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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:
Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     8.990 Ft/q - 89,9 Ft/kg 

Tavalyi 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: 46.000 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!

SZÉN

Az
 ár

ain
k a

z Á
fá

t t
ar

ta
lm

az
zá

k. 
Az

 ár
vá

lto
zá

s j
og

át
 fe

nn
ar

tju
k.

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

AKÁC ömlesztve, hasítva:  23.000 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák 

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

PEPO 
alágyújtós 

kapható

OPTIC WORLD DOROG  •  Bécsi út 51.  •  +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193

www.opticworld.hu

Az ajánlat 2022. február 1. és május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

v
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PRÉMIUM 
SZEMÜVEGLENCSÉK

-40%
-30%
-20%

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-70%
-50%
-30%

KIHAGYHATATLAN KERET 
ÉS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓK

LÁSS VELÜNK!

  AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

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.
NYÁRI-ŐSZI feliratkozóknak

2022.06.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.
Mobil: 06-31/318-2609

KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974



2 2022. május 27.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

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

2

Jelentkezésed leadhatod:  agota.katona-mikolai@kienle-spiess.com vagy        palyazatok@kienle-spiess.com
Kérdésed van?                Ágó: +36 30 556 7206               Betti: +36 30 941 7304

Szeretnél a környék legjobb csapatához csatlakozni? 
Az alábbi nyitott pozíciókra várjuk jelentkezésed! 

Túlórák a 
ledolgozás 

hónapjában 
kerülnek 

kifizetésre

Ingyenes 
vállalati 

buszjárat

Megemelt 
versenyképes 

fizetés

Ingyenes 
sportolási 
lehetőség

Teljesítmény 
bónusz

Jelenléti 
bónusz

❖ GÉPKEZELŐ

❖ GÉPBEÁLLÍTÓ

❖ GÉPKEZELŐ-GÉPBEÁLLÍTÓ

❖ VILLAMOS KARBANTARTÓ

Cafetéria
(próbaidő 

alatt is)

Önállóan dolgozni tudó  
ÁCSOT, TETŐFEDŐT 

és BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 

felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János  Tel.: 30/9413-775

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
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 gra� kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703  
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep
 E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

SZEMÉLY- ÉS MUNKAÜGYI 
ÜGYINTÉZŐ

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

FELTÉTELEK:
•  Érettségi
•  MS O�  ce (irodai) programok magabiztos használata
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség
•  Munkájára igényes, pontos, jól szervezett
•  3 COVID elleni védőoltás megléte/felvétele

ELŐNYT JELENT:
•  KIRA, JDOLBER programok ismerete
•  Szakirányú képesítés

FŐBB FELADATOK:
•  A szakkórház humánpolitikai részlegén munka- és 
    humánerőforrás ügyek vitele. Napi operatív feladatok.

BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  
     •  2022. június 15.
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06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrt

AJÁNLÁSI  
BÓNUSZ 
A ZOLTEKNÉL
Ha van egy megbízható, jófej ismerősöd, barátod vagy  
családtagod, ajánld bátran! 
Ha belép hozzánk és nálunk dolgozik mindketten jól jártok!

Az ajánló és az ajánlott együtt,  
bruttó 600.000 Ft-ot kaphat három részletben.

BRUTTÓ  
600.000 FT

AjánlottAjánló

6. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

12. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

12. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

18. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

18. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

6. hónap 
 Bruttó 

100.000 Ft

VARRÓNŐKET 
KERESÜNK 

PILISSZENTIVÁNRA!

AMIT KÍNÁLUNK:

•  Versenyképes javadalmazás
•  Alapbéren felüli juttatások (nettó 32.000 Ft 
   cafeteria, havonta jelenléti és minőségi 
   prémium, törvényi előírásnál jóval magasabb 
   50%-os műszakpótlék)
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Kellemes munkahelyi környezet

A TE FELADATAID:
•  Varrógép vagy egyéb termelőgép kezelése 
   (betanított könnyű � zikai munka)
•  Összeszerelési feladatok ellátása
•  A gyártási utasítások betartása
•  Önellenőrzés

NÁLUNK A HELYED, HA:

•  Minimum alapfokú végzettséggel rendelkezel
•  Nem elvárás a varrónői képesítés, de legyen varrási tapasztalatod
•  Szívesen dolgozol egy változatos csapatban
•  Fontos számodra, hogy a munkádat pontosan és precízen végezd
•  Vállalod a 2 műszakos munkavégzést

Jelentkezésed e-mailben várjuk a cv@gentherm.com 
címre, vagy add le személyesen a portaszolgálatunkon. 
Címünk: 2084 Pilisszentiván, Bányatelep 14.

További információért hívd a 06-26/567-732-es vagy 
06-30/417-0162-es telefonszámot!
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FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK
hosszútávra a 

FARM 
Hamburgerezőbe.

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

gastromarton� y@gmail.com

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

KŐMŰVES, SZAKMUNKÁSOKAT ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT 
keresünk azonnali kezdéssel, dorogi telephelyű 

cégünkhöz.     Bérezés megegyezés szerint. 

DKD Kft.   +36/30/630-9627

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS 
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 

PORTÁS
JOGVISZONY TÍPUSA:

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

FELTÉTELEK:
•  8 Általános
•  COVID elleni 3 oltás megléte/felvétele
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

ELŐNYT JELENT:
•  Középfokú képesítés

FŐBB FELADATOK:
•  Portaszolgálat ellátása nappali munkavégzéssel

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
•  Jó kommunikációs készség
•  Probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi
•  Megbízhatóság
•  Pontos munkavégzés

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, 
IGAZOLÁSOK:

•  Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok  
   másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
   bizonyítvány

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.06.15.
TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:

-  ÁPOLÓ
-  SZAKÁCS
-  KONYHAI KISEGÍTŐ
-  TAKARÍTÓ
-  ERGOTERAPEUTA
-  GYÓGYSZERTÁRI SZAKASSZISZTENS
-  GYÓGYTORNÁSZ
-  KÖZPONTI RAKTÁROS
-  MŰSZAKI ELŐADÓ 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 

ÖSSZE-
SZERELŐKET 

keresünk.

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

BETONKEVERŐ GÉPKEZELŐ

A KK Kavics Beton Kft. 
dinamikus csapata bővítéséhez  
solymári transzportbeton 
üzemébe keres kollégát:

Jelentkezését küldje az 

info@kavicsbeton.hu 
e-mail címre vagy hívja a 

06 1 483 35 50-es 
telefonszámot.

munkakörbe megfelelő szakképzettséggel.

Amit kínálunk:
•	Kiváló	munkahelyi	légkör
•	Hosszú	távú,	stabil	munkahely
•	Versenyképes	bér	és	cafeteria
•		Szakmai	továbbképzések,		

programok	munkáltatói	támogatása
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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 balesetbiztosítást 
   kapsz a világ összes országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal
BŐVÍTJÜK BUSZJÁRATAINKAT 
    LÁBATLAN ÉS NYERGESÚJFALU 
    IRÁNYÁBA

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

· MINŐSÉGELLENŐR 

MUNKALEHETŐSÉG!
A Weldmont Kft. felvételt hirdet 

esztergomi telephelyére a 
következő pozícióra: 

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát 
a  toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

Jelentkezz  SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 
ASSZISZTENSNEK

Nemzetközi szállítmányozó cég táti irodájába

KEZDŐKÉNT is jelentkezhetsz, átképzést biztosítunk!
AKKOR HA:

• Angol nyelvtudásod aktív 
• Pörgős, kommunikatív személyiség vagy

 FELADATAID:
• Megrendelőkkel, alvállalkozókkal való 
   kapcsola� artás, szóban és írásban
• Folyamatban lévő fuvarok ellenőrzése, koordinálása

ELŐNY: 
• Német, lengyel, román nyelvismeret

Amennyiben színvonalas munkakörnyezetben szeretnél 
dolgozni egy � atalos, kreatív csapa� al, akkor fényképes 

önéletrajzodat az alábbi címre várjuk:
job@openways-delivery.com

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAT KERES

TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE
(esztergomi munkahely, két műszakos munkarend).

AMIT ELVÁRUNK: 
 Igényes, precíz munkavégzés
 Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
 Munkaruha biztosítása
 Utazás biztosítása céges buszjárattal
 Béren felüli bónusz juttatások
 havi, év végi bónusz
 Napi egyszeri meleg étkezés

ELÉRHETŐSÉG: 
Telefonon: hétfőtől péntekig 8:00–16:30-ig

+36 30/342-35-25

06-30/692-1256

NYERGESÚJFALU 
területére!

REKLÁMÚJSÁG 
TERJESZTŐKET KERESÜNK
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Dorogi munkaterületünkre 
keresünk 8 órás

TAKARÍTÓKAT 
délelőttös 

munkarendben.

Jánosik és Társai Kft. 
06-30/582-9320

Jelentkezni 
telefonon:

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:

ELVÁRÁSOK:
• min. műszaki szakmunkás végzettség 
  (szerkezeti-, karosszéria-, géplakatos, csőszerelő, autószerelő stb.)
• műszaki beállítottság
• önálló és csapatmunka

ELŐNYÖK:
• targonca, darukezelői végzettség előny
• CO hegesztésben jártasság előny

AMIT KÍNÁLUNK:
• 13 havi bér (eredménytől függően 
  14. havi prémium)
• hosszútávú munkalehetőség
• egy műszakos munkarend
• Cafeteria, munkába járás támogatás

LAKATOS / CSŐSZERELŐ / ÖSSZESZERELŐ

Jelentkezni: önéletrajz és bérigény megjelölésével:

Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
E-mail: viktor.vidra@aerzen.com

Tel.: +36-33/500-030

A német tulajdonú 
Aerzen Hungária Kft. esztergomi 
telephelyére keres egyedi gépek 

gyártásához

MUNKATÁRSAT, ESZTERGOM KÖRNYÉKI LAKÓHELLYEL

ASZTALOST KERESÜNK!
AMIT KÍNÁLUNK:

•  Egyműszakos munkarend (06:00 – 14:30-ig)
•  Jó és összeszokott csapatot
•  Versenyképes alap� zetést, életszerű mozgóbérrendszerrel 
   kiegészítve
•  Kulturált, tiszta munkakörnyezetet
•  Esztergom irányából saját buszjáratot vagy bejárási támogatást
•  Munkaruha juttatást
•  Karácsonyi Cafetériát

AMIT ELVÁRUNK:
•  Pontosságot és oda� gyelést
•  Önálló munkavégzést

Pilisvörösvári prémium nyílászáró gyártó üzemünkbe 

Jelentkezz a +36 30 400 5544 -es 
telefonszámon!

Süttői 
vendéglőbe 

SZAKÁCS
munkatársat 

keresünk. 

Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437
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Havi bruttó 
50.000 Ft 
bónusz

órabér már 
bruttó 
1400 Ft-tól

cafeteria  
már a  
próbaidő 
alatt is

kiemelten 
magas 
(10%-70%) 
műszak- 
pótlék

60%  
üdülési 
bónusz

100%  
karácsonyi 
bónusz Telefon- 

flotta  
kedvezmény

Kedvezményes 
étkezés

Ajánlói  
program:  
akár 600.000 Ft  
bónusz 

Ingyenes 
céges  
buszjáratok 

Díjmentes 
szállás 

8 órás munkarend, 
folyamatos 
3 műszakban

Heti bérelőleg  
a próbaidő 
alatt 

Hazautazási 
támogatás,  
ha távol laksz 

Bruttó béren felüli juttatások

BRUTTÓ 
432.000 Ft- 
585.000 Ft 

FORMÁLD VELÜNK  
A JÖVŐT 
GÉPKEZELŐKÉNT! 
Légy te is Zoltekes, felvétel és belépés 1 héten belül! 

06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrt

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.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: próbaidő után: 
                  nettó: 330.000.-Ft

HOSSZÚTÁVÚ BEJELENTETT 
MUNKALEHETŐSÉG!
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CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

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

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló 

üzemébe 
keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY 
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

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

gmdcast

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

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.
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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!

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!

A
A
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8

3
8

4
1
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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.

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

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.

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

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.

NYÁRI-ŐSZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 06.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

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!

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.

NYÁRI-ŐSZI előjegyzőknek 

2022. 06. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

FARM BURGER 
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, Esztergom-kertváros, 

Szamárhegy, Tát,
Dorog, Búbánatvölgy, 

Pilismarót, Csolnok, 
Kesztölc

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

06 33 400 748

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS- 
FESTÉS, KARTONOZÁS, 
DRYVITOZÁS
LAKATOS MUNKÁK- 
KAPUK, KORLÁTOK, 
KERÍTÉSEK

Kis Róbert · 06 70 364 3705 · robifa001@gmail.com

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!

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

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

• Új csere, 
• felújítás, 
• javítás, 
• karban- 
   tartás
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 B A R T A

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.

KŐMŰVEST, KŐMŰVES SEGÉDET, FESTŐT, VILLANYSZERELŐT FELVESZEK!  
     Hívj bizalommal!    Gran Gen Ker Kft.    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

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

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

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

Táton 1 Ha zártkert eladó 80 nm fél-
kész családi házzal, gyümölcsös-
sel, lucernással, a lakóövezet pere-
mén. Buszmegálló 300 m. Gazdál-
kodásra, vállalkozásra, befektetés-
nek kiváló. Ár: 50 MFt lakáscsere 
Bp, vagy Esztergom értékegyeztet
éssel.06-20-944-1143

ELADÓ Tokodon tehermentes, 49 
m2-es, 2. emeleti, erkélyes, felújí-
tandó, zöldövezeti lakás téglaépíté-
sű társasházban.Irányár: 15,5 MFt. 
0620/9838623, 0630/5208564

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

Eladó Esztergomban az ipari park-
ban 11,000 m2 ipartelep. Alkalmas 
fém megmunkáló csarnok, raktár 
és egyéb tevékenység létrehozásá-
ra. Beépíthetőség kb. 3600 m2. Víz a 
telken belül, víz aknában elhelyezett 
vízórával. Gáz a telektől 50 méterre, 
villany 100 méteren belül. Irányár: 
165 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Dorogon házközponti fűtéses 
I. em 68 m2 ,2 szobás lakás, 12m2 
erkéllyel. Részben bútorozott. 2006-
ban épült szigetelt homlokzat, olcsó 
rezsi. Ár:45 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Béke téren a 
Csillag házakban 58m2 nagykony-
hás erkélyes III: em lakás. Nyílászá-
rók újonnan cserélve. Fűtése távfű-
tés. Csodálatos kilátás a Baziliká-
ra. Irányár: 30MFt 20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Esztergom-kertvárosban, Szalézin 
lakás KIADÓ! 06-30-348-2372

Dorogon, a Zsigmondy ltp-en 13 
nm-es vizesblokkos helyiség KIADÓ! 
06-30-297-1946

Kiadó Leányváron kertes csalá-
di házban két szoba, összkomfort. 
06-20-9850824

Kiadó Esztergomban, lakó parkban, 
3 szoba + nappalis bútorozott lakás, 
zárt udvarban kocsi beállóval, kis 
parkosított udvarral. Két havi kau-
ció szükséges.  Gáz fűtés+ klíma.  
Bérleti díj 280’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadók Esztergomban,.2 szobás 
bútorozott, igényesen felújított, 
berendezett lakások. Villany közpon-
ti fűtés. Bérleti díjak: 120- 150,000 
Ft/ hó+ rezsi. Két havi kaució szük-
séges. 20/421-455

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, oldalkocsit, motorkulit vala-
mint ezek alkatrészeit. Érdekel fel-
lelt, hiányos és romos állapotig is, 
pl.: Pannonia, Jawa, Velorex, Cse-
pel, Zündapp, NSU, BMW, Simson. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fize-
tek. 06-20/519-6079

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06 
-70-234-5724

Vállalok szobafestést, mázolást,  
és laminált parketta lerakását. 
06-70-263-6464

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! 
Nyílászárók szigetelése, passzítá-
sa, beállítása, zárvasalat, szellőző-
beépítés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-
nozást, egyéb kőműves munkákat. 
Zöldhulladék kezelésével is foglalko-
zunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hív-
jon bizalommal! 06-70-2044859

Házi vízmű telepítés, szivattyú kar-
bantartás és telepítés, hibaelhárítás. 
+36204172969

Lapostető szigetelés +36-
70/941 -7152

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161m2 
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdő-
szobás, két pince, garázs, mel-
léképületek. Fűtése fa elgázosító 
kazánnal és cserépkályháról is. Gáz 
bevezetve. Nyílászárók műanyag-
ra cserélve. A homlokzat és a tető 
frissen szigetelve Irányár: 75MFt 
20/336-4936

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

Eladó Esztergomban a kórház 
közelében 1970-ben épült két-
szintes felújítandó 100m2 3 szobás 
családi ház. Telek területe 369 m2, 
fedett kapualj. Gázfűtés pince, mel-
léképület, garázs, zárt udvar. Irányár: 
70 Millió Ft 20/421-4557

Eladó új építésű lakás Esztergom-
ban, 2 teraszos 125 m2 penthaus 
lakás, teraszok 30+10 m2. Lakáson 
belül 2 szintes, 3 szobás, 2 fürdő-
szoba, 3 wc. Egy gépkocsi parkoló-
val zárt udvaron belül. AAA + ener-
getikai besorolású, liftes épületben. 
Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irány-
ár: 100 MFt. 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom 
Szentgyörgymezőn 271 m2 telek-
kel, 2 szoba kb 85m2. Fűtése 2 db 
cserépkályhával. Épület alatt pince. 
Gépkocsi beálló lehetőség az udva-
ron belül. Eladási ár: 30 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó 2006-ban épült lakás Doro-
gon 78m2, 3 szobás, I. em. liftes 
ház. Részben bútorozott, felújított, 
ház központi fűtéses, szigetelt hom-
lokzat 47.Millió Ft  20/421-4557

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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, családi ház, zöldövezeti kör-
nyezetben 900m2 parkosított tel-
ken: 180m2. 3 szoba + nagy nap-
pali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épület 
alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.
gardrób, kazánház. Szigetelt hom-
lokzat, fa nyílászárók. Fűtése, villany 
központi, + fa elgázosító kazánnal 
és klímával is. A nagy teraszokról és 
erkélyekről panorámás kilátással. Az 
udvarban fedett terasz, csúszda, ját-
szótér, kis faház. Irányár: 120 Millió 
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 pince. Fűté-
se gáz központi és cserépkályhá-
ról is. Alkalmas vállalkozásra  Ár: 
62,9MFt 20/421-4557 

Eladó Esztergomban, a Visegrá-
di út mentén, két aszfaltos útról 
megközelíthető, 21,300 m2, szán-
tó, erdő, nádas terület. Villany lehe-
tőség adott. Alkalmas lovardának, 
kalandparknak stb. Irányár: 21 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.Sza-
bó Imre vállalom Esztergomban és 
vidéken, FÖLDGÁZAS és PALAC-
KOS gázkészülékek garanciaidő 
utáni javítását, szerelését, beüze-
melését, ÉVENKÉNTI KÉTSZERI 
KÖTELEZŐ, IDŐSZAKOS ELLENŐR-
ZÉSÉT, karbantartását. Falikazánok 
és átfolyó rendszerű vízmelegítők 
vízkőlerakódásának eltávolítását. 
06-30/950-3134

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készí-
tés. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Kertek, udvarok fűkaszálását, 
gaztalanítását, takarítását, csator-
natisztítást vállalok! Nagy Sándor 
06-20-321-0601

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
és gipszkarton szerelés garanciával. 
Magyar Péter 06/70 883-0107 

Ács, tetőfedő, bádogozás, régi tetők 
javítását, cseréjét, új tetők készíté-
sét generál kivitelezési munká-
kat országosan vállalok akciós 
áron 2022.08.31. Ingyenes hely-
színi felmérés, árajánlat készítés 
+36702996813 +36204460704

TETŐFEDÉS! Régi és új tetők javí-
tása, tetőszerkezeti munkák, tető-
fedés, ácsmunka, bádogos mun-
ka, ereszcsatorna, Lindab tetőfe-
dés, lécezés, fóliázás, ereszdesz-
kák festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése, tra-
pézlemez. +36-30/096-6421, 
+36-30/5030-780

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

Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát 
vállalunk A-tól Z-ig. 30/119-8691

Lomtalanítás, kerttisztítás, fűka-
szálás. 06304294534

Tetőfedő mester vállal bádogos, 
ács munkát, cseréplemez átrakást, 
cseréplécezést, kisebb tetőjaví-
tást, lapostető szigetelést anyaggal 
együtt is. Ingyenes felmérés, azon-
nali kezdés. 0620/975-5613

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszap-
talanítást, kútmélyítést, valamint 
fakivágást vállalok. (fenyő, fió stb.) 
06-30/951-0378

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez akciós áron bár-
milyen tetőre. Templomtetők javí-
tása, restaurálása. Saját anyag-
gal dolgozunk. Ingyenes felmérés. 
+3670/235-6468

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

Tetőfedő mester vállal bádogos, 
ács munkát, cseréplemez átrakást, 
cseréplécezést, kisebb tetőjaví-
tást, lapostető szigetelést anyaggal 
együtt is. Ingyenes felmérés, azon-
nali kezdés. 0620/240-1572

Ács, tetőfedő, bádogos munkák 
kivitelezése, garanciával, tetőja-
vítás akár azonnali kezdés. Anya-
got biztosítunk. Májusban, júni-
usban 30% kedvezménnyel! 
+3630/467-9397

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

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepes-lemeze-
lést, ereszcsatornázást, széldeszká-
zást, tetőáthajtást, lapostető-szige-
telést, kúpkikenést, kisebb javításo-
kat vállalok. Országosan kiszállás 
ingyenes. Kedvezmény 15% 2022. 
június 30-ig. 06-20-225-6401.

Tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kát, kúpkikenést, széldeszkázást, 
cserepeslemezelést, trapézleme-
zelést, ereszcsatornázást, tetőjaví-
tást, cseréplécezést, tetőtéri hőszi-
getelést anyagbeszerzéssel vállalok. 
Kiszállás ingyenes. 06-30-749-
5485, 06-70-257-8945

Eltartási szerződést kötnék idős, 
segítségre szoruló személlyel, nem 
ottlakással, teljes ellátással, havi 
150-250 eFt-ig tudom biztosítani az 
ellátást. Saját autóval rendelkezem, 
szükség esetén bevásárlás, gyógy-
szer és étel beszerzést is tudom biz-
tosítani. Hosszú távon, stabil anya-
gi házzérrel. Csak közjegyző általi 
szerződéssel ingatlanért cserében! 
+3670/297-6085

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cse-
repes lemezből, cserépből, zsin-
delyből, lapostető szigetelés. 
+36702724907

ÁLLÁS

Alkalmi munkalehetőség! Ha szere-
ted a pörgést, fesztiválokat nálunk 
a helyed! Hétvégi rendezvényekre 
keresek megbízható, pörgős, rugal-
mas, fiatalos, munkájára és önma-
gára igényes munkaerőt kürtőska-
lács készítéséhez, sütéséhez. Diá-
kok jelentkezését is várjuk! Bérezés 
megegyezés alapján. Janushka Ernő 
e.v. 06-30-270-6118

Kőművest, kőműves segédet, fes-
tőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj 
bizalommal! Kecskés Tamás ev 
+36-70/941-7152

Dorogi uszoda büfébe keresek meg-
bízható, rugalmas, önállóan dolgozni 
tudó, vendéglátói tapasztalattal ren-
delkező munkaerőt. Június 5. vasár-
naptól augusztus 31-ig! Diákok 
jelentkezését is várom! Oltottsági 
igazolvány nem szükséges! Januska 
Jessica 06-30-270-6118

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

Azonnali kezdéssel megválto-
zott munkaképességű munkavál-
lalót keresünk kesztölci dohány-
boltba bolti kisegítőnek. Infi Kkt. 
06-20-377-2766

Szakmájához értő villanyszere-
lőt, és segédmunkást keresünk 
kiemelt bérezéssel. S+F GIPSZ 2021 
Bt.06-20-375-0862
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
M á j u s  h ó n a p b a n  é r v é n y e s  k u p o n j a i n k  é r t é k e :

Normál kupon 300Ft | Arany kupon 1800Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

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(33)435-704
06(30)46-47-850

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

www.palapizza.hu

Május 1-től változik a kuponok kiosztásának rendje. 
Normál kupon 10.000, arany kupon 30.000 forintonként jár.

Szintén ettől a dátumtól kiszállítási díjat vezetünk be,
melynek mértéke 200ft/cím!
Megértéseteket köszönjük! 

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

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

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák

Értékesítő munkatársat keresünk az 
esztergomi Tesco lottózóba. Előny: 
friss nyugdíjas vagy megváltozott 
munkaképességű nyugdíjas, esz-
tergomi vagy közvetlen környéki 
lakos. Lottózó képzettség megszer-
zése tanulmányi szerződés szerint. 
Demeter Bt. 06-30-394-9694 
hívható H-P 10-16

Álláslehetőség megváltozott mun-
kaképességű személyek részére, 
könnyű fizikai munka dorogi telep-
helyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt. 
06-20-376-0696

Dorogon újranyíló autókozmetiká-
ba keresek gyakorlattal rendelkező 
alkalmazottat! Gál Csaba 06 70 
284 3198, 06 20 590 9717

Gépi, kézi fűkaszálásban jártas, jó 
fizikumú, kitartó munkavállalókat 
keresünk parkfenntartási munkákra. 
Telefonos elérhetőséget tartalmazó 
önéletrajzokat az alábbi e-mail cím-
re várjuk: dorog2015@gmail.com. 
Golden Garden & House Holding Kft.

Süttői vendéglőbe szakács, 
pizzaszakács és konyhai munka-
társat keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

Darus billencs tehergépjárműre 
tapasztalattal és érvényes jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsivezető 
kollégát keresünk azonnali munka-
kezdéssel Dorog térségébe. Bére-
zés megegyezés szerint. DKD Kft. 
+36306309627

Kőműves, szakmunkásokat és 
segédmunkásokat keresünk azon-
nali kezdéssel, dorogi telephelyű 
cégünkhöz. Bérezés megegyezés 
szerint. DKD Kft. +36306309627

Zsaluzó ács kollégákat keresünk 
azonnali kezdéssel Dorog térségé-
be. Bérezés megegyezés szerint. 
DKD Kft.+36306309627

OTTHONI MUNKA! Ajándéktárgyak 
összeállítása, címkézések, csoma-
golások, egyebek. Elérhetőségek: 
audiopress.iwk.hu (ügyfélszolg: 
06-20/496 3980) Audiopress 
Hungary Bt.

Segédmunkásokat keresek, 
akár alkalmi munkára is, 1500 
Ft/óra. BG Credit House Kft. 
06-20-330-5489

TÁRSKERESŐ

Hatvanas, esztergomi férfi társat 
keres! 06-70-263-9409

80 éves 70 kg/150 cm esztergomi 
hölgy megismerkedne hasonló korú, 
nem dohányzó, Esztergom környéki 
úrral. 06-70-544-0255

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható! 
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. 
u. 1/a. 06-26/325-869

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

VEGYES

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

Életjáradék! Folyamatos havi jára-
dék akár több millió forint egyössze-
gű kifizetés, valamint terhelt, jogvi-
tás ingatlanok vásárlása és jogi ügy-
intézése.  06-70/799-0758

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

Gyermek-, idősfelügyeletet, háztar-
tásvezetést vállal barátságos, nyug-
díjas nő Szentendrétől-Esztergomig. 
06-20-9-220-476

Esztergomi székhelyű Kft átadó! 
Ugyanitt nagyméretű sátor eladó. 
06-30-743-4506

Víztartályos cserépkályha javí-
tására szakembert keresek! 
06-20-944-1143

ROCK-OLA ZENEGÉP (vurlicer) eladó 
2db. 06 20 393 8977

Vásárolok mindenféle régi motor-
kerékpárt, alkatrészt. Simson, Jawa, 
Romet, stb! 06706503168

Régi Herendi, Zsolnay porceláno-
kat, étkészleteket, vázákat, virág-
tartókat minden nemű Zsolnay- 
Herendi terméket, ezüst tárgyakat, 
régi márkás karórákat, régi tört 
aranyat magas áron felvásárolok. 
+3630/123-3340

OKTATÁS

JELENTKEZZ TE IS! NYÍLÁSZÁRÓ ÉS 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ, 
ÉS BEÉPÍTŐ KÉPZÉS INDUL.A tan-
folyamot elvégzők képesek lesznek 
olyan nyílászáró rendszerek ajánlá-
sára és beépítésére, ami az igények-
hez legjobban alkalmazkodik, külö-
nös tekintettel a következőkre: energ
iatakarékosság,fényvédelem, zajvé-
delem. Képzés időtartama: 240 óra 
/ 3 hónap. Képzés díja: 165.000 Ft. 
Jelentkezz vagy érdeklődj az aláb-
bi telefonszámokon: 06 70 284 
3198, 06 20 590 9717

GIPSZKARTON SZERELŐ TAN-
FOLYAM INDUL! Ha úgy érzed, ez 
a te hivatásod, jelentkezz GIPSZ-
KARTON SZERELŐ képzésünkre! A 
gipszkarton szerelő szakember fel-
adatai: a szerelt válaszfalak, előtét-
falak elkészítése; aknafalak kivi-
telezése; függesztett és függesz-
tés nélküli álmennyezetek; fa - és 
fémvázas tetőtér-beépítés kivitele-
zése; különböző dobozolási mun-
kák elkészítése. A képzés megkez-
désének feltételei: alapfokú iskolai 
végzettség,vagy a Dobbantó prog-
ram elvégzése. Foglalkozás egész-
ségügyi, alkalmassági vizsgálat. 
A képzés időtartama: 550 óra / 3 
hónap. Képzés díja (szakmai vizsga 
díja nélkül):145.000 Ft, mely tartal-
mazza az előzetes tudásmérést, az 
oktatásokat, a tananyagot és a záró-
vizsga díját is. A szakképzettséget, 
illetve szakképesítést igazoló bizo-
nyítvány megszerzését az akkredi-
tált vizsgaközpont biztosítja. Jelent-
kezz vagy érdeklődj az alábbi tele-
fonszámokon: 06 70 284 3198, 
06 20 590 9717

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! 
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