
Te l . :  +3 6 - 3 0/6 92 -12 5 6  •  +3 6 - 33/4 0 3 -70 3  •  E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o . h u  •  w w w. f a c e b o o k . c o m /s z u p e r i n f o . e s z t e r g o m k o r z e t i  •  N y i t v a  H - C s :  8 -16 ,  P :  8 -14

ESZTERGOM, SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE   CÍM: DOROG, BÉCSI ÚT 40.,  WWW.SZUPERINFOESZTERGOM.HU   2022. április 14., XIX/15

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

esztergom@iqtherm.hu 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben) SZENEK:

Ledvicei dió:     7.490 Ft/q - 74,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:   8.490 Ft/q - 84,9 Ft/kg

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 23.900 Ft/m3

Akác: 24.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 40.900 Ft/1,7 ömlesztett m3

EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám:  AA5849006

TÜZI  FA   BRIKETT

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Termőföld, Töltőföld

4 m3-től díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 
körzeten belül!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  21.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz szállítás, 20km-es körzeten belül!
74,9 Ft/KgLedvicei dió szén: 7.490 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  23.000 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.
Mobil: 06-31/318-2609
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A SUMMIT D&V KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA: 

ÖSSZESZERELŐ, 
SOFŐR, TARGONCÁS 
ANYAGMOZGATÓ 

versenyképes bérezést további  
   juttatásokkal, bónuszokkal
hosszú távú munkalehetőséget
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 baleset-
   biztosítást kapsz a világ összes 
   országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal

2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Amit kínálunk neked:

Munkarend:
•  INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
•  E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
•  FACEBOOKON: 
   https://www.facebook.com/
   summitesztergom/

Jelentkezz!

Feladatok:


Bővebb információ: 

0633-542-400

Mi vagyunk számodra az 
ideálisak, ha rendelkezel:
általános iskolai végzettséggel
érvényes targoncavezetői 
    engedéllyel 
érvényes B-kategóriás 
   jogosítvánnyal (C-kategóriás 
   jogosítvány előny)

autó alkatrészek / tartozékok 
összeszerelése
kézi- és gépi anyagmozgatás, 
áruszállítás, áruátvétel-átadás, 
áruellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ   
munkakörbe

BEOSZTÁS: raktári árukiadó és targoncás
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: anyagraktárak 
FŐBB FELADATOK:

-  Beérkező anyagok átvétele, lerakodása
-  Anyagok kiadása üzemek felé
-  Készletek fi gyelése, targoncázás
-  Gázolajkút kezelése
-  Anyagleltárban való közreműködés
-  Raktárak igény szerinti takarítása, rendben tartása

ELVÁRÁSOK:   
-  középfokú végzettség + targoncavezető jogosítvány

ELŐNY:
-  Logisztikai, raktározási tapasztalat

MUNKAREND:
-  2 műszakos 5:50-14:10 , 9:50-18:10

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
férfi  munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint: 
Email címre elküldve hr@railone.hu  

vagy személyesen a gyárban, 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

LAKATOS és 
VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
– Igényes, precíz, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:
– Határozatlan idejű munkaszerződés
– Kiemelkedő kereseti lehetőség
– Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
– Nappali műszakrend, műhelyben végzett munka
– Munkaruházat, egyéni védőeszközök biztosítása
– Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk jelentkezését a 
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:

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

 FÉMCSISZOLÓ és 
BETANÍTOTT SZERELÕ
munkatársakat keres.

Munkavégzés napi 8 órában, 
egymûszakos munkarend.
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TARGONCÁST  

Érd: 30/853-2004 Krepcsik Melinda

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
a KREPCSIK 

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

építőanyag kereskedés be

SZÜKSÉGES: 
• OKJ-s targonca 
   jogosítvány
FELADATAI: 
• Árukiadás-áruátvétel 
• Udvari teendők a 
   tüzépen

• Napi 8 óra munkavégzés  
• Havi 2 szombat délelőtt 
   kötelező
ELŐNY: Bobcat ismerete
FIZETÉS: Megbeszélés 
szerint

HOSSZÚTÁVÚ BEJELENTETT MUNKALEHETŐSÉG!

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

 CNC ESZTERGÁLYOS ÚJ! ÚJ!

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

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

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Tudásszintű átlagos jövedelem, 
    c.a. 300 ezer Ft nettó/hó
•  Cafeteria
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
•  Kiemelt � gyelem az egészségvédelemre
• Hosszú távú munkalehetőség

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

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú műszaki végzettség
•  Műszaki rajz olvasási ismeret
•  Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság, 
   terhelhetőség

MUNKAREND:  
•  2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
  (Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)

Önállóan dolgozni 
tudó  ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve 
SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog, 
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár, 

Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp, 

Solymár, Szentendre, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró, Visegrád

minden pénteken 40000 Példányban
 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 következménye-

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

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

engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

MECHANIKUS KARBANTARTÓ  
munkakörbe

FŐBB FELADATOK:
-  Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 
   biztonságtechnikai előírások fi gyelembevételével
-  Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje
-  Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése
-  Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

ELVÁRÁSOK:   
-  Műszaki végzettség
-  Hegesztési ismeretek és gyakorlat

ELŐNY:
-  Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete
-  Többműszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Versenyképes jövedelem
-  Béren kívüli juttatások
-  Cafeteria

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala pizzériába 
gyakorlattal rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

Spiralter Kft. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres:

·  SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
    HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
·  ESZTERGÁLYOS -MARÓS 
   HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

·  FÉRFI MUNKAERŐ   
   BETANÍTOTT 
   MUNKÁRA

Elvárások: 
1-2 év  eltöltött gyakorlat, vagy szakmai tapasztalat.
Munkaidő: 1 műszak, H-P: 6-14.30
Amit kínálunk:
Versenyképes bejelentett jövedelem, busz bérlet, vagy 15 Ft/km 
üzemenyag térítés, munkaruha biztosítása.

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

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu, vagy info@spiralter.hu 
email címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni Tel.: 0626/349-608  Mob.: 0620/617-7700, 
0630/380-7626 telefonszámon lehet H-P: 7-15 h-ig
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CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ

 KÖNYÖKLŐ VÉGELLENŐR 
munkakörbe

 összeszerelt könyöklő ellenőrzése munka-
    utasítás, hibaetalon és hibakatalógus alapján 
 napi ellenőrzések dokumentálása a kialakított 
    nyomtatványok használatával
 a hibás (selejtes) alkatrészek elkülönítése, 

    felazonosítása, jelentése a minőség-
    biztosítási részleg felé
 az ellenőrzött alkatrészek tételes 
    minőségi ellenőrzése, egyedi azonosító 
    jellel való ellátása 

 befejezett 8 általános iskola
 igényes, precíz, önálló munkavégzés

 minőség-ellenőrzés területen szerzett 
     tapasztalat vagy
 minőségügy iránti érdeklődés

 versenyképes bérezést további juttatásokkal, 
     bónuszokkal
 hosszú távú munkalehetőséget
 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

 INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
 E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
 FACEBOOKON: https://www.facebook.com/summitesztergom/

LEGFŐBB 
FELADATOK

ELVÁRÁSOK ELŐNYÖK

MI EZT 
AJÁNLJUK

ÍGY TUDSZ JELENTKEZNI

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére
 - Versenyképes jövedelemcsomagot

 - Vegyszermentes, tiszta munkakörnyezetet
- Éves Cafeteria keretet 

- Iskolakezdési támogatást 
- Munkába járás támogatást biztosít

és
- Biztos munkahelyet, mert a mi termékeinkre mindig szükség van



JELENTKEZZ, HA:

- Tudod vállalni a 3 műszakot H-P, vagy a 12 órás műszakot is
- Nem jelent problémát a leányvári munkavégzés
- Önállóan, illetve csapatban is szívesen dolgozol

- Rendelkezel gépkezelői és/vagy karbantartói tapasztalattal
- Szeretnél egy fejlődő csapat tagja lenni

GÉPKEZELŐ, TARGONCAVEZETŐ 
és KARBANTARTÓ 

kollégákat keresünk 

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk az önéletrajzod 
elektronikusan az alábbi email címre:

So� del Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták, 
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

Csévi Likôr Kft.

keres

FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST



6 2022. április 14.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

6

Jelentkezésed leadhatod:  agota.katona-mikolai@kienle-spiess.com vagy palyazatok@kienle-spiess.com

KIENLE nyuszi forródrót:              Ágó: +36 30 556 7206               Betti: +36 30 941 7304

Neked is új állást hozzon a húsvéti nyuszi?! 
Segíts Neki és írd meg, melyik nyitott pozíciónk tetszene a leginkább!

Túlórák a 
ledolgozás 

hónapjában 
kerülnek 

kifizetésre

Ingyenes 
vállalati 

buszjárat

Megemelt 
versenyképes 

fizetés

Ingyenes 
sportolási 
lehetőség

Teljesítmény 
bónusz

Jelenléti 
bónusz

❖

❖ HÍDDARUS
❖ GÉPKEZELŐ
❖ GÉPBEÁLLÍTÓ

❖ GÉPKEZELŐ-GÉPBEÁLLÍTÓ
❖ MINŐSÉGELLENŐR

❖ VILLAMOS KARBANTARTÓ

Cafetéria
(próbaidő 

alatt is)

Minden jelenlegi és jövőbeli dolgozónknak
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27  
+36 30 300 5626, 

+36 33 444 694  

FAIPARI 
ÉLZÁRÓ 
GÉPRE
keresünk  

munkájára 
igényes , 

BETANÍTOTT 
MUNKÁST!
 Egyműszakos munk-

arendbe, azonnali 
belépéssel! 

Bér megegyezés szerint! 

• LAKATOS   
• CO HEGESZTŐ
(NEM KELL MINŐSÍTÉS)

JELENTKEZNI LEHET: 
Esztergom, Schweidel József út 2.

Email: aceltechkft@invitel.hu,  
Tel: 06-30-864-7137

Acélszerkezetek tervezésével, gyártásával
foglalkozó cég munkatársakat keres az 

alábbi munkakörökbe:

JELENTKEZNI LEHET:  +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@gmail.com

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 

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.

BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

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

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő 
    (Híddaru kezelő) képzettség

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
– ELSŐSORBAN FÉRFI – 

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

MŰHELYKISEGÍTŐT 
keresünk teljes munkaidőre, akár nyugdíjast is, 
azonnali munkakezdéssel dorogi telephelyünkre.

Jelentkezni lehet hétköznap 8-16 óráig 
a+36 20 245 1805-ös telefonszámon.

Tűzifatelepre 
GÉPI 

FELDOLGOZÁSRA 
munkatársat 

keresünk 
esztergom kertvárosi 

telephelyre! 

Pázsit és Tűzifa Bt. 
06-20-329-9519
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Jelentkezz nálunk!

Munkaközvetítés közvetítői díj nélkül!

Keresünk a müncheni repülőtérre:

RAKODÓ és ESZKÖZKEZELŐ munkatársakat

SZERETNÉL NÉMETORSZÁGBAN DOLGOZNI?

AMIT PARTNERÜNK NYÚJT:
 Teljesítményorientált versenyképes munkabér 12,80,- és 19,40,- 
     euró között, munkaszerződésben fi xált órabér plusz pótlékok és 
     egyéb juttatások
Étkezési hozzájárulás 3,90,- euró/nap
Változatos tevékenység, mozgalmas repülőtéri környezetben:

• repülőgépek, leginkább poggyász ki-és bepakolása 
  (15-20kg/poggyász)
• csomagszállítás a repülőgép és terminál között
• repülőgép utaslépcsőjének kezelése
• a repülőgép általános ellátása a leszállás és felszállás között

Betanítás és előrelépés lehetősége mellett, határozatlan időre 
    szóló munkaszerződés
Szállás (garzonlakás) szükség szerint megoldható 
    100,- euró/hónap ellenében

ELVÁRÁSOK:
Jó német nyelvtudás szükséges
Fényképes önéletrajz
Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
Megbízhatóság
Fizikai terhelhetőség
B-kategóriás jogosítvány
Saját gépkocsi a munkába járáshoz

Aktuális fényképes német nyelvű önéletrajzodat az 
alábbi email címre kérjük elküldeni:

muc@r-kraft.hu

MUNKA 
SOLYMÁRON!

Lakatos és reklámeszköz gyártó üzemünkbe, 
gyártási és szerelési munkákra akár azonnali 

kezdéssel keresünk:

SEGÉDMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
330.000 Ft nettó/hó-tól

SZAKMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
374.000 Ft nettó/hó-tól

Korszerű, kulturált munkakörnyezet, 
hosszútávú munka, előrelépési lehetőség.
Bejárástámogatás, munkaruha, év közbeni 

és év végi juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 

20/934-6852 
Töreky Zsolt cégtulajdonos

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

Feladatok: 
  késztermék raklapos mozgatása
  tehergépjárművek rakodása
  áruátvétel, árubetárolás
  egyéb raktári feladatok ellátása

Akit keresünk:  
  targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkezzen 3312, 3324 
     gépcsoportokra
  stabil, hosszútávú munkát szeretne 
  önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a 
     munkáját
  előnyt jelent raktározási, logisztikai és számítástechnikai 
     ismeretek

Amit kínálunk:
  a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
  versenyképes jövedelmet
  béren kívüli juttatási csomagot
  munkába járási költségtérítést
  fejlődési lehetőséget

ÁRUMOZGATÓ
TARGONCÁS 
munkatársat keresünk 
dorogi üzemünkbe,
kétműszakos munkarendbe 

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2022. május 11-ig 
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!

Érdeklődni lehet +36 30 8626064 telefonszámon.

A Weldmont Kft. felvételt hirdet 
esztergomi telephelyére a 

következő pozíciókra: 

· FÉMIPARI 
SEGÉD 

· MŰSZAKI 
ELŐKÉSZÍTŐ 
· LAKATOS/
HEGESZTŐ 

MUNKALEHETŐSÉG!

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
+36 20-382-6651

3,5 tonnás építőanyag 
kiszállító darus/
billencs autóra!

Hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron, 

magas bérezés! 

Komoly, tapasztalt, megbízható 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

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

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével!

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON
a KREPCSIK Tüzépen!

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



8 2022. április 14.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

8

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

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

 Telefon: 26-801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

KÖZPONTI RAKTÁROS, ADMINISZTRÁTOR
JOGVISZONY TÍPUSA:

•  Határozatlan időre szóló egészségügyi 
    szolgálati jogviszony, heti 40 óra munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Középszintű műszaki végzettség 
•  MS O�  ce felhasználói szintű  használata
•  Releváns szakmai tapasztalat 1-3 év 
•  Munkájára igényes, pontos
•  3 COVID elleni védőoltás megléte
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség
•  B kategóriás jogosítvány

ELŐNYT JELENT:
•  Hasonló területen szerzett tapasztalat
•  Gépkocsi vezetői tapasztalat

FŐBB FELADATOK:
•  Raktárosi feladatok elvégzése
•  Ügyintézői, beszerzési feladatok ellátása
•  Szállítóktól áru beszállítás
•  Szállítóktól áru átvétel
•  Adminisztratív és ügyviteli feladatok 
    ellátása
•  Gazdálkodó munkájának segítése

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Végzettséget, szakképesítést igazoló 
    okmányok másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Hozzájárulás a személyes adatok 
    kezeléséhez és a jelentkezés elbírálásában 
    részvevők betekintési jogához
•  Felvétel esetén Erkölcsi bizonyítvány és 
    oltási igazolás

BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:
- KARBANTARTÓ 
   CSOPORTVEZETŐ
- ÁPOLÓ
- SZAKÁCS
- TAKARÍTÓ
- ERGOTERAPEUTA
- FIZIKOTERÁPIÁS 
   ASSZISZTENS
- FELSZOLGÁLÓ

Bányai Bútorok Kft. pilisvörösvári bútorüzemébe keres 
NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT

 ASZTALOS, BÚTORSZÁLLÍTÓ-
RAKODÓ, BETANÍTOTT MUNKÁS

pozíciókra.

Jelentkezni: Hívja a 0626/330 341-es telefonszámot, vagy küldje önéletrajzát az 
allas@bbmobel.com email címre! Cím: 2085 Pilisvörösvár, Kamilla u. 4.

ELVÁRÁSOK: 
• ASZTALOS - elvégzett asztalosképzés vagy ennek megfelelő munkatapasztalat
   ELŐNY: B kategóriás jogosítvány; munkatapasztalat
• BÚTORSZÁLLÍTÓ-RAKODÓ - B kategóriás jogosítvány, jó állóképesség
• ASZTALOS MUNKÁJÁT SEGÍTŐ, BETANÍTOTT MUNKÁS - min. 8 általános iskolai végzettség, pontos, felelősségteljes munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK: 
• hosszú távú, bejelentett munkaviszony, versenyképes � zetéssel
• bejárás támogatás, munkaruha, étkezés támogatás

FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK

hosszútávra a FARM 
Hamburgerezőbe.

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal e-mailben,
vagy az üzletben lehet: 

gastromarton� y@gmail.com

TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk az alábbi  

SZENTENDREI dm üzletünkbe:

2000 Szentendre,  
Dobogókői út 1. 

(heti 20 óra, határozatlan idejű munkaviszony)

• Rendelkezel alapfokú végzettséggel  
és szereztél már tapasztalatot hasonló

munkakörben?
• Te is azt vallod, hogy rend a lelke 

mindennek?

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet  
és szívesen csatlakoznál  

a dm csapatához, kérjük, jelentkezz a  
www.dm-jobs.hu oldalon.

Munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom Schweidel J. u. 50.
Email: esztergom@alcufer.hu, Tel: 33/510-320

Targoncavezetői jogosítvány előnyt jelent!
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

• Új csere, 
• felújítás, 
• javítás, 
• karban- 
   tartás

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p 

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p 

 H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő 
fűrészáru. 

Lambéria, hajópadló többféle 
profillal,  különböző méretekben.

Tetőfóliák, szigetelő anyagok.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, 
bogrács alá). 

OSB lapok (nútféderrel is). 

Gipszkartonrendszerek.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő 

Otthonról megrendeli, mi házhoz szállítjuk!

EUTR szám: AA5854440

 minősítéssel rendelkezünk

91
61

25

Bomstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

180.000 Ft2x3 m[

[

Kerti 
tároló

középszürke
csontszín
törtfehért

t
t[

[

Színes Bomstal 
garázsok, 

horganyzott acél 
vázszerkezettel 

250.000 Ft3x5 m

299.000 Ft3x6 m

sötétbarna
grafitszürket

t

Tavaszi

akció!

Acélszerkezetes

Az akció érvényes 
2022. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

M e g r e n d e l é s :  06-30/747-7376 
06-30/748-5923 www.bomstal.hu

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.

TAVASZI feliratkozóknak
2022.04.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81
Gabó duguláselhárítás

FARM BURGER 
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, Esztergom-kertváros, 

Szamárhegy, Tát,
Dorog, Búbánatvölgy, 

Pilismarót, Csolnok, 
Kesztölc

Keressétek megújult étlapunkat!

GYROS ÉS 
HAMBURGER

Nyitva tartás: H-V: 12.00-21.00
Már a                           -n is megtaláltok!

06 33 400 748

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 165 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 186 000 Ft-tól, 

GRÁNIT SZIMPLA ÉS 
DUPLA KAPHATÓ!  

.

  
Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

tavaszi szállítással!
Síremlékek felújítása, egyéb 

kő és műkő munkák
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Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

I N G AT L A N I R O D A
26 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

· Mindössze CSAK 2% munkadíj 
  eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK 
   szolgáltatásaink

2022-es évben is kedvező 
feltételekkel várjuk kedves 

meglévő, visszatérő és 
leendő, új ügyfeleinket:

Készpénzes vevőink részére 
keresünk kisebb és nagyobb értékű 
CSALÁDI HÁZAKAT, SORHÁZÁAKAT 
és LAKÁSOKAT, melyekkel bővíteni 

tudjuk kínálatunkat, valamint 
maximális bizalommal 

kiszolgálhassuk régi és új 
ügyfeleinket Esztergomban és 

környékén.

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

Táton 3 szobás családi ház 
hosszú távra KIADÓ garázzsal! 
06-20-417-2969

Albérletet keresek 95 000 
rezsivel Esztergom-Budapest 
vasútvonalon.06-20-5678950 
tomori-szabóbp.zeneiskola

Leányváron albérlet kiadó külön 
bejáratú, szoba, konyha, fürdő-
szoba, wc, kandalló fűtéssel. 
06-70-623-1140

Kiadó Esztergomban, lakó park-
ban, 3 szoba + nappalis bútoro-
zott lakás, zárt udvarban kocsi 
beállóval, kis parkosított udvar-
ral. Két havi kaució szükséges. 
Bérleti díj 220’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadó Esztergomban, zöld öveze-
ti 2 szobás bútorozott, igényesen 
berendezett, panorámás, iker-
házas lakás. Gáz fűtés, klíma, 
terasz, fedett gépkocsi beálló. 
Bérleti díj: 160,000 Ft/ hó+ rezsi 
20/421-4557

INGATLAN

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

Tokodüveggyárban nagy méretű 
garázs eladó! 06-20-417-2969

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT 
VAGY LAKÁST VENNÉK! 
OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁRA-
DÉKKAL. 06(30)950-3134

Eladó Esztergomban, az Arany-
hegyi úton egy 62 nm-es 2,5 szo-
bás lakás cserépkályhás, tégla-
épületben II. emeleten. Ár: 32 
MFt. 06-70-946-7380

Esztergomban, eladó családi 
ház. 288m2 telken, 80m2-es, 3 
szobás lakrész + az utcáról külön 
bejárattal 20m2 üzlet, alkalmas 
irodának, fodrász, kozmetika stb. 
vállalkozásra. Udvarban kocsi 
beálló, garázs, gáz-központifűtés 
Irányár: 42MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom, Akácos úton 
belterületi hétvégi faház. Téli 
ottlakásra is alkalmas cserép-
kályhával fűthető, saját kút, vil-
lany van + éjszakai áram. 550m2 
telek, 1+ két fél szoba, 49m2 a 
két lakó szinten. Irányár: 22MFt 
20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgy-
mezőn eladó felújított kétszintes 
sorház, 448m2 kerttel, 4 szo-
ba, nettó 161m2 lakószínt, étke-
ző konyhás, 2 fürdőszobás, két 
pince, garázs, melléképületek. 
Fűtése fa elgázosító kazánnal és 
cserépkályháról is. Gáz bevezet-
ve. Nyílászárók műanyagra cse-
rélve. A homlokzat és a tető fris-
sen szigetelve. Irányár: 75MFt 
20/336 -4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bazilika közelében, lakáson belül 
két szint, 1996-ban épült, 70m2 
3 kis szobával. Fűtése gáz köz-
ponti, és klímával is. A lakás alatt 
22 m2 pincével. Irányár: 35,5MFt 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban 
a Szent Tamás hegyen. 2003-
ban épült, 38-as porotherm tég-
lából, 104m2 telken, 2 szin-
tes 117m2 (71+46), az épület 
alatt szuterén található. Fűté-
se gáz központifűtés, a kertben 
boltíves pince tartozik hozzá. Az 
épületben jelenleg közös a bejá-
rat a szomszéddal, de kialakítha-
tó külön bejárat is. Irányár: 50MFt 
20/336-4936

Eladó a Tokodi pincéknél a 
Mogyorósi úton, 4000 m2 telek, 
szőlő, gyümölcsös, 20m2, pince, 
présház és felette 25 m2 faház 
1 szobával, fűthető, villany van 
és saját kút. Irányár: 8 Millió Ft   
20/421-4557

Eladó új építésű, erkélyes laká-
sok Esztergomban. 78m2-es, 
2 - 2,5 szobás lakások. AAA 
energetikai besorolású, lif-
tes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 720’000Ft 
/ m2 20/336-4936

Eladó Tát-kertvárosban, 350 m2 
telekkel, négyes társas házaban I. 
em, 63m2 2,5 szobás lakás. Fűté-
se villany központi. Garázs mel-
léképületek. Irányár: 26 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergom Irinyi J. u., III. 
emeleti, 43m2-es,1+fél szobás, 
felújított, erkélyes lakás. Új nyí-
lászárók. Fűtése villany központi 
Irány ár: 28MFt 20/421-4557

Eladó Tokodon 461m2 terüle-
ten lévő, 3 szobás 100m2 rész-
ben felújított családi ház. Fűtése 
cserépkályha és villany központi. 
Udvaron belül több gépkocsi par-
kolóval. Kisebb ház, vagy lakás 
beszámítással is. Ár: 36 Millió Ft 
20/421-4557

Tokodüveggyárban, Táton 
garázst vennék! 06-70-941 
-7152

Építési telek eladók Esztergom-
ban a Felső-Kenderesi úton 1100 
m2, öszközmű lehetőség adott. 
Irányár: 21MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei 
hídnál, zöldövezeti környezet-
ben 900m2 parkosított telken: 
180m2. 3 szoba + nagy nappa-
li, téli kert, 2 fürdőszoba. Épü-
let alatt 2 kocsi beállós garázs+ 
35m2.gardrób, kazánház. Szi-
getelt homlokzat, fa nyílászá-
rók. Fűtése, villany központi, + 
fa elgázosító kazánnal és klímá-
val is. A nagy teraszokról és erké-
lyekről panorámás kilátással. Az 
udvarban fedett terasz, csúszda, 
játszótér, kis faház. Irányár: 79,9 
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Nyergesújfalun 3300 
m2 telken lévő nyaraló hétvégi 
ház. A telek mérete miatt csa-
ládi ház is építhető rá, 3% ban 
beépíthető. villany és saját kút-
tal ellátva, jelenleg 50m2 köny-
nyű szerkezetes faház van rajta, 
fedett terasszal. Ár:13,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban utcafron-
ti házrész a belvárosi temető 
közelében. 40m2, 1 szoba, kony-
ha fürdő. Cserépkályha fűtésű. 
Udvari tárolóval. Ár: 16Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Hősök tere 
közelében, fő út mellett lévő két 
generációs, felújítandó családi 
ház 755m2 telek,3 szoba,110m2.  
Fedett kapualj, épület alatt pin-
ce. Fűtése gáz központi és cse-
répkályháról is. Ár: 62,9MFt 
20/421-4557 

Eladó Esztergomban, a Viseg-
rádi út mentén, két aszfaltos 
útról megközelíthető, 21,300 
m2, szántó, erdő, nádas terület. 
Villany lehetőség adott. Alkal-
mas lovardának, kalandpark-
nak stb. Irányár: 21 Millió Ft 
20/336-4936

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny szerelése - Nagy Sán-
dor 06-20-321-0601

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

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

Sitt, szemét, veszélyes hul-
ladék szállítását, költöztetést 
OLCSÓN vállalunk a nap bár-
mely szakaszában, hétvégén is! 
06-70-570-5588

Galbács Lajos kőműves e.v. 
06-70-673-6066

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Gázkészülék javítás, karban-
tartás! Körösladányi László 
06-70-234-5724

Vállalok szobafestést, mázo-
lást,  és laminált parketta lera-
kását. 06-70-263-6464

Lakás, házfelújítás, külső-bel-
ső munkák! 06-30-875-6655

Duguláselhárítás, csatornaka-
merázás! 06-20-336-1583

Redőnyök, rovarhálók, árnyé-
kolók, harmónikajtók, javítá-
sa, készítése! Nyílászárók szi-
getelése, passzítása, beállítá-
sa, zárvasalat, szellőzőbeépí-
tés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30 
)294 -6022

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá 
kisebb gépimunkákat, térköve-
zést, betonozást, egyéb kőműves 
munkákat. Zöldhulladék kezelé-
sével is foglalkozunk: fűkaszálás, 
fakivágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

Házi vízmű telepítés, szivattyú 
karbantartás és telepítés, hiba-
elhárítás. +36204172969

Lapostető szigetelés +36-70/ 
941-7152

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, 
felújítás, javítás, karbantartás 
06-30-410-5568

Vállalok lomtalanítást, sittel-
szállítást, zöldhulladék elszál-
lítását, ár megegyezés szerint! 
06-70 -429-6053, 06-20 
-626-8429

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.
Szabó Imre vállalom Esztergom-
ban és vidéken, FÖLDGÁZAS és 
PALACKOS gázkészülékek garan-
ciaidő utáni javítását, szerelését, 
beüzemelését, ÉVENKÉNTI KÉT-
SZERI KÖTELEZŐ, IDŐSZAKOS 
ELLENŐRZÉSÉT, karbantartását. 
Falikazánok és átfolyó rendszerű 
vízmelegítők vízkőlerakódásának 
eltávolítását. 06-30/950-3134

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és kör-
nyéke - Építés, átrakás, tisztítás, 
javítás, bontás - anyagbeszerzés-
sel, garanciával, ingyenes felmé-
réssel! 06-30-7565-974

Lomtalanítás, kerttisztítás, fűka-
szálás. 06304294534 

Kúttisztítást, fertőtlenítést, 
iszaptalanítást, kútmélyítést, vala-
mint fakivágást vállalok. (fenyő, 
fió stb.) 06-30/951-0378

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

PALATETŐ bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitume-
nes zsindellyel.Ingyenes áraján-
lat készítés. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos, ács munkát, cseréplemez 
átrakást, cseréplécezést, kisebb 
tetőjavítást, lapostető szigete-
lést anyaggal együtt is. Ingye-
nes felmérés, azonnali kezdés. 
0620/240-1572

Régi tetők javítása, cseréje. 
Bádogozás, csatorna megerő-
sítés, beázás elhárítása, fedlap 
csere, tetőtér beépítés, szigete-
lés. Új tető cseréppel, cserepes 
lemezzel. Mindenféle ács mun-
kát vállalunk. 0620/962-1481

Aszfaltozás, betonozás, útépí-
tés, térkövezés akciós áron! 
06(70)770-3547, 06(70)322-
8659, iroda@betonaszfalt.hu

Sitt, háztartási, illetve veszélyes 
hulladék elszállítás, ár megegye-
zés szerint! 06-20-507-4010

VEGYES

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, kisgépe-
ket. 06-70/624-5475

Eladó 90 nm bontott, békés-
csabai tetőcserép, 40 Ft/db. 
06-70-701-3939

Eladó 46-os barna, alig hasz-
nált, gördülő talpú, férfi félcipő. 
06-30-603-2860

Lakáskiürítés, felvásárlás! Régi 
gyűjteményeket, motorokat, 
alkatrészeket, Simson, Berva, 
stb! 0670 6503168

Flippert (játékgépet) kere-
sek használt és/vagy műkö-
désképtelent, alkatrészeket is.  
06-30/337-2285

Gyűjtő vásárol könyveket, bakelit-
lemezt, CD-t, diafilmet, diavetítőt, 
régi pénzt. 06-30/194-9356

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Honda Lead robogó jó állapotban 
ELADÓ! 06-30-9330840

Eladó elektromos bicikli jó álla-
potban áron alul. Jogosítvány nem 
szükséges. 06-30-603-2860
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Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, 

az alábbi pozícióra:

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 
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.

Elérhetőségünk: 
Cím: 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! 

Keresek öreg, régi motorkerék-
párokat, oldalkocsit, motorkulit 
valamint ezek alkatrészeit. Érde-
kel fellelt, hiányos és romos álla-
potig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, 
NSU, BMW, Simson. Házhoz 
megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079

Megunt vagy használt roncs-
autóját hivatalos adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom! 
06-70-570-5588

Autóját felvásárolnám kortól, 
márkától, és állapottól függetle-
nül hivatalos adásvételi szerző-
déssel. 06-20-5074010

OKTATÁS

JELENTKEZZ TE IS! NYÍLÁSZÁ-
RÓ ÉS ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KAI SZERELŐ, ÉS BEÉPÍTŐ KÉP-
ZÉS INDUL.A tanfolyamot elvég-
zők képesek lesznek olyan nyí-
lászáró rendszerek ajánlására és 
beépítésére, ami az igényekhez 
legjobban alkalmazkodik, külö-
nös tekintettel a következőkre: 
energiatakarékosság,fényvédel
em, zajvédelem. Képzés időtar-
tama: 240 óra / 3 hónap. Kép-
zés díja: 165.000 Ft. Jelentkezz 
vagy érdeklődj az alábbi telefon-
számokon: 06 70 284 3198, 
06 20 590 9717

GIPSZKARTON SZERELŐ TANFO-
LYAM INDUL! Ha úgy érzed, ez 
a te hivatásod, jelentkezz GIPSZ-
KARTON SZERELŐ képzésünkre! 
A gipszkarton szerelő szakem-
ber feladatai: a szerelt válaszfa-
lak, előtétfalak elkészítése; akna-
falak kivitelezése; függesztett és 
függesztés nélküli álmennyeze-
tek; fa - és fémvázas tetőtér-
beépítés kivitelezése; különböző 
dobozolási munkák elkészítése. A 
képzés megkezdésének feltételei: 
alapfokú iskolai végzettség,vagy 
a Dobbantó program elvégzése. 
Foglalkozás egészségügyi, alkal-
massági vizsgálat. A képzés idő-
tartama: 550 óra / 3 hónap. Kép-
zés díja (szakmai vizsga díja nél-
kül):145.000 Ft, mely tartalmazza 
az előzetes tudásmérést, az okta-
tásokat, a tananyagot és a záró-
vizsga díját is. A szakképzettsé-
get, illetve szakképesítést igazo-
ló bizonyítvány megszerzését az 
akkreditált vizsgaközpont bizto-
sítja. Jelentkezz vagy érdeklődj 
az alábbi telefonszámokon: 06 
70 284 3198, 06 20 590 9717

ÜDÜLÉS

Mátrában lévő vendégházunkban 
május végétől kedvező áron szál-
lás foglalható! 06204525809, 
e-mail: tiborneb714@gmail.com

ÁLLAT

Húsvéti nyulak, és bárányok 
eladók! 06-20-9525936

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-
tól ingyenes házhozszállítás-
sal megrendelhetők, 680 Ft/db. 
06-20/214-7787

Napos és előnevelt csirke kapha-
tó! Baromfikeltető, Pomáz, Beth-
len G. u. 1/a. 06-26/325-869

ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-
kertvárosi Pala pizzériába gyakor-
lattal rendelkező KONYHALÁNYt 
keresünk! +3630 277 1822

Kőművest, festőt, villany-
szerelőt felveszek! Hívj biza-
lommal! Kecskés Tamás ev 
+36-70/941-7152

Racing Büfé (Tokodaltáró) önma-
gára, és munkájára igényes női, 
konyhai munkatársat keres. 
06-20-365-9493

Racing Büfé (Tokodaltáró) 
pizzafutárt keres (saját autó-
val rendelkezzen) 06-20-365 
-9493

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt 
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfe-
dő, kőműves, de lehet tapasz-
talt segédmunkás is. Tapasz-
talt, megbízható, korrekt embe-
rek jelentkezését várjuk! Nagyon 
jó kereseti lehetőség! Jogosít-
vány előny! Juhász László ev 
06-20-265-8016

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰ-
VEST, ÁCSOT keresek csapatunk-
ba azonnali kezdéssel. Önélet-
rajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Vozák Csanád e.v. 
06(30)454-4276

Tűzifatelepre gépi feldolgo-
zásra munkatársat keresünk 
esztergom-kertvárosi telephely-
re! Pázsit és Tűzifa Bt. 06-20 
- 329-9519

Esztergomi munkahelyre kere-
sünk női-férfi betanított mun-
kásokat. Munka jellege: köny-
nyű fizikai, egyműszakos, beta-
nított ülőmunka. Bejárást térí-
tünk, előleget adunk. Első ledol-
gozott hónap után 50.000 Ft 
JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. 
Havi fizetés: 230.000-250.000 
Ft. Érd.: 06(30)385-8356, 
ragnarhuman@gmai l .com. 
Ragnar-Human Kft.

Szobafestésben jártas kol-
légát felveszek! Bajkó Ferenc 
06-20-9-235-243

Kézi és gépi takarítókat keresek 
az esztergomi Ipari Parkba hét-
főtől péntekig 6-8 órában, akár 
1 műszakban (délelőtt), vagy két 
műszakban. BG Credit House Kft. 
06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com

Kőművest vállalkozót keresek. 
GallCons Kft. 0620 960 9621

Kőművest felveszek. GallCons Kft 
0620 960 9621

Kültéri munkára, hosszú táv-
ra keresek: télen kézi-gépi 
hóeltakarításra, sózásra, nyáron 
fűnyírásra, kertészeti munkákra 
megbízható kollégát, lehet nyug-
díjas is. A munkához mindent 
biztosítunk. Jó kereseti lehető-
ség! BG Credit House Kft. 06-
30/655-2074, bgcredit.balazs@
gmail.com

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ 
GÉPRE keresünk  munkájára igé-
nyes , betanított munkást! Egy-
műszakos munkarendbe, azon-
nali belépéssel! Bér megegye-
zés szerint! Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27.,0630 300 
5626, 0633 444 694

Építőiparban jártas munkatár-
sakat keresek, nem kifejezetten 
segéd- vagy szakmunkást, olyan 
munkatársra van szükség, aki 
lehet bár festő, de szükség szerint 
a gipszkartonszerelésben vagy 
épp a parkettázásban is besegít. 
Lehetsz kőműves vagy betanított 
munkás, a lényeg, hogy legyen 
az építőiparban szerzett néhány 
éves gyakorlatod. És ami a leg-
fontosabb, amiről azt állítod, hogy 
értesz hozzá, ahhoz valóban ért-
sél is. Komplett felújításokkal fog-
lalkozunk, szóval gyakorlott, és 
talpraesett dolgozni akaró és tudó 
munkatársakat keresek. Ameny-
nyiben érdekel a munkalehető-
ség, akkor kérlek hívj a 06-
70-612-1505-ös számon. Tóth 
Ferenc

Pultost keresünk esztergom-
kertvárosi lakóparkba, a Sza-
lézi Sörözőbe! Nyugdíjas is 
lehet! Németh Kriszta 06-20 
-3839886

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot és konyhai kise-
gítőt keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30/331-7437

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! Dorogi 
üzembe erdősáv telepítéséhez 
keresünk betanított munkást 2 
hónapra. Kölcsönös megegye-
zés alapján, hosszú távú (beta-
nított munka) álláslehetőség. F+K 
Bt. 06-30-267-1012

Takarító kollégát keresünk Esz-
tergomba mélygarázs takarí-
tására napi 8 órában délutá-
ni műszakra 14-22 óráig felü-
lős súroló automata gépre. Ver-
senyképes bér, bejelentett állás. 
Porminus Kft. Érdeklődni: 06 
20-958-8014

Hekk-, és lángos sütödébe segít-
séget keresünk! Lehet diák is! 
Hrubi Mátyás 06-30-6363791

Szakmájához értő villanysze-
relőt keresünk kiemelt bérezés-
sel. S+F GIPSZ 2021 Bt.06-20 
-375-0862

HEKK-, ÉS LÁNGOS 
SÜTÖDÉBE 

SEGÍTSÉGET keresünk! 
Lehet diák is! 

Hrubi Mátyás 
06-30-6363791
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PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

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

 Gyorsan, szépen, olcsón.

Tel.:06-20/328-0466

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek 

2022. 04. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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
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Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

23 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 105 Ft/kg
Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Tölgy, gyertyán, 
bükk = 22.000 Ft
Akác =  23.500 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Építtesse meg velünk 399.000,- Ft-os 
négyzetméter áron 

kulcsrakészre álmai otthonát!

Érdeklődés: 06-20-358-9324, pzbau@pzbau.hu, www.pz-bau.com

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

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható 
minőség, 
teljeskörű 
garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

KÜLSŐ 
TATAROZÁS

Tel.:06-20/328-0466

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA 
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK
bármilyen technológiával,
ZSINDELYEZÉSSEL IS!

Alaptól a tetőig!
Házak külső homlokzat-felújítása, festése 

gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is. 
Gipszkartonozás, burkolás.

TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 04.30-ig 15-25%-os kedvezmény!

Tel.: 06-20/328-0466
PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

22.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
23.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.


