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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

ESZTERGOM, Hősök tere 15. és a mentő állomással szemben)
e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 20/779-0354
iqtherm@iqtherm.hu
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278
Esztergomi
gyermekorvosi
rendelőbe 4 órás
munkaidőben

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

FARM BURGER
ESZTERGOM

ASSZISZTENSNŐT
keresek eü
végzettséggel!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

Esztergom, Esztergom kertváros,
Szamárhegy, Búbánatvölgy, Dorog,
Tát Pilismarót, Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748
Érdeklődni délután
18-19 óra között lehet!

Dr.Bense Tamás
06-30-9-403-478

Keressétek megújult étlapunkat!
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a
-n is megtaláltok!

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt.
TINNYEI telephelyére férfi kollégákat keres
2 műszakos munkarendbe

Gépkezelői
munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes fizetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

Előnyt jelent:
· targoncajogosítvány,
· motorfűrész-kezelői
végzettség

További információ +36 26 335 555.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@holofon.hu e-mail címen lehet.
www.holofon.hu
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SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS
SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

BETANÍTOTT MUNKÁS

(Visegrád, Gizella-telep)

• SZAKÁCS
• KONYHALÁNY
• TAKARÍTÓ
• FELSZOLGÁLÓ
• ÁPOLÓ
A JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK:
• Önéletrajz
• Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
• Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és az
elbírálásban résztvevők betekintési jogához
A munkakörökkel, jelentkezési határidőkkel, egyéb feltételekkel
kapcsolatban bővebb tájékoztatás a szakkórház honlapján olvasható.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és
Gyógyfürdő - 2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefonon: 06-26/801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu

Esztergomi
cég szerkezetépítésben
jártas

SZAK- és
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
és SEGÉDMUNKÁSOKAT
keres kiemelt
bérezéssel.
Jelentkezni:

allas@miepitunk.hu

FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK
hosszútávra a

FARM

Hamburgerezőbe.
Jelentkezni e-mailben
fényképes önéletrajzzal
lehet:
gastromartonffy@gmail.com

munkakörbe.

AZ IDEÁLIS JELÖLT:





megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó ﬁzikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
 stabil munkáltatói háttér
 hosszútávú munkalehetőség
 versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
 több műszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
- önéletrajzzal a

meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likőr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.
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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
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igénylő

ÁRUFELTÖLTŐ
HÚSPULT ELADÓ
PÉNZTÁR HOST/HOSTESS
PÉK
Jelentkezés itt:

www.auchan.hu/Solymár

FŐBB FELADATOK:
AMIT KÍNÁLUNK:
• CNC esztergagép kezelése
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
megmunkálása
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
előírásoknak való megfelelőségének
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
ellenőrzése
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
ELVÁRÁSOK:
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
• Minimum általános iskolai végzettség
munkakörnyezet
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Családcentrikus környezet
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
megbízhatóság, terhelhetőség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
ELŐNY:
• Nyelvi képzési lehetőség
• Műszaki rajz olvasási ismeret
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

telephely kiválasztásával

KŐMŰVEST,
FESTŐT

FELVESZEK!
Hívj bizalommal!

KECSKÉS TAMÁS E.V.

06-70/941-7152

PálYakEzdők, oPEráTorok FIGYElEM!
ITT a lEhETőSéG EGY NEMzETközI háTTErű
céG cSaPaTába kErülNI PIlIScSabáN.
Ha már dolgoztál gyárban, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan
is zajlanak a gyártási folyamatok egy ipari késeket gyártó cégnél,
akkor várjuk jelentkezésed.
• Válaszható műszakrend (2 vagy 3 műszak)
• INGYENES céges járat több településről is
• Fix alapbér + bónusz + 13.havi fizetés + egyéb juttatások
Jelentkezni az alábbi telefonszámon (akár Viberen is) vagy e-mailen.

Tel.: +36-20/487-5835 • E-mail: d.tuser@trenkwalder.com

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.
ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség,
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér,
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

JELENTKEZNI LEHET: +36/70

4333 666

Employer Helping Kft. employerhelping@
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

VASVÁZKÖTŐ
munkakörbe

FELADATOK:
- Vasbeton szerelési, vázkötési munka
ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
AMIT KÍNÁLUNK:
- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
- 13. havi bér
- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
- Jelenléti pótlék
- Cafetéria
- Szakirányú képzések lehetősége
- Túlóra lehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
email címre elküldve: hr@railone.hu
vagy személyesen leadni a gyárban,

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-SÍKKÖSZÖRŰS

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás
ELVÁRÁSOK:
• Felelősséggel végzett precíz, önálló
munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT
JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Műszaki rajz olvasási, illetve mérőeszköz
ismerete
MUNKAREND:
• 2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00)
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
13. havi fizetés, SZÉP kártya
Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
Családcentrikus környezet
Stabil közösség, alacsony fluktuáció
Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
Nyelvi képzési lehetőség
Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
Hosszú távú munkalehetőség
Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

Faipari vállalkozásunk keres

ASZTALOS VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ,
BÚTORGYÁRTÁSBAN JÁRTAS SZAKEMBERT
Elvárás B kategóriás jogosítvány!
Teljes munkaidős állás, akár azonnali kezdéssel!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: poliforg@invitel.hu címen
+36 30 300 5626, +36 33 444 694

ÉRTÉKESÍTŐ

FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása
• partnerek látogatása
ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Oﬃce felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció
ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

RAKTÁRI DOLGOZÓ
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

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal (Értékesítő
állásra jelentkezésnél angol nyelvű önéletrajzzal),
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.
E-mail: info@nifast.hu
Tel.: +36-33/510-670
Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!
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„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Ha kitartó, céltudatos és jó csapatjátékos
vagy, valamint hosszú távú munkát
keresel egy megbízható cégnél, akkor
ez a hirdetés neked szól!

TARGONCAVEZETŐ
ANYAGMOZGATÓ
MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK

AMIT CSINÁLNI KELL:

kézi- és gépi anyagmozgatás,
áruszállítás, áruátvétel-átadás,
áruellenőrzés, szükség szerint
autóalkatrész összeszerelés

MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:
rendelkezel általános iskolai végzettséggel
nem okoz gondot a mindennapi rutin
betartása
illetve rendelkezel érvényes
targoncavezetői engedéllyel

Bővebb információ kérhető:

+36-33-542-400

MUNKAREND:

MUNKAIDŐ:
napi 8 óra / heti 40 óra
(a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)
MUNKAREND:
2 műszak 06:00 -14:50, 14:55-23:45

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

AMIT CSERÉBE KAPSZ:

versenyképes bérezést további
bónuszokkal és juttatásokkal
hosszú távú munkalehetőséget egy
biztos vállalati háttérrel rendelkező
multinacionális cégnél
a munkavégzés tiszta, rendezett környezetben,
családias légkörben zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk
élvezd nyugodtan az életet akár itthon, akár
nyaralás alatt - 24 órás csoportos élet- és
balesetbiztosítást kapsz a világ összes
országára
a munkába járásodról is gondoskodunk
vállalati buszjáratainkkal
(Esztergom és környéke)

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ
JELENTKEZNI:
Interneten: www.summitdvkft.hu
E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu
Postai úton: Summit D&V Kft.
2500 Esztergom, Dobogókői út 35.
Facebookon: https://www.facebook.com/
summitesztergom/
Személyesen: önéletrajz leadásával a
Társaság székhelyén lévő Biztonsági
Szolgálatnál, ahol jelentkezési lap is kérhető.
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

TARGONCAVEZETŐ
pozícióra

Süttői
vendéglőbe

SZAKÁCSOT,
PIZZASZAKÁCSOT,
KONYHAI
KISEGÍTŐT,
és FUTÁR
(saját autóval
rendelkező)

munkatársat
keresünk.

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofidel Hungary Kft. minden munkavállalója részére
- versenyképes jövedelemcsomagot
- éves Cafeteria keretet
- iskolakezdési támogatást 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

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk
önéletrajzát elektronikusan vagy
személyesen a megadott címeken.

Jankó Vendéglő
06-30-331-7437
A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló
üzemébe
keres munkavállalókat

CSATLAKOZZ A
GMD CSAPATÁHOZ!
LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

AMIT KÍNÁLUNK:
• 3 műszakos munkarend
• Kiemelkedő juttatás,
Bónusz és Cafetéria
• Céges buszjárat

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

Hr.Sofidelhungary@sofidel.com
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

TEL.: 06-20-746-8664
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Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775
RIDE IN Kft.

Munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

•HEGESZTÕ/LAKATOS,
BETANÍTOTT LAKATOS
(Végzettség nem szükséges, csak gyakorlat)

• BETANÍTOTT MUNKÁS
KÖNNYÛ FIZIKAI MUNKÁRA.

(Nyugdíjas vagy megváltozott munkaképességû személy.)

AMIT KÍNÁLUNK:
- stabil munkáltatói háttér
- hosszútávú munkalehetõség
- egymûszakos, 8 órás munkarend
Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;

Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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

munkakörbe.

Lapzárta: Hétfő 16.00 óra
Felelős kiadó: Egom Infó Kft. Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató
Tel.: +36-70/612-8375
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 következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

CNC ESZTERGÁLYOS

Ú J!

FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép programozása
• Gép beállítása műszaki rajz és
dokumentáció alapján
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és
rajzi előírásoknak való megfelelőségének
ellenőrzése

AMIT KÍNÁLUNK:
• Tudásszintű versenyképes jövedelem
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári
befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
• Családcentrikus környezet
ELVÁRÁSOK:
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
• Szakirányú műszaki végzettség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai
• Műszaki rajz olvasási ismeret
perspektívák
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
•
Nyelvi képzési lehetőség
terhelhetőség
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

L AK ATOS

minden pénteken 40000 Példányban

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

Ú J!

Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

Előny:
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat
Amit ajánlunk:
Versenyképes jövedelem
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
Teljes munkaidős állás
Nappali műszak
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

A környék legjobb bérezésével várjuk önt!
Részletekért hívjon bennünket a
06-20-381-3818 telefonszámon.
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe

FELADATOK:
- Gyártósori munka
ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai terhelhetőség
ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
- Termelés
AMIT KÍNÁLUNK:
- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
- 13. havi bér
- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
- Jelenléti pótlék
- Cafetéria
- Szakirányú képzések lehetősége
- Túlóra lehetőség

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu
vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
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A magyar tökfaragás története:

A Halloween története:

A töklámpás faragást leggyakrabban
az amerikai Halloween ünnepéhez kötik,
pedig Magyarországon is régi hagyomány.
Az első erről szóló történet, egészen
Salamon királyunk idejébe nyúlik vissza,
aki trónviszályban állt unokatestvérével
Gézával, illetve annak halála után Lászlóval.
1081-ben Salamon elismerte Lászlót, mint
magyar királyt, cserébe megtarthatta
királyi címét, azonban a királyi udvarban
is terveket szőtt a trón visszaszerzésére.
László ezt megtudta és biztonsági okoból
a visegrádi vár tornyába záratta. Az
őröknek parancsba adták, hogy éjszaka
töklámpásokkal világítsák ki a tornyot,
hogy mindig szemmel tarthassák a
rabot. A lámpások így a Dunán közlekedő
hajósoknak is támpontul szolgáltak. Innen
ered a mondás: „ Fénylik,mint Salamon
töke!”

Egy hiedelem szerint október
utolsó napján a legvékonyabb a
választóvonal az élők és a holtak világa
között. Az elkárhozott lelkek addig
barangolnak, amíg meg nem találják
egykori lakhelyüket és megpróbálnak
visszatérni az élők világába. Már a kelták
is védekeztek ezellen. Október 31.én miután betakarították a termést és
elraktározták télre, megkezdődött a
mulatság. Szellemnek öltözve parádéztak
az utcákon, hogy a Gonoszt megzavarják
és végleg elűzhessék.

www.anyaparadicsom.hu/
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SZAKEMBEREK
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Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

Műkő, márvány, gránit
síremlékek gazdag választékban.
Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól, 2021.dec.31-ig
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól,
ezen az áron
Gránit szimpla: 370 000 Ft-tól,
tavaszi
szállítással!
Gránit dupla: 490 000 Ft-tól.
Síremlékek felújítása, egyéb kő és műkő munkák.
Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián - Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95.

Tel.: 06 33/455-643, 06-30/364-1028,
www.lernerkofarago.hu

TŰZIFA AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
13.500 Ft/m3
Tölgy, Bükk
AA 5838419

/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.000 Ft/m3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés)

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

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
78 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY
Kiadó új építésű lakások Esztergomban. 1. emeleti, bútorozott, 2 szobás
lakások, 52-55m2, ház központifűtés
az épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj:
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás Esztergom, Bánomi lakótelepen, IV. emelet. 50m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés szerint. Bérleti díj:
120’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
Kiadó Esztergomban, 2 szobás fsz-i
lakás, távfűtéses, két havi kaució szükséges. Bérleti díj 120’000 Ft/ hó + rezsi.
20/421-4557
Kiadó Esztergomban 2 szobás bútorozott, igényesen berendezett, panorámás, ikerházas lakás. Gáz fűtés, klíma,
terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti díj:
150,000 Ft/ hó+ rezsi. 20/421-4557
Esztergom, Dobogókői úton, a Tesco
közelében, 1db külön bejáratú, bútorozott, 1 személyes apartman hosszútávra
kiadó. 85e Ft/hó rezsivel együtt, 1 havi
kaució szükséges. 06-30-204-5112
Pilisvörösvár, Szabadságligeten kiadó
94 nm-es, tetőtéri, összkomfortos lakás
külön bejárattal, központi fűtéssel,
udvarhasználattal. Parkolás az utcán!
150 000 Ft+rezsi/hó 06-70-554-2281
Esztergom, Bánomi lakótelepen 2 szobás, földszinti részben, felújított lakás
kiadó. 06-20-321-8822
Esztergomban, belterületen 2 szintes, tégla nyaraló KIADÓ. Ár: 70 000
Ft+rezsi+kaució. 06-20-9284796
Esztergomban lévő 1 kisszoba KIADÓ
kizárólag egyedülálló férfi vagy hölgy
részére! Házaspár ne hívjon! 60 000 Ft/
hó+rezsi. 06-30-973-4366

INGATLAN
Eladó Esztergomban, a Visegrádi út
mentén, két aszfaltos útról megközelíthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas
terület. Villany lehetőség adott. Alkalmas
lovardának, kaland parknak, stb. Irányár:
21 Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, eladó családi ház.
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+ utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet, alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb.
vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló,
garázs, gáz-központifűtés Irányár: 42MFt
20/336-4936
Eladó Esztergom Déli városrészben
471m2 telken kétszintes családi ház,
két család részére alkalmas, 210m2
lakó szint, új nyílászárók, felújított fürdőszoba. Fedett kapualj, kondenzációs
gázkazán, hőszigetelt homlokzat. Irányár: 80MFt 20/336-4936
Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó
hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, nagy pince, melléképületek.
Irányár: 21MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. Irányár: 19,5MFt 20/336-4936
Eladó, Szentgyörgymezőn vegyes falazatú kis családi ház, 200 m2 telek, 2
szoba 62m2 egyrésze felújított ( konyha és egyszoba ) új bejárati ajtó, vezeték csere, szigetelés, laminált padló,
esőcsatorna cserélve lett. Ár: 14,5 MFt.
20/421-4557

Eladó családi ház Esztergomban a
Szent Tamás hegyen. 2003-ban épült,
38-as porotherm téglából, 104m2 telken, 2 szintes 117m2 (71+46), az épület alatt szuterén található. Fűtése gáz
központifűtés, a kertben boltíves pince tartozik hozzá. Az épületben jelenleg
közös a bejárat a szomszéddal, de kialakítható külön bejárat is. Irányár: 50MFt
20/336-4936
Eladó lakás Dorogon a Mária házban.
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű állapot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal.
Irányár: 30 MFt 20/336-4936
Eladó Esztergom Jókai u ( belváros )
utcafronti házrész. 95m2 3 szoba, két
konyha, két fürdőszoba, két generációs ingatlan. Az udvarban hátul csak egy
család lakja, rendezett kulturált udvar.
Irányár: 35 MFt 20/421-4557
Eladó lakás Esztergomban a Budai Nagy
Antal utcában. III. emelet, 49m2, 2 szoba. Új nyílászárók, redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár:
21 Millió Ft 20/336-4936

Eladó két generációs családiház Esztergomban a Tesco, vasút állomás, busz
pálya udvar közelében, 920m2 telek,
4,5 szoba, garázs, gázfűtés, alkalmas
vállalkozásra is. Irányár: 40Millió Ft
20/336-4936
Budapest, Békásmegyeren eladó lakás.
Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses
lakás egyedi hőmennyiségmérővel.
52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új
redőnyös nyílászárók, új konyhabútor
tartozék. Olcsó rezsi Irányár: 33Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál,
zöldövezeti környezetben 900m2 parkosított telken: 180m2. 3 szoba + nagy
nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.
gardrób, kazánház. Szigetelt homlokzat,
fa nyílászárók. Fűtése, villany központi,
+ fa elgázosító kazánnal és klímával is.
A nagy teraszokról és erkélyekről panorámás kilátással. Az udvarban fedett
terasz, csúszda, játszótér, kis faház.
Irányár: 79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben
(Csendesvölgy u.) 2500m2 telek. Vezetékes víz és villany van. 40m2-es befejezetlen gazdasági épülettel .Irányár: 10
Millió Ft 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! +36
-70/941-7152

Eladó új építésű, erkélyes lakások Esztergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás lakások. AAA energetikai besorolású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház
központifűtés. Irányár: 685’000Ft / m2
20/336-4936

Eladó Dorogon, a Mária utcából nyíló utcában 130 nm-es, 2 szintes, összközműves családi ház. Ir.ár: 39,9 MFt
06-30-955-4010

Eladó lakás Esztergom városközpontjában. Földszinti, tégla építésű épületben, csendes udvarra néző ablakok,
2,5szobás, 63m2. fűtése hőtárolós villany és cserépkályha. Irányár: 26,8Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál,
Akácos utcában 1119m2-es telken lévő
belterületi hétvégi ház, 2szoba + nappali
67 m2. Az 55m2 es fedett teraszról szép
kilátással a természetre. A ház 2009-ben
épült YTONG-ból. Víz 35 méter mély,
saját kútról bevizsgált iható. Villany 32
Amper, fűtése 1 kéményről, és klímákkal
is. Irányár: 33 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom, Szamárhegyen egy
40 nm-es nyaraló. Ir.ár: 9,5 MFt. 06
-30-4555269

Esztergomban, több generációs, duplakomfortos, kertes ikerházrész, szuterénnel, beépíthető tetőtérrel, új nyílászárókkal, kondenzációs gázkazánnal CSOK-ra
ELADÓ. Ár: 51 MFt. 06-20-9284796
JÁRMŰ

Eladó 2x kipróbált, teljesen új Tornádó 910 3 kerekű elektromos robogó kis
sérüléssel, áron alul, garanciával. Irányár: 330e Ft 0620/315-5899
Keresek öreg, régi motorkerékpárokat,
és ezek alkatrészeit: BMW, Zündapp,
Csepel, Pannónia, Jawa, Simson, MZ,
Romet, lehet hiányos, üzemképtelen,
minden érdekel, házhoz megyek, készpénzzel fizetek! 06-20-5196079

Eladó Esztergom város központjában, IV
em, 90m2 lakás. Lakáson belül két szintes 3 szoba + étkezőkonyha + galéria,
2 wc. (A tető térben 1.9 es belmagasság alatti résszel 130 m2) A nyílászárók egy része cserélve lett. Állapota átlagos, felújítandó. Fűtése villanykályhákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió Ft
20/336-4936

Használt és roncsautóját (trailerrel is
elszállítva) adásvételi szerződéssel megvásárolom . 06-70/368-3171

Dömös központjában felújítandó panzió
és vendéglátóegység (kocsma, külön
bejárattal) eladó. Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők lebonyolítására alkalmas. 1348m2
telek, 18 szoba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadására alkalmas, étteremmel, konyhával és bárral felszerelve, terasszal, udvari parkolóval, gáz
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft
20/336-4936

SZOLGÁLTATÁS

Eladó Esztergomban a Honvéd u környékén 43m2 ,1 szobás utcafronti felújítandó házrész, fűtése cserépkályhával, kamra, tároló az udvarban. Irányár:
15,7 MFt. 20/336-4936
Eladó lakások Esztergomban a Budai
lakótelepen, földszinti és IV. emeleti, erkélyes, 2 szobás, 55 m2-es felújítandó lakások. Ár: 19 - 19,5 Millió Ft
20/336-4936
Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a
fürdőszoba csak félig van kész. Irányár:
62 Millió Ft 20/336-4936

Roncsautóját, törött vagy nem működő autóját megvásárolom, akár adásvételi szerződéssel is. 06-70-424-0457

www.vihariauto.hu
FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor 06-20-321-0601

2021. október 22.

Tel.:06-70/941-7152
Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények javítása cseréje.
06(30)682 -9631
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha,
Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 06-70
-673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348-8720
Vállalok szobafestést, mázolást, és
laminált parketta lerakását. 06-70
-263-6464
Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák! 06-30-875-6655
Duguláselhárítás, csatornakamerázás!
06-20-336-1583
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok
bontását, továbbá kisebb gépimunkákat,
térkövezést, betonozást, egyéb kőműves
munkákat. Zöldhulladék kezelésével is
foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb.
Hívjon bizalommal! 06-70-2044859
Lakatos munkákat vállalok: kapuk,
ablakrácsok és szerkezeti munkák!
06-30-690-4613
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás. +36
204172969
Fuvarozás, Költöztetés, Autószállítás
kedvezményes árakon, a hét minden
napján! +3630/370-53-73
Gipszkartonszerelést vállalok! 0620 -298-8711
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is,
garanciával! 06-70/233-0673
Mike Patrik Hidegburkoló - Kisebb
kőműves munkák- 06-20/2829-981,
fb: Mike Patrik Hidegburkoló
PALATETŐ bontás nélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindellyel.
Ingyenes árajánlat készítés.Kedvezmény 10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Cserépkályha, kandalló építés, tisztítás,
javítás. Gyors megbízható szakmunka.
06706162362
Tetőfedő, bádogos, tetőjavítások,
beázás, ereszcsatorna, kocsibeálló, teraszok készítése. 06 20 /506-4648; 36
30/872-6843
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből,
cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0630/478-9245

Ács, tetőfedő bádogos vállal tetőfedést, bádogosmunkát, tetőjavítást
cserepeslemezelést, ereszcsatronázást,
széldeszkázást, tetőáthajtást, szigetelést, kéményépítést, lambériázást, kúpcserépkenést, fakivágást.
06-70/733-5456
Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivitelezése, garanciával, tetőjavítás akár azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk. Október- November 20% kedvezménnyel!
+3630/467-9397
Ács, tetőfedő, bádogos, palatető javítás, tetőjavítás, ereszcsatorna javításcsere saját anyaggal, cserepes lemezből. 0630/997-4387
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát,
tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást,
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést,
hőszigetelést, cserépmosást, előtetők
készítését. Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak10% kedvezmény 2021. november 15-ig. 06-30-375-9762., 06-70655-9878, 06-20-626-3481
Ácsmunkát, tetőfedést, bádogosmunkát,
tetőjavítást, cserepeslemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, egyéb kisebb
javításokat vállalok. 06-20-917-2422
ÁLLÁS

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás
ev +36-70/941-7152
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és
munkájára igényes női, konyhai munkatársat keres. 06-20-365-9493
Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt
keres (saját autóval rendelkezzen)
06-20-365-9493
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST,
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád
e.v. 06(30)454-4276
Kézi és gépi takarítókat keresek az
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 órában, akár 1 műszakban (délelőtt), vagy két műszakban. BG Credit
House Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com
Szobafestőt és dryvitszigetelőt felveszek! Bajkó Ferenc 06-20-9235-243
S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi lakos jelentkezését várjuk! Sáska János 06-30-525-4523

PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.
Korrekt ár, precíz munka.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

Döntés nélküli favágás alpintechnikával!
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, faápolás, veszélytelenítés. Precízen,
gyorsan, biztonságosan! 30/61976 71

ŐSZI-TAVASZIelőjegyzőknek

Lapostető szigetelés +36-70/941
-7152

Tel.:06-20/328-0466

50% ereszcsatorna felszerelés.
2021. 10. 31-ig

15-25% kedvezmény!

VÍZGÁZ
FŰTÉS
SZERELÉS
GÁZKAZÁN
CSERE

06-30-755-2941
06-30-301-7502
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Bobcat kezelőt keresünk alkalmi munkára (esetleg nyugdíjast) C. kat. jogosítvánnyal. Vexus Kft. 0620-328-9636
Építőiparban jártas segédet, és villanyszerelőt, illetve segédet keresünk
cégünkbe Esztergom, Dorog, Tát, Sárisáp, Csolnok 20 km-es vonzáskörzetéből.
S+F GIPSZ 2021 Bt.06-20-375-0862
Kizárólag önállóan dolgozni tudó, jó
problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel! Smartablak Kft. Dorog,
Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
Dorogi cég ügyes kezű karbantartó munkatársát keresi teljes vagy részmunkaidőben. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Bérezés megegyezés szerint. DKD
Kft. +36 30 630 9627
Esztergomi munkahelyre keresünk nőiférfi betanított munkásokat. Munka jellege: könnyű fizikai, egyműszakos, betanított ülőmunka. Bejárást térítünk, előleget adunk. Első ledolgozott hónap után
50.000 Ft JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK.
Havi fizetés: 230.000-250.000 Ft. Érd.:
06(30)385-8356, ragnarhuman@
gmail.com. Ragnar-Human Kft.
Faipari vállalkozásunk asztalos végzettséggel rendelkező,bútorgyártásban jártas szakembert keres. Elvárás B kategóriás jogosítvány! Teljes munkaidős
állás,akár azonnali kezdéssel! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: poliforg@
invitel.hu címen. Poliforg Barkács Áruház
06302772330, 06303005626
Szellemileg teljesen ép, életvidám, jó
fizikai kondícióban lévő, 60-as férfi, aki
gerincvelői bénulás miatt járóképtelen,
segítő-ápolót keres váltótársnak, bentlakással, teljes ellátással, Sopronba.
Váltási időszakok jelenleg 10 naposak.
Érdeklődni lehet:+36-20/9836-815
(Tóth Mihály).

Kesztölci munkahelyre keresek férfi alkalmi munkaerőt fizikai munkára. Jogosítvány előny! Hunmetal Kft.
06-70-673-7316
Betanított munkára keresünk munkatársat dorogi telephelyre, targoncavezetői papír előnyben! F+K Bt.
06-30-267-1012

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
Október hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál kupon

500Ft | Arany kupon 2500Ft

Tűzifatelepre gépi feldolgozásra munkatársat keresünk esztergom-kertvárosi
telephelyre! Pázsit és Tűzifa Bt. 06
-20-329-9519
ÁLLAT

KUKORICÁN NEVELT vágnivaló csirke
eladó konyhakészen is. Pomáz, Bethlen G. u. 1/a. 06-26/325-869
1éves vörös tojótyúkok november elejére, 10 db-tól ingyenes házhozszállítással megrendelhetők, 680 Ft/db.
06-20/214-7787
VEGYES

Eladó: gallyaprítógép 25 000 Ft. 0620 -777-9392

www.palapizza.hu
06(33)435-704

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 113.
Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

06(30)46-47-850
Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is
felhasználható!

Építőipari homlokzati állványrendszerek eladók!Csőállvány kapcsoló szerekkel, összerakható keretes állvány, kihúzható alátámasztó állványcsövek, mélyépítéshez pátrialemezek,dúccsavarok,
WACKER döngölőbéka és egyéb apróságok. +36-30-9078971

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Vásárolok Simson-t, Romet pony-t, régi
motorokat, robogókat, alkatrészkészletet, árukészletet. 06706503168

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

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL.
30/9945943

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

STREET

FARMER PÓLÓ CIPŐ
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Dorogi székhelyű, technológiai csőszereléssel, acélszerkezet
szereléssel foglalkozó cégünk munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

CSŐSZERELŐCSOPORTVEZETŐ
FELADATOK:
• 4-5 fős csoportok közvetlen irányítása
• Helyszíni szerelés, irányítás
• Technológiai csőszerelési munkák kivitelezése
• Anyag-, gépigény tervezése, rendelése a feladatai
végzése során
• Munkavédelmi előírások betartatása
• Tervtől való eltérések figyelemmel kísérése
dokumentálása, felmérése
• A munkák határidőre való elvégeztetése
• Csoportvezetői szinten, a megrendelő helyi képviselőjével
kapcsolattartás, egyeztetés
• Projektvezetővel egyeztetés a munka menetéről
ELVÁRÁSOK:
• Műszaki rajz olvasása
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés
• Hosszú távú munkalehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Techno-Fair Kft., Dorog
JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA: Fényképes önéletrajzát várjuk
az info@technoprodukt.hu e-mail címen.

Telefonos elérhetőség: +36 33 509-720

S.A.S.I. Zöldséges

Megbízható
minőség,
teljeskörű
garancia!

őszi akciója:

· Téli burgonya
99 Ft/kg-tól
· Idei kék mák
1299 Ft/kg-tól
· Makói fokhagyma
0,5 kg
650 Ft/csomag
· Makói dughagyma
0,5 kg
600 Ft/csomag
· 8-féle télálló alma
249 Ft/kg-tól
· Savanyítani való
fejeskáposzta
169 Ft/kg
· Karfiol 350 Ft/kg

GENERÁLKIVITELEZÉS

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

•tetőmunkák
•hőszigetelés

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

Vozák Csanád

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

Cím: Esztergom,
Barkóczy út 5.
(Szentgyörgymező)
Tel.: 06-30/408-35-81,
06-30/276-06-83
(8-17h-ig)

FAIPARI ÉS BARKÁCS
ÁRUHÁZ
Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

•házbővítés
•kőműves munkák

2534 Tát, József A. u. 27. |
Tel.: +36-33/504-920

FÜRDÕSZOBA SZALON
Cím: Esztergom, Táti út 20. |
E-mail: csempe.poliforg@gmail.com
Fürdõszoba szalon +36-30/837-4361 |
Barkácsbolt: +36-33/311-201

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK,
SZANITEREK, KIEGÉSZÍTÔK

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK
hatalmas választékban

A képek illusztrációk.

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

BÚTORLAP SZABÁSZAT
A környék legmodernebb gépparkjával várjuk a tisztelt
megrendelőink méretre vágási igényeit, néhány napos határidővel.

TERMÉKKÍNÁLATUNK:

· OSB lapok, rétegelt lemezek,
munka- és bútorlapok
· Tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk
· Bútordíszítô elemek, Blum vasalatok
· Csempék, járólapok, szaniterek,
mosogatók
· Zuhanykabinok, kádak, zuhanyajtók
· Fürdôszoba bútorok, WC-k, mosdók
· Murexin csemperagasztók, fugák,
mûanyag és fém élvédôk
· ipari és barkács gépek
· Milesi festékek

