 341 01 )

◆ Eladó (OKJ 34 341 01)
◆ Szakács (OKJ 34 811 04)
◆ Pincér (OKJ 34 811 03)
◆ Kis- és középvállalkozások 
   ügyvezetője I. 
   (OKJ 35 345 01) 

INGYENES KÉPZÉS ESTI TAGOZATON!!!
(első és második szakma) képzési idő két év

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
8 OSZTÁLYÁRA ÉPÜLŐ 
KÉPZÉSEK: ◆ Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző   

   (OKJ 54 841 11)
◆ Kereskedő (OKJ 54 341 01)
◆ Pénzügyi – számviteli ügyintéző 
   (OKJ 54 344 01)
◆ Vendéglátásszervező (OKJ 54 811 01)
◆ Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.    
   (OKJ 55 345 01) 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK:

◆ 

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

3q-tól ingyenes házhoz szállítás!

Egri, 
Szekszárdi 
és Mátrai 
borvidék 
szőlőiből!

IDÉN IS BORSZŐLŐ VÁSÁR 
ESZTERGOMBAN!!!

Mariann
+36-20/251-6375
+36-20/580-7879

Indul a borszőlő 
vásár Idén hamarabb, 

mint bármikor  a 
S.A.S.I. Zöldségesnél!!!

Frissen szedve, nyitott 
ládákban szállítva!

Csak megrendelésre!
Cím: Esztergom, Barkóczy út 5. 

(Szentgyörgymező)
Tel.: 06-30/408-3581, 

06-30/525-4529

IRSAI OLIVÉR AUG 6-ÁN 
ÉRKEZIK!!!

- Cserszegi fűszeres
- Szürkebarát
- Chardonnay
- Zweigelt
- Kékfrankos
- Muskotály
- Rizlingszilváni
- Olaszrizling
- Vegyes fehér
- Otelló
- Hárslevelű
- Veltelini
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
VEGYES

Gázkészülék alkatrészeket kere-
sek, és keringető szivattyúkat. 
06-30/9503-134

Sárgabarack, szilva, szőlő vásár! 
Sárgabarack 398-tól/Ft/kg, Szilva 
130-198 Ft/kg, Zenit szőlő: 130-
140 Ft/kg. 06-30-473-8004

Polgári ebédlőgarnitúra (2 tálaló, 
egy kihúzható 12 személyes asztal, 
6 szék) jó állapotban eladó. Ugyan-
itt 2 heverő, 2 kihúzható rökamié 
és kombinált szobabútor eladó. 
06-30-4010864

Eladó: szőlőprés 2 db 30, illetve 50 
literes gyári, 1 db szőlődaráló 15 lite-
res, 2 db 100 literes és 1 db 80 lite-
res boroshordó. 06-30/857-6621

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/6026-229

Mosogatószer, mosószer, súroló-
szer, padlótisztító, wc tisztító, folyé-
kony szappan, sampon, tusfürdő 
széles választékban!Doszénker Kft 
/ Alagút Dorog, Hantken Miksa u. 8. 
+36/70-394-2730

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzetközi 
személyszállítást csoportok részére, 
egynapos belföldi kirándulások szer-
vezését és lebonyolítását, esküvők, 
rendezvények résztvevőinek szállí-
tását. +36-70-336-3514, web-
oldal: www.ddperfekt.eu

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BURKO-
LÓ MUNKÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZI-
GETELÉST, GIPSZKARTONOZÁST ÉS 
FESTÉST. +36-70/941-7152

Vállalok! Redőnyök javítását, 
beszerzést, szerelést! Árnyékolás-
technika. Nyílászáró csere, teljeskörű 
lebonyolítása. 06-70/389-1626

Villanyszerelés! Házak, lakások fel-
újítása,  villanybojler takarítás,  biz-
tosítéktábla szerelés. Hibaelhárítás. 
06-20/254-7428

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

MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 
1998-óta az Önök szolgálatában. 20 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

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
Esztergom-kertváros, Szalézi ltp, 2,5 szoba, 65m2, fszi, gáz központi fűtés, jó állapot                  13MFt
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      32,990MFt
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
Móricz Zs u, egy szintes 4 szobás, két fürdőszobás, garázs, pince, gáz fűtés, öszközműves       30MFt
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
Mély úton pince, présház,+ 40m2 lakás, szoba, konyha, fürdőszoba, villany és egyedi fűtés    8,5MFt
Búbánat-völgy, téliesített ház, 209m2 telek, 90m2, 3 szoba,villany+kandalló fűtés, olcsó rezsi  17,5MFt 
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!

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, szalagfüggönyök, harmonikaaj-
tók, javítása, készítése. Penészmen-
tesítés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Vállalom: épületek bontását, felújí-
tását, tető javítását, bádogozását, 
földmunkát, csatornázást, terepren-
dezést, fakivágást, fűnyírást, burko-
lást, kőműves munkákat, nyílászá-
rók beépítését. Hívjon bizalommal! 
06-30-631-4746

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

Döntés nélküli favágás alpint-
echnikával! Veszélyessé vált fák 
lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Villanyszerelést vállalok! Aradi 
János 70/548-3295

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ tele-
pítése! PALACKOS ÉS VEZETÉKES 
GÁZKÉSZÜLÉKEK garancia utáni 
javítása, évenként kétszeri idősza-
kos ELLENŐRZÉSE, KARBANTAR-
TÁSA. MOFÉM csaptelepek javítá-
sa. Fali kazánok, átfolyó rendsze-
rű vízmelegítők vízkőtelenítése. Ifj. 
Szabó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZERE-
LŐ 06-30/950-3134

KLÍMASZERELÉS, FŰTÉSSZERELÉS, 
VÍZSZERELÉS 20/2600573

Kúttisztítást, kútmélyítést, fertőtle-
nítést, ásást és fakivágást vállalok. 
Pl.: fenyő/dió. 06-30/951-0378.

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

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

PALATETŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, cserepes 
lemezzel és Tondach cseréppel. Fel-
mérés ingyenes! Régi tető felújítása, 
lapos tető szigetelés. Számlaképe-
sen: Mátyás Európa Hu Kft. +36- 
30/377-1758; +36-70/219-9107; 
+36-20/266-4701

Palatető felújítás 3D bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes felmérés 
országosan. 06-70/620-7359

BÉRLEMÉNY

Albérlet kiadó Esztergomban jó 
helyen, 1 szobás ház, bútoroz-
va, gépesítve. 70 000 Ft+kaució. 
06-20-529-7489

INGATLAN

ELADÓ! Esztergomban közös udva-
ros társasházi lakás, hozzá tarto-
zó udvarral, garázzsal.Irányár:12,9 
MFt. 06-70-3380-497

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

Eladó Esztergomban csendes 
helyen lévő, önálló, gázfűtéses, 
kertes, felújításra szoruló, 65m²-es 
családi ház. Irányár: 14.000.000 Ft. 
06-30/271-8422

Eladó ház Máriahalmon, egy szo-
ba, konyha, fürdő, gázfűtéssel. 
06-30-342-8512

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY 
LAKÁST VENNÉK! OTTLAKÁS NÉL-
KÜL ÉLETJÁRADÉKKAL, ELTARTÁS-
SAL. 06(30)950-3134

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

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

Esztergomban, Szentgyörgymezőn, 
PANZIÓ, 680m2 telek,10szoba,10 
fürdőszoba, 2 konyha, szállás helyek, 
minden szobához, zuhanyzó, Wc 
310m2, gázfűtéses. Garázs, pince.
Ár: 58 MFt. 20/421-4557

Esztergom, Budapesti u, csalá-
di ház, 733m2 telek, 2 szintes, 5,5 
szoba, 180m2, 2 fürdő, gáz-köz-
pontifűtés + kandalló. nagy (50m2) 
nappali, 2 kocsi részére garázs 
(43m2), fúrt kút, 9 éve teljes fel-
újítás és ráépítés történt, új nyílás-
zárók, dryvit szigetelés.Ár: 58MFt. 
20/421-4557

Eladó!Tokod-Ebszőnybányán 2 
szoba, konyha, fürdőszobás ingat-
lan, teher mentes, felújított, azon-
nal költözhető. Ára: 5,8 M Ft. 
+3620-315-4506

Eladó!Dorogon a Schmidt Sándor 
lakótelepen 2 szoba, konyha, für-
dőszobás, bútor nélküli 2. emele-
ti erkélyes ingatlan, teher mentes. 
Ára: 12,8 M Ft. +3620-315-4506

Eladó!Esztergom-Kertvárosban a 
Szalézi lakótelepen egy földszintes 
3 szoba, konyha, fürdőszobás, fel-
újítás alatt álló ingatlan, teher men-
tes. Ára: 11,5. +3620-315-4506

Malonyai úton 812 m2 telek ( szőlő, 
gyümölcsös ) pince 16m2, présház-
zal, 26m2  villany,víz van,fűthető.
ÁR: 800,000 Ft. 20/421-4557

ÁLLÁS

Pilisvörösvári telephelyre fizikai 
munkára, B kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező fiatal férfi munkaerőt 
keresünk, jó fizetési feltételekkel. 
Jelentkezni Email : braun.janosne@
waldi.hu. 06-70/380-5805 

Temetkezéssel foglalkozó cég, 
összetett munkára (temetés-sírkő-
épület) B kategóriával rendelkező, 
józan életű munkatársat keres hosz-
szú távra, Pilisvörösvár és környé-
kéről. Jelentkezni személyesen hét-
főtől-péntekig 8-17ig, önéletrajzzal: 
Pilisvörösvár, Fő u. 2/c. szám alatt 
vagy telefonon: 06 26/330-205

Csolnoki pékségbe állandó éjszaká-
ra gyakorlattal rendelkező dagasztót 
felveszek! 06-30/206-9120

Kőművest, segédmunkást felveszek! 
Hívj bizalommal! 70/941-7152

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzé-
ria konyhai kisegítőt keres főállásba, 
mellékállásba, hétvégére, diákmun-
kára vagy állandóra. 06(30)277 
1822

Krepcsik Trans Kft. lábatlani fuva-
rozó cég gépkocsivezetőket keres 
gépkocsipark bővítése miatt DARUS 
és NYERGES  tehergépkocsikra, 
KIEMELT BÉREZÉSSEL. C,E kate-
gória és GKI kártya követelmény. 
+36309243823 +36309483984 
krepcsikzs@invitel.hu

Tehergépjármű vezetőket kere-
sünk leányvári indulással 12 ton-
nás darus teherautóra- Építőanyag 
szállítás.Jelentkezés feltételei: B, C 
kategóriás jogosítvány, GKI kártya, 
PÁV alkalmassági,Érvényes darus 
vizsga,DAF kép.Nyerges tehergépko-
csira: C, E kategóriás jogosítvány,GKI 
kártya,PÁV alkalmassági. Amit kíná-
lunk: Kiemelkedő jövedelem, hosz-
szú távú munkalehetőség. Tapasz-
talt, megbízható munkatársak jelent-
kezését várjuk: +36309347338, 
vagy tagsi@vnet.hu

Műkövest és csiszoló, épületbur-
koló munkatársakat keresünk pilis-
szentiváni telephelyre. Jelentkezni 
telefonon a 06 26/330-205 szá-
mon lehet

Betonelemgyárba gépkezelőt kere-
sünk Esztergom-kertvárosi telep-
helyre.Egy műszakos munkarend, 
korrekt, versenyképes jövedelem. 
0633/419-187,0630/9491-444

Gyártókapacitásunk bővítése miatt 
táti munkahelyre keresünk ipari 
varrógépen önálló munkavégzés-
re képes, gyakorlattal, jó kézügyes-
séggel rendelkező varrónőket, főfog-
lalkozású vagy részmunkaidős, egy 
műszakos munkarendben. Kellemes 
munkakörnyezet, klimatizált helyi-
ség, fizetett próbanap eltöltésére van 
lehetőség!Versenyképes jövedelmet, 
egyéb juttatásokat biztosítunk. Fény-
képes önéletrajzokat az info@etpkft.
hu címre várjuk.

A Heg-gyártás Kft Pilisvörösvári 
telephelyére Co-hegesztőket keres.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 
Veréb Csilla 06305089205

Betanított munka-Gépbeállító mun-
kakör! Esztergom és környéke, azon-
nali kezdéssel. 3 műszakos munka-
rend, N° 200.000 Ft/hóBejelentett 
munka, ingyenes céges busz. 
 0670/882-9500/dori.hajos@
mentonjobs.hu
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KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, ROTÁZÁSA, 
KIS TRAKTORRAL. 

FŰKASZÁLÁS, 
ESŐCSATORNA TISZTÍTÁS. 

TEL: +36(30)247-8933

 

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
Csolnok csöndes kis zsákutcájában az Ady Endre u. kínáljuk eladásra ezt a 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdő-
szoba, előszoba, nyári konyha, pince, szuterén helyiségekből álló, kis udvarral rendelkező családi házat.                                                                                      
                                        Ára: 8,5 M Ft 
LAKÁS
L/475 Dorogon a Schmidt Sándor lakótelepen eladó egy 2 szobás 2. emeleti erkélyes ingatlan.                                                                                                                         
                                        Ára: 12,8 M Ft
Esztergom-Kertvárosban a Szalézi lakótelepen eladó egy földszintes 3 szobás ingatlan.     Ára:11,5 M Ft
L/V/442 Tokod-ebszőnybánya, Gábor Áron utcában, nagyon jó lakóközösséggel és szép lépcsőházban  
kínáljuk eladásra ezt a magasföldszinti, 55 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló lakást. 
Egyedi kandalló fűtéses. A fent lévő képek készítése után még friss festést, mázolást, felújítási munkálatok 
lesznek.                                                                                                                                                          Ár: 5,8 M Ft
D/168 Dorog, Esztergomi úton eladásra kínáljuk ezt a 64 m2-es, különálló 109 m2-es udvarral, saját ga-
rázzsal és pincével rendelkező sorházi ingatlant. Az ingatlan 1,5 szoba ( 20 m2+ 8,5 m2), előszoba, konyha, 
fürdőszoba, spejz helyiségekből áll. A meleget gázközponti fűtés látja el.  A meleg víz pedig villanybojlerrel 
van megoldva.                                                                                                                                    Ára: 14,5 M Ft

 KIADÓ ÉS ELADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
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2500 Esztergom, Táti u. 20.
Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12
FÜRDÕSZOBA ÉS BARKÁCS RÉSZLEG:

 Tel/Fax: +36-33/311-201
2534 Tát, József A. u. 27. | Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12

Tel.: +36-33/504-920 | Fax: +36-33/444-694

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

BLUM VASALATOK ÓRIÁSI 
VÁLASZTKÉBANFOREST FÉMRÁCSOK ÉS MUNKALAPOK

GRÁNIT MOSOGATÓK ÉS CSAPTELEPEK
     További kínálatunkból:

OSB lapok, rétegelt lemezek, 
munka- és bútorlapok, 

tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk, 
bútordíszítő elemek, Blum vasalatok

Csempék, járólapok, Kádak, szaniterek
Zuhanykabinok, kádak, mosogató tálcák,

Csemperagasztók, fugázók
ipari és barkács gépek

Milesi festékek

3D 

LÁTVÁNYTERV! 

Betanított munkakörbe keresünk 
elsődlegesen férfi munkaerőt német 
irodaszék gyártó üzembe, ajkai és 
noszlopi munkavégzéssel. Verseny-
képes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bérelőle-
get biztosítunk. 06-70/600-9025

Állás!! Dorogi éttermünkbe kise-
gítő kolléganőt, és futárt keresünk, 
hosszú távra!Érdeklődni üzenetben 
vagy a következő telefonszámon 
lehet: +36302771241

Környezetvédelem területén 
működő esztergomi vállalkozás 
BESZERZŐ és ADMINISZTRÁCIÓS 
feladatok ellátására munkatársat 
keres. Jó kommunikációs képes-
ség és műszaki érzék, B jogosít-
vány szükségesek. Vállalatirányí-
tási szoftver ismerete előnyt jelent. 
06209167494, oneletrajz@
okotechhome.hu

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16.

Szeretnél egy új szakmát megta-
nulni? Esztergom-kertváros ÖMV 
kút mögötti Iparterületen MŰANYAG 
HEGESZTŐ feladatra keresünk mun-
katársakat. Várjuk továbbá ASZTA-
LOSOK jelentkezését is. Műsza-
ki rajz ismerete előnyt jelent. Kor-
szerű gépekkel rendelkezünk.Ha 
szeretnél csatlakozni bővülő csa-
patunkhoz, várjuk önletrajzodat. 
06-20-91-67-494, oneletrajz@
okotechhome.hu

Dorogon az Orchidea  Szépség-
szalonba kozmetikust,  pedikűröst 
műszempillást és masszőrt kere-
sünk. Érdelkődni személyesen a 
szalonban. Cím: 2510 Dorog, István  
király u. 2. Orchidea Szépségszalon 
vagy telefonon a  +36203154506 
számon lehet.

JÁRMŰ

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

Simson Motorkerékpárt vásárolnék 
06 30 750 5000

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

Roncsautóját, személyautóját, öreg, 
törött vagy nem induló autóját meg-
vásárolom készpénzzel, adásvételi 
szerződéssel.06204762356

ÁLLAT

Bolognese kiskutya kapható! 
06-20-403-3906

TYÚK-KACSA-NAPOSCSIBE-
KAKAS egész évben jegyezhető.
Legjobb ÁR,GARANCIA, INGYENES 
kiszállítás. 0670/941-4151

RÉGISÉG

Diplomás gyűjtő régi könyveket, 
képeslapokat, antik tárgyakat vásá-
rol. 70/222-1193

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv és 
hagyaték vétele, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István 06-20/947-3928

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz, ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon.

Budapestre tapasztalt nyí-
lászáró beépítő munkatársa-
kat keresünk, magas fizetés-
sel. A pályázatokat e-mailen vár-
juk az iroda@ablakbazar.hu címre. 
06-30/921-9590

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, prémi-
umot, cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. 06-70/600-9021

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győ-
ri és mosonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. 
06-70/415-9020

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. 06-70/ 415-9021

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

VÁSÁROLNÉK papírt-fém pengot, 
koronát, forintot, kitüntetést stb. 
06-20/99-711-53

ESZTERGOMI GYŰJTŐ mindenféle 
régiségeket vásárolna.MAGAS ÁRON! 
06-70/251-39-15
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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

SZOBON
augusztus 1-től 
minden nap!

350 Ft/kg

ŐSZIBARACK SZEDD MAGAD

+3620/331-8030, +3620/490-4270

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


