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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

+36-70/941-7152

 KŐMŰVEST
felveszek!
Kecskés Tamás 

kőműves mester

20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

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

NYÁRI AKCIÓ!

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





Az akció 2018.08.31-ig érvényes.

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

- KÖSZÖRŰS (SÍKKÖSZÖRŰ)
- CNC FORGÁCSOLÓ
  (marós, esztergályos)
- GÉPI FORGÁCSOLÓ
KEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség

- Szerszámgyártásban és vagy 
egyedi gyártásban szerzett 

tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:

-  Kiemelt fi zetés
-   Dinamikus, fi atal csapat

-  Szállást biztosítunkwww.egominfokft.hu
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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.

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

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.

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.

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.

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 

Cégünk nyílászárók gyártásához 
keres azonnali kezdéssel

ASZTALOSOKAT 
 

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
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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.

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

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 

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   Alapfokú iskolai végzettség, 
precíz munkavégzés, jó kézügyesség, monotonitástűrés
FŐBB FELADATOK:  Elektronikai alkatrészek összeszerelése, válogatása Esztergom- Kertváros
GÉPKEZELŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, műszaki beállítottság, 
teherbíró képesség, 8 órás munkarend   
FŐBB FELADATOK:  Gépek kezelése, tisztítása, termelés felügyelete

JELENTKEZNI: Fényképes magyar nyelvű önéletrajzot a hr@i-pro.hu címre várjuk!  
  06-20-550-4357, 06-20-457-6598 Minden héten kedden és csütörtökön 10:00-kor tesztírás.

GÉPKOCSIVEZETŐ/RAKODÓ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Általános iskolai végzettség, Tachográf kártya, 
C kategóriás jogosítvány, 2 műszakos munkarend   
FŐBB FELADATOK:   Anyagok szállítása, kezelése, rakodása 
AMIT CÉGÜNK KÍNÁL: Modern munkakörnyezet, hosszútávú munkalehetőség,  cafeteria                         

Apróhirdetesek 
leadási 

határideje: 
KEDD 12 óra
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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.

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

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 

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

Elvárásaink:
•  Befejezett szakirányú tanulmányokkal rendelkezik;
•  a szakmai előírásoknak megfelelően hajtja végre a fa alapanyagokból készült termékek 
   teljeskörű megmunkálását;
•  képes az önálló munkavégzésre, munkájára igényes;
•  szívesen, jól és konstruktívan dolgozik csapatban;
•  munkavégzése során az ügyfelek minőségi elvárásait tartja szem előtt a gazdaságosság 
   fi gyelembevétele mellett.

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

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

ESZTERGOMI telephelyünkre 
keresünk, megbízható munkavállalót 

UDVAROS 
feladatok ellátására, hétköznapi 

munkavégzéssel, részmunkaidőben.

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG 
EGYMŰSZAKOS MUNKARENDBEN!  

Jelentkezés az alábbi email-en vagy sze-
mélyesen.

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
KARBANTARTÓ LAKATOS 

munkatársat keres.
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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.

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.

Apróhirdetesek leadási 
határideje: 

KEDD 12 óra
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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.

A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata
RAKTÁROS munkavállalóval 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

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

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi

ELADÓ
munkatársakat keres!

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

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.
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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

Elérhetőségek:

 hr@coloplast.com   +36 34 520 500

 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 15.

Coloplast
Stabil – tiszta – emberközpontú

A dán tulajdonú Coloplast piacvezető nagyvállalat az  
egészségügyi termékek területén. 
Küldje el jelentkezését, ha igényes munkakörnyezetre  
vágyik és tudja vállalni a 3 műszakos, 5+2-es munkarendet!

Operátor, technikus  
és raktáros munkakörre 
várjuk önéletrajzát.

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

felveszek. 
Pléli János 

Tel.: 30/9413-775

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

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

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

2500  Esztergom, Dobogókői  út 35.   
Tel: (36-33) 542-400       Fax: (36-33) 542-401

Summit D&V Kft., Esztergom

TERMELÉSI ASSZISZTENST 
keres.

Jelentkezés:   Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
hogy magyar és angol önéletrajzát bérigény megjelölésével 

küldje el az sdv.allas@summit-dv.hu címre vagy postai úton a 
Summit D&V Kft. 2500 Esztergom, Ipari Park, Dobogókői út 35. 

címre, de akár feltöltheti Társaságunk honlapjára is:
 www.summitdvkft.hu

Bővebb információ kérhető a 33/542-400-as telefonszámon.

FELADATOK:
- a termelésvezető munkájának támogatása
- napi szintű adminisztratív munkák az üzemi dolgozókkal 
   kapcsolatban
- táblázatok, kimutatások, prezentációk készítése magyar és 
   angol nyelven
- HR osztály munkájának a támogatása
- árajánlatok bekérése
- egyéni védőeszközök kontrollja

ELVÁRÁSOK:
-  kommunikáció-képes angol nyelvtudás szóban és írásban
-  minimum középiskolai érettségi
-  Microsoft Offi  ce magabiztos ismerete
-  B-kategóriás jogosítvány
-  kitűnő kommunikációs és tárgyalóképesség
-  önálló munkavégzés képessége
-  határozottság, dinamizmus, precizitás

ELŐNY:
-  hasonló területen szerzett gyakorlat

MUNKAREND:
-  munkaidő: 40 óra / hét (Hétfő-Csütörtök 08:00-17:00, 
   Péntek 08:00-15:00)

AMIT AJÁNLUNK:
-  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
-  határozatlan idejű munkaszerződés
-  étkezési támogatás készpénzben
-  éves jutalom
-  képzési támogatás, fejlődési lehetőség
-  karrierlehetőség folyamatos belső pályázatok útján
-  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes 
   országára 
-  munkába járás támogatása

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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:

Amit kínálunk: 
• Versenyképes fi zetés (órabéres rendszerben)
• 8 órás munkaidő 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

Feladatok:
• Berendezések és gyártóeszközök állagmegóvásának biztosítása
• Présszerszám összeszerelése és előkészítése a gyártási folyamathoz
 (termékrajz alapján)
• Megmunkáló gépek kezelése (pl. eszterga, síkköszörű)
• Acél és keményfém kivágó szerszámok karbantartása és javítása

Elvárások:
• Szerszámkészítő szakmunkás végzettség
• 3 műszakos munkarend vállalása
• Terhelhetőség, rugalmasság, csapatmunkában való részvétel
• Pontos, precíz, önálló munkavégzés

Előnyök:
• Érettségi
• Hasonló profi lú vállalatnál szerzett szakmai tapasztalat
• Német alapfokú nyelvismeret
• Darukötözői – kezelői bizonyítvány, targoncavezetői jogosítvány

Munkavégzés helye: TOKOD

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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

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

  SZERSZÁMKARBANTARTÓ 
(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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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:  2018.08.20.
Írásbeli önéletrajzokat következő e-mail címre várjuk:  hr@magyartoyoseat.hu

AJÁNLATUNK:
- versenyképes � zetés
- céges buszok
- cafetéria

 

 

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

leányvállalata a Pilis kapujában.

MINŐSÉGELLENŐR
FŐBB FELADATOK:  
-  fémipari késztermékek előírás szerinti ellenőrzése és 
   csomagolása
MUNKAREND: 8 órás, 2 műszakos
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:     
-  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
-  Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság
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

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az alábbi 
munkakör betöltésére:

Jelentkezni:
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.

 

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

leányvállalata a Pilis kapujában.

STANCOLÓ/ PRÉSGÉPKEZELŐ
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:

Jelentkezni:
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.

KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, ROTÁZÁSA, 
KIS TRAKTORRAL. 

FŰKASZÁLÁS, 
ESŐCSATORNA TISZTÍTÁS. 

TEL: +36(30)247-8933

NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!

NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!
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OPERÁTOR, GÉPKEZELŐ, 
VILLANYSZERELŐ

Az ideális jelölt:
•  megbízható
•  szívesen dolgozik csapatban
•  jó fi zikai állóképességgel rendelkezik
•  a villanyszerelői munkakörhöz szakirányú végzettséggel 
   rendelkezik
•  operátori, gépkezelői munkakörhöz legalább alapfokú 
   végzettséggel rendelkezik
Amit kínálunk:
•  stabil munkáltatói háttér
•  sokrétű cafeteria rendszer havi nettó 20 000 Ft értékben
•  jelenléti jutalom havi bruttó 50 000 Ft értékben
•  kiszámítható munkaidő kétműszakos munkarenddel 
•  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. 

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe keres betanított munkára 

AUTÓÜLÉS ÖSSZESZERELŐKET 
OPERATOROKAT

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ: 
-  legalább 8 általános végzettség
-  jól bírja a monoton álló
   munkát,
-  szívesen dolgozik csapatban
-  megbízható
-  érdekli a japán termelési 
   technológia 

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Törvényes, bejelentett 
    hosszútávú munkalehetőség, 
    határozatlan idejű szerződés!

-  Ingyenes céges buszjárat, 
-  Cafetéria: nettó 25.000Ft 
    ajándék utalvány. Már a 
    próbaidő alatt is!
-  Nyári és téli extra cafetéria 
    juttatás
-  Jubileumi juttatások
-  Jelenléti pótlék: 30.000Ft
-  Iskolakezdési támogatás
-  év végi bónusz
-  tanulási és előrelépési 
    lehetőség
-  munkaruha
-  túlóra lehetősége

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  folyamatos
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, 
vagy e-mail címre várjuk: Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 

2536 Nyergesújfalu Ipari Park 2. 
hr@magyartoyoseat.hu

Szeptembertől megemelt bérezéssel, extra 
bérenkívüli juttatásokkal

Pályakezdő Fiatalok jelentkezését is várjuk!!

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 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

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

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: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt a megjelenést 

követő 8 napon belül fogadunk el. A 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 következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!
www.szuperinfo.hu
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Életmód melléklet

Egészség
Életmód melléklet

Esztergom Petõfi S. u. 45.   (A kórházzal szemben)

Dorog Mária u. 17.

Fizetési mód: készpénz, bankkártya, egészségpénztári kártya, Erzsébet utalvány

MEDINKONT 
KÉNYELMI CIPÕK ÉS GYÓGYÁSZATI 

SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA 

Minden csomag LIBERO pelenka mellé AJÁNDÉK 
nedves törlõkendõ!

NYÁRI  AKCIÓ!!!
PAPUCSOK, 
SZANDÁLOK 20% 
KEDVEZMÉNNYEL! 30% 50% 

40% 

Dr. Mrázik Krisztina

BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Anyajegyszűrés computeres fotórögzítéssel.
Esztergom, Iskola utca 2.

Bejelentkezés:  06-30-376-0862 

MÁGNESTERÁPIA   
Különösen ajánlott:

• érszűkület, lábszárfekély, cukorbeteg láb, fülzúgás, gerincpanaszok, 
gerincsérv, csontritkulás, alvászavar, sclerosis multiplex, Parkinson-kór

Készülék kölcsönzése
Dr. MÓRÓ ÁGNES szakorvos

Kezelőhely: Dorog, Hősök tere 7/A,  a Révay patika.
 Információ, időpontkérés: 06/30-60-328-60

Értágítás BEMER pulzáló készülékkel!

2510 Dorog, Mária u. 20. (Rendelőintézetben) 

Tel: 06-70/554-95-16

H-Ear Kft.

Minél előbb keresse fel üzletünket!

www.hallokeszulek.hu

TB támogatás nélkül is 
vásárolhat magának 

ÚJ HALLÓKÉSZÜLÉKET 
elfogadható áron.

Korlátozott ideig kedvező 
árú angol hallókészülékek 

kaphatók üzleteinkben.

MOST VÁSÁROLJON HALLÓKÉSZÜLÉKET!

Ha 
- nem elégedett jelenlegi készülékével
- tartalék készülékre van szüksége
- nincs TB támogatása

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

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés 
munkanapokon 8-14 óra között 

+ 3 6 2 0  4 7 7 - 1 5 5 5
w w w . g r a n m e d . h u

Dr. Pák Péter  
belgyógyász-gasztroenterológus 

szakorvos
Emésztőszervi 

betegségek kivizsgálása 
gyomor - és vastagbél-
tükrözés altatásban is.

Gasztroenterológiai 
magánrendelés
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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. 08.31-ig
20-25%   kedvezmény! 

Tel.:06-20/328-0466

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

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

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS 
NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS 

MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, 

VAGY ÁTFEDÉSE OLCSÓ 
MEGOLDÁSSAL, ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50%   ereszcsatorna felszerelés.

ŐSZI FELIRATKOZÓKNAK
2018. 08. 31-IG   

20-25%   kedvezmény! 

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

Tel:. 06-30/597-38-84

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

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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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

48
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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
7

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

A
A
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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

Építőipari Bt. Rövid határidővel vállal: 
Bádogos munkákat,

Teraszok építését, illetve 
tetők javítását. 

30/837-8273

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

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

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

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
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

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

Kiadók, 2 szobás bútorozott laká-
sok, egyedi, illetve távfűtésesek. 
Bérleti díj;  70-80,000 Ft/hó+rezsi. 
Tájékoztatást, személyes találkozó 
alkalmával. 20/421-4557

Esztergomban kiadó szobát 
keres dolgozó, nem dohányzó fér-
fi. 06-30/429-5765

INGATLAN

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

Esztergom Vadvirág lakóparkban 
720 nm-es építési telek ELADÓ! 
30/730-0896

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

Eladó! Esztergomban; Budai Nagy 
A u .III.em 2 szoba, erkélyes, 50 
nm. Ár: 12.9 MFt. 20/421-4557

Eladó! Esztergom- kertváros;  fszi 
, 2,5 szobás 68 nm lakás. Ár: 13 
MFt. 20/421-4557

Eladó! Esztergom;  Sugár út.  1 
szoba, 41 nm fszi felújított lakás. 
Ár: 11 MFt. 20/421-4557

Eladó! Tokodaltáró; csendes utcá-
ban, 2 szoba 53 nm  I. em lakás. 
Gázfűtés, kerttel, garázzsal. Ár: 8 
MFt. 20/421-4557

Esztergomban Bazilikához 
közel, Thököly utcában egyszo-
bás házrész sürgősen eladó. 
06-20/9566-712

VEGYES

Búza kritikale, lucerna és szalma-
bála eladó! 06-33-402-262

Bianka szőlő eladó kb. 3 mázsa! 
06-70-601-7559

Autóbérlés Olcsón
Megbízható autók

Alacsony 

Árak

Válasszon autót 
GALÉRIÁNKBÓL

www.esztergomauto.huHívjon bizalommal!

Autóink napi és tartós bérlésre is kiadóak, 
kilóméterkorlátozás nélkül.
Igény esetén sofőrt is biztosítunk.
Reptéri transzfert is vállalunk.

+36 70 677-7566
+36 30 377-1625

berles@esztergomauto.hu

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, illet-
ve 50 literes gyári, 1 db szőlő-
daráló 15 literes, 2 db 100 lite-
res és 1 db 80 literes 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

Eladó heverő! 06-70-235-6643

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzetközi 
személyszállítást csoportok részé-
re, egynapos belföldi kirándulások 
szervezését és lebonyolítását, eskü-
vők, rendezvények résztvevőinek 
szállítását. +36-70-336-3514, 
weboldal: www.ddperfekt.eu

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

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

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

FŰKASZÁLÁS, FAKIVÁGÁS! 30/ 
621-3477

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

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 
alpintechnikával! Veszélyessé vált 
fák lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Teljeskörű lakásfelújítást, festést, 
mázolást, gipszkartonozást válla-
lunk! 06-30/989-8934

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

Villanyszerelést vállalok! Aradi 
János 70/548-3295

KLÍMASZERELÉS, FŰTÉSSZERE-
LÉS, VÍZSZERELÉS 20/2600573

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

Festő, kőműves, hőszigetelési mun-
kák vállalása! 06-20/403-3906

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, csere-
pes lemezzel és Tondach cserép-
pel. Felmérés ingyenes! Régi tető 
felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa 
Hu Kft. +36- 30/377-1758; +36-
70/219-9107; +36-20/266-4701

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

Táton, Tokodon, Tokodaltárón, 
Dorogon, Esztergom-Kertvárosban, 
Esztergomban fűkaszálást vállalok! 
+3630-247-8933

Kőműves és festő munkát vál-
lalunk! Kőműves munkák: Fala-
zás, vakolás, betonozás, burko-
lás, festés, szigetelés, zsaluzás. 
06-70-340-7321

FŰKASZÁLÁST VÁLLALOK! +36 
30-247-8933

Családi, és társasházak hom-
lokzati szigetelést vállaljuk: 
+36-70/312-9385.

KERTÉPÍTÉST, automata öntö-
zőrendszerek kivitelezését, füve-
sítést és gyepszőnyeg telepítést 
vállalunk garanciával. Ingyenes 
árajánlatkészítés. 06-30/662-
7527. WEB: www.megakert.hu

Gyermekfelügyeletet vállalok óvó-
nőként! 06-30-424-4095

ÁLLÁS

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

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

Kőművest és segédmunkást felve-
szek heti kifizetéssel,1200 Ft/órá-
tól. 06702274929

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

Kőművest, segédmunkást fel-
veszek! Hívj bizalommal! 
70/941-7152

Betonelemgyárba gépkeze-
lőt keresünk Esztergom-kertvá-
rosi telephelyre. Egy műszakos 
munkarend, korrekt, versenyké-
pes jövedelem. 0633/419-187, 
0630/9491-444

Az Esztergom-kertvárosi Pala piz-
zéria konyhai kisegítőt keres főál-
lásba, mellékállásba, hétvégé-
re, diákmunkára vagy állandóra. 
06(30)277 1822

Állás!! Dorogi éttermünk-
be kisegítő kolléganőt, és futárt 
keresünk,hosszú távra! Érdeklődni 
üzenetben vagy a következő tele-
fonszámon lehet:+36302771241

Tehergépjármű vezetőket kere-
sünk leányvári indulással 12 ton-
nás darus teherautóra- Építőanyag 
szállítás.Jelentkezés feltételei: B, 
C kategóriás jogosítvány, GKI kár-
tya, PÁV alkalmassági,Érvényes 
darus vizsga,DAF kép.Nyerges 
tehergépkocsira: C, E kategóriás 
jogosítvány,GKI kártya,PÁV alkal-
massági. Amit kínálunk: Kiemelke-
dő jövedelem, hosszú távú munka-
lehetőség. Tapasztalt, megbízható 
munkatársak jelentkezését várjuk: 
+36309347338, vagy tagsi@
vnet.hu

Gyártókapacitásunk bővítése 
miatt táti munkahelyre keresünk 
ipari varrógépen önálló munka-
végzésre képes, gyakorlattal, jó 
kézügyességgel rendelkező var-
rónőket, főfoglalkozású vagy rész-
munkaidős, egy műszakos mun-
karendben. Kellemes munkakör-
nyezet, klimatizált helyiség, fize-
tett próbanap eltöltésére van 
lehetőség!Versenyképes jövedel-
met, egyéb juttatásokat biztosí-
tunk. Fényképes önéletrajzokat az 
info@etpkft.hu címre várjuk.

Dorogra csőszerelőt, AWI hegesz-
tőt, illetve betanított munkást jó 
bérezéssel felveszek hosszútávra, 
azonnali belépéssel. Szerelőpárokat 
is felveszek! 06-30/961-3647

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

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Nyergesújfalu, Piliscsaba körzetében
Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu

Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810
V/910 Tát-Újtelepen, 79nm-es, 2szobás összkomfortos cs.ház, 729nm-es telekkel, sok melléképülettel    12,8 MFt
L/1060 Esztergomban Aranyhegyen II.em-i 2szobás, igényes kialakítású, egyedi összkomfortos lakás  17,5 MFt 
L/1061 Tokodaltárón mfsz-i 53nm-es, 2szobás lakás, 248nm-es külön kerttel + garázs                                7,3 MFt
V/908 Nyergesújfalun, Kossuth L.utcában 100nm-es + 56nm-es családi ház, 578nm-es telekkel, szuterén, 
garázzsal. Vállalkozásra is alkalmas.                        17,9 MFt.
T/526 Pilismaróton festői környezetben 738nm-es építési telek, közművek telek előtt                                 2,9 MFt
T/527 Visegrádon 1199nm-es építési telek, közel a belvároshoz és a Fellegvárba vezető úthoz, közművekkel, 
vállalkozásra is alkalmas                         15,9 MFt
T/525 Árcsökkenés!!! Mogyorósbányán 1371nm-es panorámás, erdő széli építési telek eladó.    Irányár: 2,4 MFt
T/528 Esztergom-Csenkei hídnál (Akácos út) 989nm-es építési telek, kút-villany van                                    3,9 MFt
V/909 Visegrádon 155nm-es három lakásból álló ingatlan, vendéglátásra alkalmas pincékkel, 608nm-es telek-
kel, kiváló elhelyezkedéssel (régen étterem + szállás).                                                                                           26,5 MFt
V/906 Leányváron 130nm-es, kétgenerációs 5 szobás összkomfortos családi ház, 1043nm-es telekkel (dorogi 
lakások beszámíthatók).                                                                                                                                                        25 MFt
V/905 Annavölgyön 116nm-es, 3+2szoba + étkezős összkomfortos cs.ház, 1353nm-es kerttel (két gener-
ációnak is).                          14,8 MFt
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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

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 13-AI 
SZÁLLÍTÁSSAL!!!

- Cserszegi fűszeres
- Szürkebarát
- Chardonnay
- Zweigelt
- Kékfrankos
- Muskotály
- Rizlingszilváni
- Olaszrizling
- Vegyes fehér
- Otelló
- Hárslevelű
- Veltelini

 

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!

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz, ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, uta-
zást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon.

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

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

Dorogi munkahelyre fiatal - 
akár pályakezdő női / férfi kollé-
gát keresünk betanított gépkeze-
lői munkakörbe. Állandó délelőt-
ti műszak! Targoncás papír előny. 
Önéletrajz: geleta@t-email.hu, 
06-30-869-8055

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

Takarítókat keresünk fix műszak-
ba (délelőtt és délután) teljes mun-
kaidőben, illetve részmunkaidőben, 
azonnali kezdéssel. A munkavégzés 
bejelentett. Jelentkezni lehet: Tóth 
Ferencné Marikánál az alábbi tele-
fonszámon: 06-70-651-7465

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

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

Nonprofit Közhasznú Kft. Felvé-
telre keres: gazdasági referenst. 
Elvárások:- Felsőfokú közgazda-
sági végzettség, regisztrált (vál-
lalkozói) mérlegképes könyvelő; 
MS Office felhasználói ismeretek; 
3-5 év szakmai tapasztalat. Mun-
kavégzés helye: Dorog. Jelentke-
zéshez az önéletrajzot az alábbi 
címre várjuk: 2510 Dorog, Pf.:109 
vagy e-mail: titkarsag@bvh.hu vagy 
ktm@bvh.hu

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

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:

◆ 

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.

Szeretnél egy új szakmát megta-
nulni? Esztergom-kertváros ÖMV 
kút mögötti Iparterületen MŰANYAG 
HEGESZTŐ feladatra keresünk 
munkatársakat. Várjuk továb-
bá ASZTALOSOK jelentkezését is. 
Műszaki rajz ismerete előnyt jelent. 
Korszerű gépekkel rendelkezünk.Ha 
szeretnél csatlakozni bővülő csa-
patunkhoz, várjuk önéletrajzodat. 
06-20-91-67-494, oneletrajz@
okotechhome.hu

Környezetvédelem területén 
működő esztergomi vállalkozás 
BESZERZŐ és ADMINISZTRÁCI-
ÓS feladatok ellátására munka-
társat keres. Jó kommunikáci-
ós képesség és műszaki érzék, 
B jogosítvány szükségesek. Vál-
lalatirányítási szoftver ismere-
te előnyt jelent.06209167494, 
oneletrajz@okotechhome.hu

SZOMOR környéki munkahelyre, 
portai feladatok ellátására, mun-
katársat keresünk. Vagyonőri iga-
zolvány előny. 06/30-368-83-
31, 06-30/964-69-09

Reklámújság terjesztőket kere-
sünk Csolnok, Leányvár, Kesztölc, 
Piliscsév,Piliscsaba, Lábatlan, Sári-
sáp, Tokod, Tokodaltáró területére! 
06-30/561-0529

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, személyau-
tóját, öreg, törött vagy nem 
induló autóját megvásáro-
lom készpénzzel, adásvételi 
szerződéssel.06204762356

ÁLLAT

Bolognese kiskutya kapható! 
06-20-403-3906

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-
va 650 Ft/db. 06-20/204-2382

Tanyasi vörös tojójérce 26 hetes 
1200 Ft/db. Ingyenes szállítással. 
06-20/998-7715

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

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

Készpénzfizetéssel vásárolok min-
dennemű régiséget! Parasztbútoro-
kat, hokedliket, tollat, festménye-
ket, porcelánokat, órákat, varró-
gépet, könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés! Szappanos Mihály 
06-20/355-9746

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

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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VÁLLALJUK 
szórólapok 

postaládába 
történő terjesztését

Esztergom, Dorog,
Esztergom-Kertváros, 

Tát területén!

Kérjen 
ajánlatot 

Tel.:06/30 411 3921

SZOBON
augusztus 1-től 
minden nap!

390 Ft/kg

ŐSZIBARACK SZEDD MAGAD

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

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat a 
www.spar.hu oldalon a Karrier menüpont alatt töltheted fel 

adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció és város 
megjelölésével a karrier@spar.hu email címre.

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatait a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat során és azt 

követően hat hónapig munkaerő-kiválasztási célból kezelje.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 27 éve van jelen a ma-
gyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyar-
ország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi cikk kereske-
delmi láncává vált.  Az ország egyik vezető kiskereskedelmi láncaként 
a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban rejlik, akiknek szociális 
biztonságot, versenyképes jövedelmet, színvonalas munkakörülmé-
nyeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk új 
kollégákat Szentendre és vonzáskörzetében lévő SPAR 

és INTERSPAR üzletünkbe az alábbi pozíciókba:

SZAKELADÓ  •  ELADÓ-PÉNZTÁROS

Munkatársaink visszajelzései alapján:
•   azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy 

stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban, 
•   átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket, 
•   változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési 

lehetőséggel családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk, 
•   az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

Munkavégzés helye: Pomáz, Szentendre

Csatlakozz hozzánk, ha:
•   érdekel a kereskedelem,
•   élvezed a vásárlókkal való 

kapcsolattartást,
•   szereted látni munkád ered-

ményét.

Elvárások:
•   előny, de nem feltétel, ha a 

kereskedelem területén tapasz-
talatot szereztél, 

•   lelkes, pozitív, fejlődni vágyó 
személyiség vagy,

•   megbízhatóan, lendületesen 
végzed a rád bízott felada-
tokat,

•   szívesen és jól kommunikálsz.

 

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

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában

Jelentkezni:
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:

Azon dolgozunk, hogy szebbnek lásd a világot! 

Akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.
Ingyenes látásvizsgálatot biztosítunk a nálunk készült szemüveghez!

Korkedvezmény 
szemüvegkeretekre pl:

70év=70% 
Multifokális és 

fényre sötétedő 
szemüveglencsék

 30-50% 
kedvezménnyel!

Szép kártya és egészségpénztári kártya elfogadása!
Dorog, Mária u.15.  Tel.: 33/737-408

Esztergom, Simor J. u. 48.   Tel.: 33/314-917
Nyitva: H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

E-mail: vikioptika@gmail.com  Web: www.vikioptika.hu

NEM KELL VÁLASZTANIA KERET ÉS 
LENCSEAKCIÓ KÖZÖTT, NÁLUNK A KÉT 

KEDVEZMÉNY ÖSSZEVONHATÓ!

MANDL TESTVÉREK

GIPSZKARTON 
SZERELÉS
Gergő 06202381105
László 06209760566

     Mandl gipszkarton

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

 

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

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában

Jelentkezni:
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.

KÉZI EGYENGETŐ

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

FŐBB FELADATOK:  
-  egyenes ipari kések egyengetése 
MUNKAREND: 8 órás, 2 műszakos
ELVÁRÁSOK:     
-  felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés
-  jó fi zikai állóképesség
ELŐNY:     
-  hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
-  műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete 
AMIT KÍNÁLUNK:                  
-  Rendezett, biztonságos környezet
-  Versenyképes bérezés
-  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
-  Céges buszjáratok (Esztergom- Csolnok- Piliscsaba 
   útvonalon), munkába járás támogatása


