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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

Jó elrendezés, korszerű anyagok, 
igényes kivitel, 70-105 m2. 

Egy lakás akadály mentesített!

Érdeklődni: +36 30 93 46 636

Esztergom 
belvárosában, 
most készülő 

4 lakásos 
társasházban 

lakások 
leköthetők. 

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

MUSKOTÁLY ÉS OTTONEL 
RÖVIDESEN ÉRKEZIK!

- Cserszegi fűszeres
- Szürkebarát
- Tramini
- Oportó
- Bianka
- Zweigelt
- Kékfrankos
- Muskotály
- Rizlingszilváni
- Olaszrizling
- Vegyes fehér
- Otelló
- Hárslevelű
- Veltelini

 

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.

DESIGN LABOR
REKLÁMGRAFIKAI Kft.

NYERGESÚJFALU,
Bartók B. u. 14.

szitanyomó munkakörbe

MUNKATÁRSAT
keresek

Az ideális kolléga, akivel együtt szeretnék
dolgozni, középfokú végzettségû, a munka
jellegébõl adódóan fiatal, férfi, Nyergesújfalun vagy
környékén él, kreatív, ÜGYES KEZÛ. 
A szitanyomó technika ismerete nem feltétel,
de a pontos, precíz munkavégzés, az önállóan
dolgozni tudás és leginkább -akarás mindenképp! 

       .

Jelentkezni a b.ati@invitel.hu mailre küldött önéletrajzzal lehet. 

MUNKATÁRSAT 
keresek

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

munkatársakat keres

VILLANYSZERELŐ 
pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre

FELADATOK:
• kis feszültségű hálózatok karbantartása, hibaelhárítása.

AMIT ELVÁRUNK: 
• Igényes, precíz munkavégzés
• 1-2 év szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

• Teljes munkaidős állás
• Nappali műszak

munkaruha és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával.

 
várjuk jelentkezését a 06/20/420-2219 telefonszámon.

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.

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

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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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 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

 

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

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.

 (2534 Tát, József A. u. 37) 
Autómosóban szerzett 

gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, 

megbízható, fi atal 
munkatársat keresünk! 

Amit kínálunk: fi atalos 
csapat, hosszútávú - 
folyamatos munka, 
8 órás bejelentés, 

180-200.000 Ft nettó 
fi zetés + jutalom!

Elvárás: jogosítvány!

Jelentkezni email-en: 
krepcsikm@gmail.com vagy 
telefonon: 06 30/853-2004

ÁLLÁS LEHETŐSÉG A 
KREPCSIK

AUTÓMOSÓNÁL!

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                         
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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.

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 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.

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

Dorogi 
Richter terültére 

keresünk 
hosszútávú 

munkára
AWI HEGGESZTŐKET 
és CSŐSZERELŐKET
Akár pályakezdőket is!
+36(30) 994-6879
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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.

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

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

munkatársakat keres

GÉPI FORGÁCSOLÓ 
pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre

FELADATOK:
• Könnyű ipari esztergálás, marás

AMIT ELVÁRUNK: 
• Igényes, precíz munkavégzés
• 1-2 év szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

• Teljes munkaidős állás
• Nappali műszak

munkaruha és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával.

 
várjuk jelentkezését a 06/20/420-2219 telefonszámon.

Szeretnéd a szakácstudományodat egy megbízható cégnél kamatoztatni? 
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

SZAKÁCSOT KERESÜNK
Helyszín: Esztergom, gyár területén levő főzőkonyha 

Amit kínálunk: • étkezés támogatás • versenyképes fizetés • összetartó 
csapat • biztonságos, korrekt munkakörülmények • jól felszerelt konyha  
• bejelentett munkahely • kiszámítható munkarend • fejlődési és előrelé-
pési lehetőség. 

A napi menü alapján: • a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (pá-
rolása, főzése, sütése) • ételek ízesítése, tárolása, adagolása, tálalása  
• konyhai kisegítők munkájának irányítása, összehangolása.

Amit elvárunk: • szakács végzettség (szakiskolai, vagy szakközépisko-
lai bizonyítvány) • 2-5 éves szakmai tapasztalat • kulturált, ápolt, tiszta 
megjelenés • személyi higiénia • pontosság, alaposság • állóképesség, 
kézügyesség.

Jelentkezésed fényképes önéletrajz küldésével várjuk a 
tamas.hudoba@eurest.hu e-mail címre.

Érdeklődni a +36-30-678-1092-es telefonszámon 
hétfőtől péntekig 9:00-16:00 óra között lehetséges.  

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

felveszek. 
Pléli János 

Tel.: 30/9413-775

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

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
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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

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 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 

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

 

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.

Érdeklődni lehet Prónai Attila műszaki vezetőnél az 
alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: attila.pronai@mouldform.hu
      Telefonszám: 70-709-9549

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÉPJ VELÜNK 
KAPCSOLATBA!

A MUNKA LEÍRÁSA:
•  Műanyagfröccsöntő szerszámok gyártásában való részvétel
•  Müszaki rajz alapján a termék legyártása, a gyártás felügyelete
•  Egyedi gyártás, nagyrészt kis és közepes széria
•  A marógépeken (3 tengely) Heidenhain vezérlő van

AMIT KÉRÜNK: 
•  Szakirányú középfokú végzettség
•  Minimum 3 éves gyakorlat, szerszámgyártás területén
•  Szakrajz olvasása
•  önálló, precíz és feladat orientált csapatban való munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:     
•  Megfelelés esetén hosszútávú munka
•  Kiváló kereseti lehetőség
•  Változatos folyamatos szakmai fejlődést adó feladatok
•  Fejlődő és folyamatosan fejlesztett gyártási környezet
•  Munkába járási támogatás

Önállóan dolgozni tudó

CNC MARÓSOKAT
SZIKRAFORGÁCSOLÓKAT

CNC CAM PROGRAMOZÓKAT
keresünk Budapest III.ker és Pilisvörösvári Szerszámgyártó 

üzemünkbe.
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

Részletekről érdeklődjön 
irodánkban: Dorog, Bécsi út 40.

esztergom@szuperinfo.hu
Tel.: 33/403-703, 30/411-3921
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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

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.

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



2018. augusztus 24.    9ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

9

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.

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.

-on!

Kövess és  minket a

 

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:

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS, 
KITŰZÉS, MEGOSZTÁS, 

FÖLDMÉRÉS 
rövid határidővel!

Tel.: 06(30)287-6343

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

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

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! 
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Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

16.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
17.500 Ft/m3

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

Kiszállítás Szlovákiában is!

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9

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
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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
17 500 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

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

TEL.:06-20-336-1583

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.
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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.

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

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

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

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

Apróhirdetések
INGATLAN

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

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

Házat keresek Esztergomtól Tokodaltá-
róig 5-6 MFt között! 06-70-2149167

Esztergom, Szalézi ltp, fszi 2,5 szobás, 
65 nm, felújított, gázfűtéses lakás.Ár; 13,2 
MFt. 20/421-4557

Dorog, Bécsi út, II. em. 2,5 szoba, 
68nm, 2 erkélyes 10 éve épült, telje-
sen berendezve,( bútorozottan )ház köz-
ponti fűtéses, olcsó rezsi.Ár; 18,5 MFT. 
20/421-4557

Esztergom Sugár út, 41 nm, fszi, 1 szo-
bás felújított lakás, új ablakok, parket-
ta, konyha,villanyvezetékek. Zárt udvar-
ban gépkocsi beállóval.Ár; 13 MFt. 
20/421-4557

Esztergom, Budapesti u, kétszintes csa-
ládi ház, 733nm telek, 5,5 szoba,  2 für-
dőszoba, 180nm , 10éve felújítva, tető-
tér beépítéssel, szigetelt falazat, 2 kocsi 
beállós garázs, üres költözhető, gáz köz-
ponti fűtés.Ár; 58 MFt .20/421-4557

Esztergom,  Vasas u, egyszintes családi 
ház, 700nm telek, 3 szoba, 100nm, új kül-
ső nyílászárók, szigetelt falazat, garázs, 
épület alatt szuterén. Gáz központi fűtés.
Ár; 28 Mft. 20/421-4557

Esztergom, Budai Nagy A u, III. em 2 szo-
bás, 50 nm, erkélyes lakás.Ár; 12,9 MFt. 
20/421-4557

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban bútorozott garzonla-
kás fiatal pár részére. 80 000 Ft rezsivel 
együtt + 1hó kaució! 06-30/557-4301

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzetközi sze-
mélyszállítást csoportok részére, egyna-
pos belföldi kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendezvények 
résztvevőinek szállítását. +36-70-
336-3514, weboldal: www.ddperfekt.eu

Kecskés Tamás kőműves mester vál-
lal:  KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUN-
KÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZIGETELÉST, 
GIPSZKARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, sza-
lagfüggönyök, harmonikaajtók, javítá-
sa, készítése. Penészmentesítés. www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30)294-6022

MANDL TESTVÉREK

GIPSZKARTON 
SZERELÉS
Gergő 06202381105
László 06209760566

     Mandl gipszkarton

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

FŰKASZÁLÁS, FAKIVÁGÁS! 30/621  
-3477

Asztalos munkák, ács-állványozás, hőszi-
getelés, gipszkartonozás, festés-burkolás, 
térkövezés! 06(30)454 4276

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, 
faápolás, veszélytelenítés. Precízen, gyor-
san, biztonságosan! 30/6197671

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

MASSZÁZS, CSONTKOVÁCSOLÁS 
OLCSÓN!  70/2507464

Gabó-DUGULÁSELHÁRÍTÁS, WC-k, 
mosogatók, csatornák duguláselhárítása. 
0-24 Hétfőtől- Vasárnapig, hív-
jon bizalommal, segítek a megoldás-
ban +3670/624-20-81. Facebook: 
Gabó-Duguláselhárítás

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

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

FŰKASZÁLÁST VÁLLALOK! +3630 
-247-8933

Gyermekfelügyeletet vállalok óvónőként! 
06-30-424-4095

Megbízható, munkájára igényes vállal 
takarítást, vasalást, valamint gyerekfel-
ügyeletet. 06-30-694-2994

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

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseré-
je; bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; 
előtetők, garázsok építése; fedlapcsere; 
tetőtér beépítés, szigetelés; Lindab tető 
új, tető cserepezés. 06-30/899-6270, 
06-70/363-9571

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 06-70/233-0673

Lakatos munkák:Kapuk,kerítések,korlát
ok,stb. 06703692326

Vállalok! Redőnyök javítását, beszer-
zést, szerelést! Árnyékolástechnika. Nyí-
lászáró csere, teljeskörű lebonyolítása. 
06-70/389-1626

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/6026-229

Borszőlő vásár!Már megrendelhető min-
den fajtájú fehér és vörös borszőlő 130 Ft/
kg-tól. (2 mázsa felett házhozszállítással) 
06-30-473-8004

Olcsón eladó használt, valód bőr ülőgarni-
túra! 5 egyforma egész db x (3-2-1) krém-
színű (esetleg romkocsmának) Érdeklődni 
06-30-421-6304 telefonszámon lehet! 
(Ha nem érne el, üzenet és visszahívom!)

Badacsony vidéki olaszrizling bor-
szőlő rendelhető, helyre szállítva! 
06-20-330-8247

Cefrének, lekvárnak, befőttnek alkalmas 
szilva, körte, alma beszerezhető termelő-
től kis és nagy tételben. 2723 NYÁREGY-
HÁZA, 405-ös út dánszentmiklósi bejáró-
jánál. 06703951586

Tápkockás előnevelt szamóca /földi 
eper/ palánta kapható! 2723 NYÁREGY-
HÁZA, 405-ös út dánszentmiklósi bejá-
rójánál. 06703951586

JÁRMŰ

Használt és roncsautóját adásvételi 
szerződéssel megvásárolom. 06-70 
/368-3171

Simson Motorkerékpárt vásárolnék 06 
30 750 5000

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Simsont, 
Kómárt, régi idők járműveit és alkatré-
szeiket vásárolnék! 06(20)592-0007

Roncsautóját, személyautóját, öreg, 
törött vagy nem induló autóját megvásá-
rolom készpénzzel, adásvételi szerződés-
sel. 06204762356

RÉGISÉG

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

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv és hagya-
ték vétele, díjtalan kiszállással. Pál István 
06-20/947-3928

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

ÁLLÁS

Temetkezéssel foglalkozó cég, összetett 
munkára (temetés-sírkő-épület) B kategó-
riával rendelkező, józan életű munkatársat 
keres hosszú távra, Pilisvörösvár és kör-
nyékéről. Jelentkezni személyesen hétfő-
től-péntekig 8-17ig, önéletrajzzal: Pilisvö-
rösvár, Fő u. 2/c. szám alatt vagy telefo-
non: 06 26/330-205

Műkövest és csiszoló, épületburkoló 
munkatársakat keresünk pilisszentiváni 
telephelyre. Jelentkezni telefonon a 06 
26/330-205 számon lehet

Varrónőt keresek! Betanulható varrodai 
munkában jártas varrónőket keresek, 8 
órás bejelentéssel. Fizetés teljesítmény-
bérezéssel, kimagasló kereseti lehetőség! 
06-20-495-7734

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

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

Dorogi munkahelyre,betanított munkára, 
egy műszakos munkarendbe fiatalos csa-
patba jó kereseti lehetőséggel férfi mun-
kaerőt keresünk. 06303920959

Tehergépjármű vezetőket keresünk 
leányvári indulással 12 tonnás darus teher-
autóra- Építőanyag szállítás.Jelentkezés 
feltételei: B, C kategóriás jogosítvány, GKI 
kártya, PÁV alkalmassági,Érvényes darus 
vizsga,DAF kép.Nyerges tehergépkocsira: 
C, E kategóriás jogosítvány,GKI kártya,PÁV 
alkalmassági. Amit kínálunk: Kiemelke-
dő jövedelem, hosszú távú munkalehető-
ség. Tapasztalt, megbízható munkatársak 
jelentkezését várjuk: +36309347338, 
vagy tagsi@vnet.hu

Dorogi villamossági üzletbe munkatársat 
keresünk eladói munkakörbe. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Jelentkezni 
személyesen önéletrajzzal lehet a villa-
mossági boltban: Dorog Esztergomi út 19. 

Dorogon az Orchidea  Szépségszalon-
ba kozmetikust,  pedikűröst műszem-
pillást és masszőrt keresünk. Érdeklőd-
ni személyesen a szalonban. Cím: 2510 
Dorog az István 2. Orchidea Szépségsza-
lon vagy telefonon a +36203154506 
számon lehet.

Nonprofit Közhasznú Kft. Felvételre keres: 
gazdasági referenst. Elvárások:- Felsőfokú 
közgazdasági végzettség, regisztrált (vál-
lalkozói) mérlegképes könyvelő; MS Offi-
ce felhasználói ismeretek; 3-5 év szakmai 
tapasztalat. Munkavégzés helye: Dorog. 
Jelentkezéshez az önéletrajzot az alábbi 
címre várjuk: 2510 Dorog, Pf.:109 vagy 
e-mail: titkarsag@bvh.hu vagy ktm@
bvh.hu

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

Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi tech-
nikusi/szakmérnöki végzettséggel, Buda-
pest-és környéki munkavégzésre kollégát 
keresünk!Bővebb információ: linoarkft@
gmail.com

Kőművest vagy kőműves munkához értő 
segédmunkást keresek, lehet nyugdíjas 
is! 06-70-533-7445

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi 
keres betanított munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. 06-70/600-9021

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetkö-
zi autóipari cég győri és mosonmagyar-
óvári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, mun-
kába járást, bérelőleget biztosítunk. 
06-70/415-9020

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-gép-
kezelő, autószerelő, villanyszerelő munka-
körbe dolgozókat. Amit biztosítunk: ver-
senyképes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, bér-
előleg. 06-70/ 415-9021

Kesztölci munkahelyre könnyű betaní-
tott munkára keresünk női munkaerőt! 
06-70-673-7316

Betanított munkakörbe keresünk elsőd-
legesen férfi munkaerőt német irodaszék 
gyártó üzembe, ajkai és noszlopi mun-
kavégzéssel. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába járást, bér-
előleget biztosítunk. 06-70/600-9025

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

Biatorbágyi gyártóegységbe keresünk 
dinamikus, szakirányú tapasztalattal ren-
delkező munkatársakat. Állások: szerelő 
lakatos és raktáros/targoncás.Rendezett 
munkakörülmények, szakmai fejlődés. 
GIMEK Zrt. l.horvath@gimek.hu, +36 
30 2104824

Nyergesújfaluról és környékéről kere-
sünk dolgozni akaró, rendszeres mun-
kavégzésre D kategóriával rendelkező 
autóbuszvezetőt (akár nyugdíjas is lehet!). 
Érdeklődni lehet: +36(30)929-7597

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz, ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon.

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

Pilisvörösvárra betanított dolgozókat 
keresünk! Címkézés, kézi anyagmozga-
tás, Fizikai munka. Bruttó 1100 Ft/óra. 
06/30-483-3737

Állatgondozót felveszünk! Kutyás tapasz-
talattal rendelkező, állatszerető gondo-
zót keresünk a Bogáncs Kutyamenhely-
re. 06-30-235-2795

TÁRSKERESŐ

68/172 mozgáskorlátozott úr fiatal (os) 
hölgy ismeretségét keresi társalkodás 
céljából. Jogosítvány előny, dohányfüst 
hátrány. 06-20-236-9806

 

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
Esztergom Csatai utcában eladó egy 100nm-es ingatlan, telek hozzá 600nm-es, téglaház, 3szoba, ét-
kező, vegyes fűtés és gázkazán, átlagos állapot, + kis garzon hozzá (1 szoba, fürdő, étkező, ugyanaz a 
fűtés), udvaron kemence, autóbeálló, sarokház.        Ára:22,8 MFt 
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 lépcsőház-
ban  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
V-CS-1325 Dorog, Szomoron a Vörösmarty utcában eladó egy 3,5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 db 
wc (emelet lés középső szint), gáz vagy fa fűtés, 180 nm (pincével és garázzsal együtt), teraszos ingat-
lan.                                                                                                                            Ára: 22,3 M Ft

 KIADÓ ÉS ELADÓ ALBÉRLETEKET, LAKÁSOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
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

Építőipari Bt. Rövid határidővel vállal: 
Bádogos munkákat,

Teraszok építését, illetve 
tetők javítását. 

30/837-8273
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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

Feltételek:
•  Közgazdasági érettségi 
•  Magabiztos, gyakorlott szintű MS O�  ce ismeretek (irodai alkalmazások) 
•  Precíz, gyors munkavégzés, jó kommunikációs készség, terhelhetőség
Feladat:
•  Gazdasági igazgató mellett asszisztensi feladatok ellátása, titkársági 
ügyvitel
Előnyt jelent:
•  Költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
•  Irodavezető/Titkársági ügyintéző/vagy egyéb releváns szakképesítés 
•  Gépírás
Jelentkezés részeként benyújtandó:
•  Fényképes, szakmai önéletrajz 
•  Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•  Hozzájáruló nyilatkozat az adatok kezeléséhez
Egyéb információ:    Határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ
 (Visegrád, Gizella-telep) 

Gazdasági igazgatóságára pályázatot hirdet

  TITKÁRSÁGI ASSZISZTENS 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 03.
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu    

Honlap: www.visegradikorhaz.hu
KÖZIGÁLLÁS publikáció: 2018. augusztus 19. 

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
2026 Visegrád, Gizella-telep.

munkakör ellátására

Főbb feladatai: 
•  a társaság könyvelési-, pénzügyi- és bérszámfejtési feladatainak teljes körű ellátása
•  a könyvelési csapat irányítása (3 fő)
•  állami költségvetés felé a kötelezettségek folyamatos teljesítése
•  kalkulációk, statisztikák és jelentések készítése a vezetőség részére
•  periodikus pénzügyi auditok szervezése
•  havi zárási- és jelentési folyamatok kezelése, elvégzése
•  üzleti tervezési munkák elvégzése
•  költségalakulás nyomon követése, kontrolling
•  javaslat a legjobb adózási-pénzügyi megoldásokra, és a könyvelési folyamatok folyamatos 
   fejlesztésére
Elvárásaink:
•  min. felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettség
•  adózási ismeretek
•  legalább 3 éves tapasztalat hasonló munkaterületen,
•  kommunikációképes angol nyelvtudás
•  jártasság vállalatirányítási rendszerben történő könyvelésben,
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel használata),
Előnyt jelent: 
•  felsőfokú pénzügyi és számviteli végzettség 
•  IFRS ismeret-végzettség
Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem
•  szakmai fejlődés lehetősége
•  nemzetközi munkakörnyezet

Jelentkezni önéletrajz és bérigény (magyar és angol) beküldésével lehet.

KÖNYVELÉSI VEZETŐT
Esztergomból, ill. vonzáskörzetéből

Elérhetőségek: Diamond Electric K� . 2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 1.
E-mail: job@diaelec.hu    Tel: 06 33 542-221   Fax: 06 33 542-201

A gépjármű gyújtótekercseket és házi
elektronikai részegységeket gyártó     

Diamond Electric K� . keres
esztergomi gyárába


