
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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KEménYFA 
BriKETT
59 Ft-tól

GEMINI KFT
2531 Tokod, Móra F. u .1.
Tel.: 33/505-205, 30/933-1804
30/816-4933, 30/822-5855

info@wood.hu, www.wood.hu

AJTÓ – ABLAK

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.
(az autómosó épületében)

ESZTERGOM, Hősök tere 15.
(a körforgalomnál, a Kaszinó mellett)

Tel: 8-16 óráig: 20/779-0352 | Munkaidő után: 70/610-6278

7 légkamra - 0,5 W/m2 K üvegezés

iqtherm@iqtherm.hu - www.iqtherm.hu - Tel: 33/887-187

60%
KEDVEZMÉNY

A Liegl & Dachser Kft pilisvörösvári telephelyére 
keresünk munkatársat két műszakos munka-
rendbe a következő munkakörbe:

FElADAToK:
•��A�raktárba�beérkező�áruk�tételes�átvétele,�kiadása.
•��Megbízóink�által�kiadott�diszpók�alapján�történő�komissiózás.
•��A�raktárban�tárolt�áruk�targoncával�történő�ki-�és�berakodása,�
���mozgatása.
•��Termékek�azonosítása,�esetenként�válogatása,�címkézése.
•��A�szükséges�dokumentációk�ellenőrzése,�nyilvántartások�
���készítése.

ElváráSoK Az iDEáliS JElölTTEl SzEmBEn:
•��min.�8�általános�iskolai�végzettség
•��megbízható,�felelősségteljes,�precíz�munkavégzés
•��erkölcsi�bizonyítvány

Az ElBÍráláSnál ElŐnYT JElEnT:
•��raktárosi�gyakorlat
•��1-2�év�targoncavezetői�tapasztalat
•��középfokú�végzettség

AmiT KÍnálUnK:
•��versenyképes�fi�zetés,�rendszeres�teljesítményprémium�+�Cafeteria�
•��kiváló�munkakörülmények

Pályakezdők jelentkezését is várjuk, és átvállaljuk a 
targoncás jogosítvány megszerzésének költségeit!

Ha�ajánlatunk�felkeltette�érdeklődését�várjuk�önéletrajzát�az�
andrea.nyulas@dachser.com�címre,�vagy�személyesen�leadható�

a�Dachser�telephelyen:�2085 Pilisvörösvár ipartelep u. 1

rAKTároS

Esztergom, Rudnay tér 24/a  
/körforgalomnál a táti úti kijáratnál/

Várom régi és új vásárlóimat!
Megrendelt áruját tudjuk raktározni!!! 

Tel:   06-30/924-28-78

AJTÓ-ABlAK 
SzAKÜzlET

  vásárolja meg
     TAvAlYi 

áron
     nyílászáróit

árEmEléS ElŐTT!

KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, 
ROTÁZÁSA, 

KIS TRAKTORRAL. 
FŰKASZÁLÁS, 

ESŐCSATORNA 
TISZTÍTÁS. 

TEl: +36(30)247-8933

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már csütörtökönként!

Szép kártya és egészségpénztári kártya elfogadása!
Dorog, Mária u.19.  Tel.: 33/737-408

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

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

Akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.

• KORKEDVEZMÉNY
szemüvegkeretekre 

pl.: 50 év=50%
70év=70% :)

• Multifokális és fényre 
sötétedő szemüveglencsék 
30-50% kedvezménnyel! :)

• Nem kell választania keret és lencseakció 
között, nálunk a két kedvezmény 
összevonható!  :)
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ÚJ ÉV!    ÚJ LEHETŐSÉG!
Az alábbi munkakörökre várjuk jelentkezésüket:

JElEnTKEzéS:
Ha�ajánlatunk�felkeltette�érdeklődését,�kérjük,�hogy�részletes�önéletrajzát�küldje�

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

Személyesen�is�lehet�jelentkezni�önéletrajz�leadásával�vagy�jelentkezési�lap�
kérhető�a�Társaság�székhelyén�lévő�Biztonsági�Szolgálatnál.

Jelentkezést�követően�minden�pályázónak�lehetősége�van�egy�kötetlen�
személyes�elbeszélgetésre�és�gyárlátogatásra

SzErElŐSori DolgozÓ:
Munka jellege: - betanított, fi zikai állómunka

Feladat:   - autóalkatrészek összeszerelése, sorba 
                                           rendezése szerelési utasítás alapján

Elvárás:  - általános iskolai végzettség
  - monotóniatűrési képesség
  - büntetlen előélet

géPKoCSivEzETŐ, TArgonCáS AnYAgmozgATÓ:
Feladat:  - kézi- és gépi anyagmozgatás, 
                                        - áruszállítás
  - áruátvétel-átadás
                                        - áruellenőrzés

Elvárás:   - általános iskolai végzettség
                                        -  „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély 
  - könnyűgép kezelői engedély (targoncavezetői)
  - büntetlen előélet

 mUnKArEnD:
• Munkaidő:    napi 8 óra / heti 40 óra
• Munkarend:    két műszak

CSATlAKozzon CSAPATUnKHoz!

 AmiT AJánlUnK:
•  versenyképes jövedelem
•  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
•  határozatlan idejű munkaszerződés
•  alapbéren felüli jelenléti és teljesítmény utáni havi jutalom
•  étkezési támogatás készpénzben
•  13. havi bér karácsony előtti kifi zetéssel
•  képzési támogatás (targonca vezetői engedély, GKI kártya)
•  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes országára 
•  ötletek jutalmazása negyedévente
•  iskolakezdési támogatás
•  hűségjutalom a Vállalatunknál eltöltött évek után
•  ingyenes vállalati buszjárat biztosítása

BŐvEBB inFormáCiÓ KérHETŐ: +36-33-542-400
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Nagy múltú, német tulajdonú vállalat csolnoki telephelyére 
elektromos kábelfák, ill. kábelkötegek gyártásához, a következő 

munkakörökbe keres munkavállalókat:

Amennyiben hirdetésünk felkeltett e érdeklődését és megfelel az 
elvárásoknak,kérjük jelentkezzen személyesen a következő elérhetőségen:

2521 Csolnok, Petőfi  Sándor utca 92.Tel.: 06-33-516-600

álláSlEHETŐSég

minŐSégBizToSÍTáSi mUnKATárS

Feladatok:
- vágó- és egyéb gépek beállításának elvégzése és karbantartása
- termelés folyamatosságának biztosítása
- 2-3 műszakos munkarend vállalása

Elvárások:
- műszaki jellegű végzett ség
- önálló, megbízható, precíz munkavégzés
- jó kézügyesség, éles látás
- lakhely Csolnok közvetlen vonzáskörzete 

Előny:
- termelő cégnél szerzett  min. 2-3 éves szakmai tapasztalat
- német nyelvtudás

géPBEállÍTÓ

Feladat:
- Betanított  gyártási és összeszerelési munkafolyamatok ellátása
- Munkautasítások, belső szabályzatok és előírások betartása
- Munkaterület ti sztán tartása
- Egyéb adminisztratí v feladatok ellátása

Elvárások:
- Min. 8 általános iskolai végzett ség
- Jó kézügyesség, éleslátás
- Monotónia tűrés, terhelhetőség
- Önálló, megbízható, precíz munkavégzés
- 2-3 műszakos munkarend vállalása 

Előny:
- Hasonló területen szerzett  tapasztalat
- Azonnali munkakezdés

Amit kínálunk:
- Stabil hátt ér
- Kellemes munkahelyi légkör
- Hosszútávú munkavégzés
- Ingyenes céges buszjárat 
- Betanítás helyben
- Megváltozott  munkaképességű (rehabilitált) 
  személyek jelentkezését is várjuk
Munkavégzés helye:

- Komárom-Esztergom megye, CSOLNOK

öSSzESzErElŐ oPEráTor

Feladatok:
- gyártásközi mérés és ellenőrzés: metszetek és minták készítése és 
  kiértékelése
- dokumentálás, mérési jegyzőkönyvek készítése
- mérőeszközök kalibrálása

Elvárások:
- középfokú műszaki végzett ség
-német nyelvtudás és számítógépes felhasználói ismeretek
- önálló, megbízható, precíz munkavégzés

Előny:
- hasonló területen végzett  tapasztalat

A Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. márkanevén TE Connectivity egy 
nemzetközileg elismert, passzív elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó 
amerikai tulajdonú multinacionális autóipari beszállító vállalat. Közel 90.000 
munkavállalót foglalkoztat a világ több, mint 50 országában. Magyarországon az 
esztergomi gyárban 1500 fővel működünk.

A TE Connectivity Esztergom  jelenleg a következő pozícióba 
keres munkatársat

RAKTÁROS
AMIT VÁRUNK:
- Raktári területen szerzett 
   szakmai tapasztalat
- Targonca vezetői engedély
- Felhasználói szintű 
  számítástechnikai ismeret 
  (előny SAP)
- Precíz, pontos munkavégzés
- Terhelhető, stressztűrő 
   személyiség

GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐ

AMIT VÁRUNK:
- Minimum 8 általános iskolai 
  végzettség
- Jó látáskészség és kézügyesség
- Precíz, pontos munkavégzés
- Előny: hasonló gyártó területen 
  szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Havi teljesítményprémium
- Karácsonyi pénz
- Iskolakezdési támogatás
- Melegétkeztetési hozzájárulás
- Kulturált, kedvező munkakörülmények
- Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~30 km-es körzetéből

Érdeklődne? Jelentkezését munkaerő kölcsönző partnerünkön keresztül, a 
Struktúra Kft. lent megadott elérhetőségére küldve tudjuk fogadni.

Struktúra Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 15.
E-mail:  struktura.kft@gmail.com
Telefon: +36 33 441 021A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 

munkarendbe, MEGEMELT BÉREKKEL keres betanított munkára

AUTÓÜLÉS 
ÖSSZESZERELŐKET

Az ideális jelentkező: 
- Jól bírja a monoton állómunkát,
- Szívesen dolgozik csapatban
- Megbízható
- Érdekli a japán termelési 
   technológia 

Amit kínálunk:
- Törvényes, bejelentett 
   munkalehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, 
- Cafeteria 
- Nemzetközi munkakörnyezet

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:   folyamatos
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, 

vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu Ipari park 2.

a� zelne@magyartoyoseat.hu vagy hr@magyartoyoseat.hu

MUNKATÁRSAKAT KERES

A RELABOR Kft. MŰVEZETŐ munkatársat keres!
A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. pályázatot hirdet kertészeti művezetői 

munkakör betöltésére. 
A pályázati kiírás a Relabor Kft. honlapján érhető el. Jelentkezni lehet: relabor@relabor.hu

A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft dorogi ágazata, felvételt hirdet KERTÉSZETI 
SEGÉDMUNKÁS, valamint KERTÉSZETI KISGÉPKEZELŐI munkakörbe.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk. 
Bérezés próbaidő leteltével megegyezés szerint.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon 8-13 óra között a 06-30/822-9662 telefonszámon lehet, 
valamint a munkaugy@relabor.hu e-mail címen önéletrajz eljuttatásával.

időpont egyeztetés után a személyes megbeszélésre kérjük hozza magával a 
munkaképesség csökkenésre /egészségkárosodásra, valamint a kapott ellátásra 

vonatkozó utolsó, jelenleg érvényes határozatait, igazolásait/

A RELABOR Kft. ALVÁLLALKOZÓKAT keres PARKFENNTARTÁSI tevékenység végzésére!
A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. szolgáltató ágazata parkfenntartás tárgykörben 

alvállalkozókat keres vegetatív időszakban történő folyamatos munkavégzésre 
Komárom- Esztergom Megyében.

Érdeklődni a relabor@relabor.hu e-mail címen, vagy munkanapokon 8:00-14.00.–ig 
az alábbi telefonszámon lehet: 06-33-442-269.

Dorogi 
munkahelyre, 

folyamatos 
munkarendbe

keres 
középfokú műszaki 

végzettségű 
GÉPÉSZ, 

VEGYIPARI GÉPÉSZ, 
ELEKTROMŰSZERÉSZ,  

munkatársakat..
Jelentkezés: 

önéletrajzzal a 
novimpexkft@invitel.hu 

címre.

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, 
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres 

folyamatosan bővülő csapatába
GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ 

CSOMAGOLÓ 
TARGONCAVEZETŐ 

KARBANTARTÓ LAKATOS 
pozíciókba

Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér 
• Teljesítménybónusz 
• Cafetéria 
• Túlóra pótlék
•  Budapestre bejárás 

költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend
Kezdés: folyamatos, azonnali
Munkavégzés helye:

1239 Budapest, Ócsai út 8.
Önéletrajzaikat a  

karrier@vajdapapir.hu e-mail 
címre várjuk, a tárgyban a megpályázott 

munkakör pontos megnevezésével.

Amit kínálunk:
-��havi�bruttó�220.000.-�Ft.�kereseti�
����lehetőség
-��havi�bruttó�40.000.-Ft.�jelenléti�
����bónusz
-��16.000.-Ft/hó�Cafeteria
-��hétvégi�bónusz

Jelentkezés: Munkanapokon�08-16�óra�között!
Tel.: 06 30 500 5998, Email: hr@astongroup.hu

OPERÁTOROKAT
-��A�havibéren�felül�év�végi�bónusz�
���(1�havi�alapbér)
-��hosszú�távú�munkalehetőség
-��ingyenes�céges�buszjárat
-��munkásszállás�és�munkaruha�
����juttatás

Multinacionális partnerünk 
részére, nyergesújfalui 
munkahelyre keresünk:
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A Rozifa Kft.1990 óta teljes 
magántulajdonú cég, mely 

alaptevékenységeként rakodólapok 
gyártásával, újrahasznosításával 

illetve kereskedésével foglalkozik. 
Azonnali kezdéssel 

munkatársakat keresünk az alábbi 
pozícióba:

BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁS
Egy műszakos munkarend
Családias hangulat
Hosszú távú, fi x munkalehetőség

ELVÁRÁSOK:
Kitartó személyiség
Minimum 8 általános iskolai végzettség
Precíz munkavégzés
Számítógépes alapismeretek előnyt jelentenek

FELADATOK:
Raklapok gyártása gépi munkavégzéssel
Munkaterület rendben tartása

FIZETÉS NETTÓ 180.000 FT

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Piliscsaba

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 

info@raklapgyartas.hu

géPKoCSivEzETŐT KErESÜnK!

“C” kategóriás jogosítvánnyal, 7,5 tonnás teherautóra, jó kereseti 
lehetőséggel. Kezdők jelentkezését is várjuk!

Információ: H-P 16 óráig a 06-30/343-4495-ös telefonszámon.
Jelentkezni önéletrajzzal a tgk.allas@gmail.com címen.

A Wienerberger Téglaipari zRt. 
Solymári Téglagyára 

felvételt hirdet

Feladatok:
-  gyártósori gépek beállítása és működtetése
-  elektromos és mechanikus hibák felderítése és elhárítása
-  tervezett és alkalmi karbantartások végrehajtása
-  elvégzett tevékenységek dokumentációja
Elvárások:
-  szakirányú végzettség (lakatos, mechatronikus,.. stb.
-  vagy villanyszerelő, erős-gyengeáramú 
    technikus, műszerész, stb.)
-  hegesztői ismeretek (Ív-láng hegesztés),vagy 
    villanyszerelői tapasztalat
-  karbantartási tapasztalat
-  önálló, precíz munkavégzés
-  több műszakos munkarend vállalása
-  rugalmasság és megbízhatóság
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- 13. havi � zetés
- munkábajárás támogatása
- Cafetéria
- teljesítmény függő  mozgóbér ki� zetése - havonta

MECHANIKUS ÉS VILLAMOS KARBANTARTÓ

JELENTKEZÉS:�fényképes�önéletrajzzal�
E-mAil-ben:��sandor.koteles@wienerberger.hu,�vagy�

PoSTAi ÚTon:�Wienerberger�zRt.�Solymár�I-es�Téglagyára/Köteles�
Sándor�gyárigazgató�részére.��1037�Budapest,�Solymárvölgyi�út

munkakör betöltésére

Pilisjászfalui sütőipari 
üzembe

· Pék szakmunkás és 
betanított munkás

éJSzAKAi műszakba
· dagasztó

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· árukiadó
nAPPAli műszakba

· betanított termékgyártó 
(táblás)

munkatársat keresünk

Pilisjászfalu, Tinnyei út 1.  
személyesen H-P:  de. 9-11 között, 

vagy a svabpekseg@mail.datanet.hu 
címen önéletrajzzal.

+36 30 343 7742

Jelentkezés az alábbi 
telefonszámon, illetve az 

üzemben, vagy e-mail-ben.

TERMELÉS TERÜLETÉRE EMELŐGÉPKEZELŐ 
(HÍDDARU KEZELŐ) 

 munkakörbe

ELVÁRÁSOK:  
-  OKJ képzésben szerzett 
    Emelőgépkezelő (Hiddaru  
    kezelő) képzettség
-  Emelőgépkezelői munkakörben 
    szerzett gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Termelés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

FŰTŐ- KARBANTARTÓ 
 munkakörbe

FELADATOK:   
-  Kisteljesítményű kazán 
    kezelése
-  Karbantartási munkák végzése
ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség
-  Hasonló területen szerzett 
   gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Karbantartás

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő 
   mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

LAKATOS- KARBANTARTÓ, HEGESZTŐ 
munkakörbe

FELADATOK:   
-  Karbantartási munkák végzése
-  Hegesztési feladatok ellátása
ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség
-  Lánghegesztési (- vágási) 
    tapasztalat
-  Hasonló területen szerzett 
   gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Karbantartás

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő 
   mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

trgy kft. tokodaltárói 
fémipari kft. 

 hosszú távra keres, 
kiemelt bérezéssel 

gyakorlattal rendelkező  

villanyszerelŐ 
munkatársakat.

jelentkezés az alábbi 
email-en vagy 
személyesen.

tokodaltáró, tárna 
utca 1. személyesen H-p 

9-14 között, vagy a 
trgykft@invitel.hu 

címen önéletrajzzal.

tel.: 06/33 505-550

PILISVÖRÖSVÁRON
 logisztikai telephelyre
jó kiállású, megbízható 

VAGYONŐRÖKET 
KERESÜNK
25-55 éves kor között

Munkarend: 18:00-06:00-ig  
hétvégén 24-es szolgálat,  

heti 2-3 szabadnap.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az  

allsinfo1210@gmail.com
e-mail címen, a tárgy rovatba
tüntessék fel "Pilisvörösvár"

06(20)-407-4929

esztergomi irodánkba 
keresünk kiemelt bérezéssel, 

azonnali kezdéssel 
titkárságvezetŐt/titkárnŐt 

kiváló angol nyelvtudással 
8 órás munkaidőben. 

számlaképesség előny, mely 
esetén magasabb fi zetést 

tudunk biztosítani. 
fényképes önéletrajzodat 
küldd el az ugyfelszolgalat@

babamamatudakozo.hu 
e-mail címre!

A Dr. Padló Kft. dorogi székhelyén felvételt 
hirdet gYAKornoKi ProgrAm keretében 

KErESKEDElmi ASSziSzTEnS és 
PénzÜgYi ASSziSzTEnS 

munkakör betöltésére.
Elvárások: 
•���GINOP�5.2.4-16�Program�keretein�belül�történő�foglalkoztatás�
����(25�év�alatti�munkavállalók�részére,�első�munkahely)�
•���Kereskedelmi,�pénzügyi,�logisztikai�szakirányú�OKJ-s�végzettség�
•���Felhasználói�szintű�számítógépes�ismeretek�
Feladatok: 
•���Adatszolgáltatások,�kimutatások�készítése
•���Általános�adminisztratív�feladatok

Fényképes önéletrajzokat a 
human@drpadlo.hu email címre várjuk. 
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Dorogi építőipari K� 
KONTÉNERGYÁRTÁSHOZ 
és ÁLPADLÓSZERELÉSI 

munkához ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót és 
VILLANYSZERELŐT 

felvesz.
(előny az építőipari szakképzettség 

és gyakorlat)

Tel: 30/ 9490 441

Partnercégünk részére 
keresünk

GÉPKEZELŐI
(Feltétel: min.8 általános 

iskolai végzettség, megbízható, 
pontos munkavégzés)

CSOMAGOLÓI
(Feltétel: min.8 általános 

iskolai végzettség, megbízható, 
pontos munkavégzés)

TARGONCAVEZETŐI
(Feltétel:  OKJ bizonyítvány, 

megbízható, pontos 
munkavégzés)

KIEMELT FIZETÉS ÉS 
BUSZJÁRAT

Érdeklődni, jelentkezni lehet:  
(H-P: 8.00-16.00): 
06 30 500 5998,  

hr@astongroup.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Takarító cég keres HÖLGYET, 
változó műszakbeosztásba, 
,az esztergomi ipari parkba. 

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

Tandem�speciál�Kft.�
C + E kategóriával 
- gKi KárTYávAl 

rEnDElKEzŐ 
nEmzETKözi 

géPJármŰvEzETŐKET 
keresünk�azonnali�
kezdéssel�tandem 
szerelvényekre, 

Körfuvaros�munkára.�
Esztergomi�
telephelyről�

indulás-�érkezés
Alapbér + napidíj

érd: 06-30/9136-255

SOFIDEL HUNGARY

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát várjuk az 
Hr.Sofi delhungary@sofi del.com címre, vagy személyesen leadható az 

alábbi címeken: 2518 leányvár, vaskapupuszta (volt Forest 
telephely), ill. a 2541 lábatlan, rákóczi út 105. (volt Forest telephely)

géPKEzElŐ FElADATKör:
•��Gépsor�folyamatos�üzemeltetése,�beállítások,�átállások�
���végrehajtása,
•��Gyártásközi�műszaki�hibák�elhárítása

TArgonCAvEzETŐ FElADATKör:
•��Alapanyagok�befogadása,�mozgatása,�raktározása,
•��Késztermékek�kiadása,�mozgatása
ElváráSoK:
•��gépkezelő/ gépbeállítói / gépmesteri�pozícióban�szerzett�
���szakmai�tapasztalat
•�mechanikus�szerelésben�szerzett�jártasság
•�műszaki�érzék�/�végzettség
•��targoncavezetőnél��vezetőüléses�targoncavezetői�engedély�
•��min.�8�általános�iskolai�végzettség
•��hasonló�területen�szerzett�tapasztalat
•��önállóság�és�csapatmunkára�való�képesség
•��több�műszakban�történő�munkavégzés�vállalása
•��Lábatlan�és�Leányvár�telephelyeken�történő�munkavégzés�
���vállalása

AmiT KÍnálUnK:
•��versenyképes�jövedelemcsomag,�éves�Cafeteria�keret
•��szakmai�fejlődés�és�továbbképzés�egy�dinamikus�nemzetközi�
���vállalatnál
•��felelősségteljes�pozíció,�határozatlan�idejű�szerződés
•��buszos�beszállítás�az�alábbi�területekről:�Süttő,�Lábatlan,�
���Bajót,�Tát,�Dorog,�Kesztölc,�Leányvár�térségéből

géPKEzElŐ, TArgonCAvEzETŐ
mUnKATárSAT KErESÜnK

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezni lehet
 minden héten kedden 10.00-11.00 között a cég székhelyén

 (2509 Esztergom-kertváros, retek u. 1.),
  önéletrajzát kérjük mindenképpen hozza magával

vagy az erika.becse-karacsony@lucartgroup.com e-mail címen.

Az olasz lucart csoport magyarországi leányvállalata, a lucart Kft 
(ex BoKK Paper Kft) folyamatosan bővülő papírhigiéniai termékek 

gyártásával foglalkozó üzeme

munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ

PAPÍRIPARI GÉPKEZELŐ
MUNKA JELLEGE: 
- betanított fizikai munka 
FELADATOK:
-  papíripari gépek beállítása, a gépek kiszolgálása, 
   üzemeltetése
ELVÁRÁSOK:
-  gépkezelői tapasztalat
-  minimum szakmunkás bizonyítvány
 ELŐNY:
-  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
MUNKAREND:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) 3 műszakos munkarend

FELADATOK:
-  általános gépszerelési, javítási feladatok ellátása, 

megelőző, tervezett és hibaelhárító karbantartási 
feladatok elvégzése, egyéb villanyszerelési és 
elektromos karbantartási munkák szükség szerinti elvég-
zése

ELVÁRÁSOK:
-  szakirányú iskolai végzettség
-   min 2-5 éves hasonló munkakörben szerzett 
-   tapasztalat
MUNKAREND:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) egyműszakos munkarend

AJÁNLATUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, biztos 
    vállalati háttér
-  versenyképes munkabér
-  alapbéren felüli teljesítménytől függő prémium
-  munkába járás támogatása

-  munkaruha

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára keresünk azonnali       

kezdéssel betanított munkára

NŐI ÉS FÉRFI OPERÁTOROKAT
Feladatok:
•�könnyű,�álló�fi�zikai�betanított�munka
Amit kínálunk: 
•�8�órás,�két�műszakos�munkavégzés
•�műszakpótlék,�minőségi�pótlék
•�cafetéria,�túlóra�lehetőség
•�igény�esetén�ingyenes�szállás
•�ingyenes�munkaruha
•�ingyenes�céges�busz
•�stabil,�hosszú�távú�munkalehetőség
•�akár�bruttó�200�ezer�Ft�feletti�kereseti�lehetőség
munkavégzés helye:
•�Esztergom,�Ipari�Park

Jelentkezés:�Fényképes�önéletrajzát�az�alábbi�e-mail�
címre�várjuk:�workmateteamkft@gmail.com
Telefon:�munkaidőben�a�06/30-655-2074.

Az�ország�egész�területéről�várjuk�a�jelentkezést.
www.workmate.hu���������Nyilvántartási�szám:�2068-1/2012-1100

SOFIDEL HUNGARY

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát várjuk az 
Hr.Sofi delhungary@sofi del.com vagy postai úton a 

2541 lábatlan, rákóczi út 159. címen.

FElADAToK:
•��a�beérkező�áruk�fogadásának,�regisztrálásának,�valamint�
���mennyiségi�és�minőségi�ellenőrzésének�teljes�körű��
���felügyelete
•��az�áruk�megfelelő�elhelyezésének�koordinálása�
•��FIFO-rendszer�betartása�és�működtetése
•��anyagmozgások�könyvelésének�felügyelete�SAP�rendszerben
•��a�termelés�megfelelő�kiszolgálásának�biztosítása
•��raktári�dolgozók�irányítása
•��együttműködés�a�beszerzéssel�és�a�termeléssel
•��a�munka-�és�tűzvédelmi�előírások�betartatása,�illetve�az�
���általános�rend�raktáron�belüli�fenntartása��

KövETElménYEK:
•��felsőfokú�logisztikai�végzettség
•��hasonló�pozícióban�szerzett�tapasztalat�előny
•��társalgási�szintű�angol�nyelvismeret�előny
•��SAP�rendszer�ismerete,�MS�Offi��ce�felhasználó�szintű�ismerete�
•��rugalmasság,�jó�problémamegoldó�képesség

AmiT KÍnálUnK:
•��felelősségteljes�pozíció,�határozatlan�idejű�szerződés
•��stabil�munkahely
•��versenyképes�jövedelemcsomag,�éves�Cafeteria�keret
•��szakmai�fejlődés�és�továbbképzés�egy�dinamikus�nemzetközi�
����vállalatnál

rAKTárvEzETŐ
mUnKATárSAT KErESÜnK

A HIGIÉNIAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ SOFIDEL HUNGARY KFT
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A PEmŰ zrt. munkatársakat keres 
oPEráTori munkakörbe 

ElváráSoK:
-��általános�iskolai�végzettség
-��megbízható,�pontos�munkavégzés

FElADAToK:
-��fröccsöntő�gépek�kezelése�3�műszakban
-��poliuretán�gépek�kezelése�3�műszakban

AmiT KÍnálUnK:
-��novembertől�emelt�bérezés
-��kereseti�lehetőség�3�műszakos�munkarendben�
���bruttó�200.000�Ft�felett
-��túlóra�lehetőség
-��személyes�fejlődési�lehetőség,�képzések�támogatása
-��munkásbusz�3�műszakban�(Esztergom-kertváros,�Dorog,�
���Kesztölc,�Leányvár,�Piliscsév,�Pilisjászfalu,�Piliscsaba,�Tinnye,�
���Annavölgy,�Sárisáp,�Dág,�Úny,�Máriahalom�településekről)
-��munkaruha
-��cafeteria-juttatás�nettó�15.000�Ft/hó
-��nagyösszegű,�év�végi�jutalom
-��iskolakezdési�juttatás
-��munkavégzéssel�kapcsolatos�javaslatok�magas�összegű�
���jutalmazása�(kaizen-ötletek)
-��rendezvényeken�való�részvétel�(családi�majális,�
���mikulásünnepség�ajándékkal,�karácsonyi�ünnepség)

Jelentkezés, információkérés:
Telefon:�06-26/561-200�331
E-mail:�t.szaborita@pemu.hu

Személyesen:�2083�Solymár,�Terstyánszky�út�89.

Tesztírást és próbamunkát szerdánként 
10 órától tartunk.

KIPAKOLÓ RAKTÁROS 
ÉS TARGONCAVEZETŐ 

munkakörökbe

Az EURASIA LOGISTICS Kft. esztergomi autóalkatrész 
raktárába, két-mûszakos váltott munkarendbe 

keres munkatársakat

FElADAT:
•   Kézi- és targoncás anyagmozgatás
•   Raktári anyagkezelés, ellenőrzés, áruátvétel

ElváráSoK:
•  Minimum általános iskolai végzettség
•  Erkölcsi bizonyítvány
•  Jó fi zikai állapot, teherbírás, jó állóképesség
•  Érvényes új típusú jogosítvány targoncára 3324 vezetőüléses gépcsoportra,
    további gépcsoport előnyt jelent.
AmiT KÍnálUnK:
•  Alapbéren felüli megemelt pótlékok (jelenléti pótlék, teljesítmény 
     pótlék, műszakpótlék, túlóra pótlék, targoncás pótlék), juttatások 
     (étkezési támogatás, pénzbeli juttatás, négyhavonta bónusz)
•  Két-műszakos váltott munkarend, H-P (6:00-14:50 és 14:55-23:45)
•  Munkaruhát és céges buszjáratot biztosítunk Esztergom    
     30 km-es körzetéből a napi munkába járáshoz.

Jelentkezés módja: Várjuk a jelentkezôk fényképes 
önéletrajzait a hr@eurasia.hu e-mail címre, vagy 

postai úton az Eurasia Logistics Kft. 
2500 Esztergom, Mátyás király u. 46. címre.

 

német érdekeltségű cég 
piliscsabai telephelyére 
keresünk munkatársat 

az alábbi munkakör 
betöltésére:

érdeklődni:  Struba Krisztián Karbantartás vezetőnél
Tel.: +36/30-498-17-49   E-mail.: k.struba@euroknife.com

levelezési cím: 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

   KArBAnTArTÓ
FElADATKör:  - fémforgácsoló gépek mechanikus és hidraulikus 
                                      javítása
végzETTSég:  - szakirányú iskolai végzettség
mUnKArEnD: - 8 órás, 2 műszakos
ElváráSoK:    - szakmai tapasztalat
                                  - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés                                             
AmiT                      - bejelentett állás, 
                                 - versenyképes alapbér,  
                                 - műszakpótlék, 
                                 - ingyenes céges buszjárat, 
                                 - cafetéria juttatás

KÍnálUnK:

Reklámújság 
terjesztőket 

keresünk Solymár, 
Pilisvörösvár, 

Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Tinnye 

és Pilisszentiván 
területére! 

06-30/561-0529

KONYHAI 
KISEGÍTŐT

és PULTOST
felveszünk.
Munkaidő, 

fi zetés, 
megbeszélés 

szerint.
Tel: (26) 360-047

Aranykorona 
Vendéglő, Solymár

borda HúsfeldolgozÓ

Felvételt hirdet az alábbi munkakörbe.

HENTES-HÚSFELDOLGOZÓ  

2023 Dunabogdány, Bem J.u. 5/a.

a fényképes önéletrajzokat az: 
info@bordahusfeldolgozo.hu címre várjuk.

további információ: 
06-26-390-734-es telefonszámon.

várjuk azok jelentkezését is, akiknek nem ez a 
tanult szakmájuk,de jól bánnak a késsel és 

hajlandóak betanulni egy ilyen tevékenységbe.

borda Húsbolt

Felvételt hirdet fő-és részmunkaidőben

CSEMEGE PULTOS
pályakezdők jelentkezését is várjuk a betanítás 

megoldható.

munkakörbe

2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 40.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
BEÉPÍTÉSÉHEZ keresünk

munkatársat
Elvárások:
-     munkájára igényes
-     önállóan dolgozni tudó
-     „B” kat. jogosítvánnyal       
       rendelkező
-      e területen szakmai 
       gyakorlatot szerzett

Jelentkezéseket / szakmai 
önéletrajzot a 

haasablak@gmail.com,  
06-33/501-340 

elérhetőségekre várjuk

CnC gépeket  értékesítő 
cég  CnC MérnÖkÖt 
keres, minimum angol 

nyelvtudással !
bérezés megegyezés 

szerint.
CnC területen szerzett 

tapasztalat előny! 
ajánlatokat a 

cnchungaria@cnchungaria.hu 
címre várom.
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A MAGYARORSZÁGON 25 ÉVE MŰKÖDŐ 
MAGYAR SUZUKI ZRT. MUNKAVÁLLALÓKAT 

KERES MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
Gyártósori operátor és targoncavezető pozícióra 

Ha érdekli a lehetőség, várjuk Önt is személyesen, 
MINDEN KEDDEN tesztírás keretében! 

Személyes okmányokat kérjük, szíveskedjen magával hozni! 

IDŐPONT: Minden kedd 08:30 
HELYSZÍN: Esztergom, Schweidel József u. 52 
MUNKAVÉGZÉS: Határozatlan idejű 
munkaviszony 2 műszakos váltott 
munkarendben 

Amit kínálunk: 
• Stabil munkáltatói háttér, 

hosszú távú munkalehetőség 
• Alapbéren felüli juttatások 
• Dolgozói térítésmentes szállítás 
• Meleg étkezés 

 
A további tudnivalókról a helyszínen nyújtunk tájékoztatást. 

Jelentkezni és regisztrálni Karrieroldalunkon is lehet! karrier.suzuki.hu 

Csatlakozzon ÖN is! 

TERMELÉSVEZETŐ 

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet levélben, 
E-mail: kobor.m@neuzer-bike.hu.

NEUZER Kft. Esztergom, ipari parki 
központjába keresünk munkatársat az 

alábbi munkakörre:

 Feladatok:
- termelés előkészítés és programozás (integrált vállalatirányítási rendszer),
- a termelés humán-, anyagi erőforrásainak koordinált hasznosítása,
 - a termelő egységek irányítása;
Elvárások: 
- felsőfokú műszaki (min. üzemmérnöki) diploma,
- minőségbiztosítási ismeretek,
- termelésvezetési tapasztalat,
- határozott, dinamikus és sikerorientált személyiség;
- gyors, rugalmas gondolkodás.

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m P r E S S z U m

megjelenik: Bajna,�Csolnok,�Dorog,�Dömös,�
Esztergom,�Esztergom-Kv.,�Lábatlan,�Tát,

Leányvár,�Nyergesújfalu,�Pilismarót,�Párkány
Piliscsaba,�Pilisszentiván,�Solymár,�
Pilisvörösvár,�Tinnye,�Pilisjászfalu,�

Pilisszentkereszt,�Visegrád,�Dunabogdány,�
Tahitótfalu,�Csobánka,�Pomáz,�Szentendre

minden pénteken 50000 Példányban
�lapzárta:�Hétfő�16.00�óra

Felelős kiadó: Egom�Infó�Kft.�-�
Dienes�Zsolt�-�ügyvezető�igazgató

Tel.:�+36-70/612-8375
Felelős szerkesztő: 

Földesi�Márta���Tel.:�+36-30/411-3921
Szerkesztőség: 

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

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

Szerkesztőségünk�a�jogszabályokba�ütköző,�
etikailag�kifogásolható�hirdetések�közlésétől�
elzárkózik,�a�megjelent�hirdetések�tartalmáért�

felelősséget�nem�vállal.�A�hirdetésekkel�
kapcsolatos�reklamációt�a�megjelenést�

követő�8�napon�belül�fogadunk�el.�A�Kiadó�
az�elfogadott�megrendelés�alapján�átadott�
hirdetések�tartalmáért,�azok�valódiságáért,�

harmadik�személyeknek�okozott�jogsérelemért�
felelősséget�nem�vállal,�nem�köteles�

olyan�tényeket,�vagy�körülményeket�keresni,�melyek�
jogellenes�tevékenység�folytatására�utalnak,�az�ezzel�
kapcsolatos�jogvitákból�keletkező�következménye-

ket�és�hátrányokat�a�Megrendelőre�hárítja.
Az�újságban�megjelent�grafi�kai��megoldások,�
szerzői�jogvédelem�alatt�állnak!�Máshol�történő�
felhasználásához�a�szerkesztésért�felelős�személy�

engedélye�szükséges!
www.szuperinfo.hu

gyakori 
interjúkérdések 

és a frappáns 
válaszok ii.

1. Ki volt az a főnöke, 
akit a legkevésbé 
kedvelt, és miért?
Fontos információkat 
árulhatunk el arról, hogy 
hogyan szeretünk dolgozni, 
ha például azt válaszoljuk a 
kérdésre, hogy „Számomra 
fontos, hogy hagyjanak a 
saját tempómban alkotni, 
és ne avatkozzanak bele a 
folyamatba, ha segítségre 
van szükségem, akkor 
majd én szólok”. Ebben az 
esetben nyilvánvaló, hogy 
egy olyan szervezetbe 
nehezen illeszkedne be 
az álláskereső, ahol sok 
a szabály, a rendelet, a 
betartandó utasítás.

2. Az elmúlt időszakban 
milyen szakmai kiadvány 
volt önre hatással, és mit 
tanult belőle?
Ügyes kérdés, amivel 
kiderítheti az interjúztató, 
hogy mennyire követi 
a pályázó a szakmai 
trendeket, honnan 
informálódik, vesz-e a 
kezébe szakmai irodalmat? 
Lehetőség szerint kerüljük 
azt a választ, hogy „annyit 
dolgoztam, hogy nem 
jutott időt még egy cikket 
sem elolvasni”, ez ugyanis 
nem profira vall.

www.allasiranytu.hu

 SC Invest Egom Kft.  munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

 - ESZTERGÁLYOS
(Kiemelt bérezés!)

(gyakorlattal rendelkezõ, hagyományos gépeken dolgozó, 
önállóan dolgozni és programozni tudó CNC eszterg.)

- HEGESZTÕ-LAKATOS
- PRÉSGÉP BEÁLLÍTÓ ÉS KEZELÕ

- FÉMCSISZOLÓ
 (segédmunkás, végzettséget nem igénylõ)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.
uveges@scinvest.hu
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Piliscsabai Rozifa Kft. a következő 

állást hirdeti meg: 

TARGONCAVEZETŐ
Nagy múltra visszatekintő raklapgyártó cégünk munkatársat 

keres, TArgonCAvEzETŐ munkakörbe.

Feltétel: Targoncavezetői végzettség és több éves 
tapasztalat ilyen munkakörben

Kitartó személyiség
Precíz munkavégzés

Amit kínálunk: Egy műszakos munkarend
Családias hangulat

Hosszútávú, fi x munkalehetőség
   Kezdő fi zetés nettó 200.000 Ft, 

Teljes munkaidő.
munkavégzés helye: Piliscsaba

Önéletrajzát a következő e-mail címre várjuk:  
info@raklapgyartas.hu

UDvAri TAKArÍTÓK 4 éS 8 ÓráS 
mUnKArEnDBE

AMIT KÍNÁLUNK:
- egyműszakos munkarend
- határozatlan idejű munkaszerződés 
- hosszú távú munkalehetőség
- biztos vállalati háttér
- jelenléti bónusz

Dorog�és�környéki�lakóhely�előnyt�jelent.
Várjuk�jelentkezését�a�munka@rjchem.hu�címen
illetve�a�telephely�portáján.�(volt�Sanyo�gyártelep)

rEgo -JáSz CHEm Kft.

A dorogi ipari parkban működő 
vállalkozásunk munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:

•  RAKTÁROS (Targoncavezetői�engedéllyel)
•  ADMINISZTRÁTOR 
   (Raktározási�és�szállítmányozási�tapasztalat�előny)

AMIT KÍNÁLUNK:
- hosszú távú munkalehetőség 
- biztos vállalati háttér
- kétműszakos munkarend
- határozatlan idejű munkaszerződés
- jelenléti bónusz

Dorog�és�környéki�lakóhely�előnyt�jelent.
Várjuk�jelentkezését�a�munka@rjchem.hu�címen
illetve�a�telephely�portáján.�(volt�Sanyo�gyártelep)����������

�rEgo -JáSz CHEm Kft.

A dorogi ipari parkban működő 
vállalkozásunk munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

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

A cég dorogi székhelyére

LABORÁNS 
munkatársat keres.

Feladatai közé tartozik:
Sikeres�pályázónk�képes�az�önálló,�felelősségteljes�munkavég-
zésre�úgy,�hogy�ezzel�segítse�a�laborvezető�munkáját.�Ennek�
keretében�feladatai�közé�tartozik�a�beérkező�nyersanyagok�vizs-
gálata,�a�termékek�gyártásközi�és�szabványvizsgálati�ellenőrzése,�
üzemi�gyártásellenőrzés�dokumentáció�elkészítése,�kiértékelése,�
reklamációk�kezelése,�termékek�minőségbiztosítása,�fejlesztése,�
felügyelete.

Elvárások: 
-��Jövőbeni�kollégánk�kiegyensúlyozott,�megbízható�és�pontos,�
����dinamikus,�jó�kommunikációs�képességű�legyen.
-��Az�ideális�jelölt�jó�matematikai�képességekkel,�tárgyalóképes�
����német�vagy�angol�nyelvtudással�rendelkezik.�Képes�gyorsan�
����alkalmazni�az�új�ismereteket�és�kezelni�tudja�a�konfl�iktusokat.�
-��A�munkakör�betöltéséhez�„B”�kategóriás�jogosítvány�szükséges

A�munkavégzéshez�multinacionális�vállalati�környezetet,�
versenyképes�jövedelmet,�fejlődési�lehetőséget�biztosítunk.

Pályázóink�fényképes�önéletrajzát�2017. február 15-ig  �
várjuk�a�következő�címre:

• levelezési cím: Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1.
• E-mail: erika.bartos@baumit.hu • Tel.: 06/30-941-1197

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

A cég dorogi székhelyére
KARBANTARTÁSI, ÜZEMFENNTARTÁSI RÉSZLEGÉRE 

KARBANTARTÓ LAKATOS 
munkatársat keres.

Feladatai közé tartozik:
-�Napi�karbantartások,�lakatos�feladatok�elvégzése
-�Tervezett�karbantartások�elvégzése
-�Elvégzett�munkák�dokumentálása

Elvárások: 
-�Lakatos/géplakatos/hegesztő�képesítés
-�Gyakorlatias�gondolkodás
-�Önálló�és�felelősségteljes�munkavégzés

Előnyt jelent:
-�Targoncavezetői�jogosítvány
-�B�kategóriás�jogosítvány

A�munkavégzéshez�multinacionális�vállalati�környezetet,�
versenyképes�jövedelmet,�fejlődési�lehetőséget�biztosítunk.

Pályázóink�fényképes�önéletrajzát�2017. február 15-ig  �
várjuk�a�következő�címre:

• levelezési cím: Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1.
• E-mail: balazs.rozsavolgyi@baumit.hu

Az átvételhez szükséges okmányok: személyi igazolvány,  
adóazonosító kártya, lakcímkártya. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Adagolható vas: 53 Ft/kg

Lemez: 44 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149

a bértárgyalás
Alaphelyzetben ezt a 
kérdést nem is tehetné 
fel az interjúztató, hanem 
neki kellene közölnie, 
hogy mit tud kínálni a cég. 
Ám ennek ellenére mégis 
gyakran elhangzik, ezért 
érdemes felkészülni rá. 
Soha ne hozakodjunk elő a 
fizetéssel az állásinterjún, 
meg kell várnunk, hogy 
a cég képviselője hozza 
szóba a bérigényünket, ami 
általában az interjú végén 
következik be.

1.Tájékozódjunk
Nézzünk utána még az 
állásinterjú előtt, hogy 
abban a pozícióban, amire 
jelentkeztünk, mekkora 
fizetésre lehet számítani. 
Próbáljuk meg kinyomozni 
azt is, hogy az adott cégnél 
mekkorák a bérek, milyenek 
a béren kívüli juttatások, 
mire számíthatunk.

2. ne konkrét összeget 
mondjunk!
Határozzunk meg egy 
tól-ig összeget, és ezt 
közöljük, ha elhangzik a 
kérdés. Ne árazzuk túl vagy 
alul magunkat! Az illető 
személyiségéről alkotott 
képet negatív irányba 
befolyásolhatja, ha nem 
tud konkrét, egyértelmű 
választ adni. Az egyik 
legrosszabb reakció, 
ha valaki visszakérdez: 
„Önök mennyit gondolnak 
fizetni?”.

3. legyünk készek a 
kompromisszumra!
Mielőtt az interjúra sor 
kerülne, a munkavállalónak 
tudnia kell, hogy mekkora 
az a legkisebb összeg, 
amelynél kevesebbért 
nem vállalja a felkínált 
állást. Érdemes egy picit 
magasabbra belőni az 
igényünket, hiszen abból 
lehet engedni. Mondhatjuk 
ezt is: „Korábban annyit 
kerestem, de a munkakör 
ismeretében jelenleg 
ennyi bért tartok 
reálisnak. Nyitott vagyok 
ajánlatukra.” Ettől kezdve 
kialakulhat egy tárgyalási 
folyamat, amelynek végén 
természetesen a pályázó 
mondhat nemet is.

www.allasiranytu.hu



2017. február 3.� ���9

Tinta Shop 
Nyomtató Kellékanyag Szaküzlet 

2510 Dorog, Bécsi út 54. 
Nyitva tartás: H-P: 09:00–16:00, Telefon:  06-20/241-0565

- Eredeti- és utángyártott tintapatronok, 
   lézertonerek
- Tintasugaras- és lézernyomtatók
- irodai papíráruk, kellékek
- Új, kártyafüggetlen mobil és okostelefonok
- Számítástechnikai kellékek, kiegészítők

AKCIÓ!!! Hirdetésünk felmutatása esetén 
5% kedvezmény nyomtató kellékanyagokra! 

Kínálatunk, Szolgáltatásaink: 

15.000 Ft
17.500 Ft

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 2 erdei m3-tôl
Dorog, Kesztölc, Csolnok, Úny, leányvár, Piliscsév, 

Pilisjászfalu, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Solymár és Üröm területén!

HASÍTOTT 
TÛZIFA 

RÖNKFA 
ÁGFA

Rendelésfelvétel: +36 20 410 0980
17.500 Ft/1,70m3

23.000 Ft/1,70m3  
25.200 Ft/1,70m3

ELADÓ TŰZIFA!
olcsón, közvetlen a termelõtõl!

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
Minőségi angol 

Etune hallókészülék 
kedvező áron!

2510 Dorog, Mária u. 20. 
(Rendelőintézetben) 

(akár�kamatmentes�részletfi�zetéssel)

Tel: 06-70/554-95-16

H-Ear Kft.

 www.hallokeszulek.hu

Varázskő  Kft.
TEmETKEzéS

SÍrKŐ
virág

2085 Pilisvörösvár, Fő út 2/C.
Tel: 06-26/330-205

Temetkezési ügyelet: 0-24
Tel: 06-20/9126-458, 06-20/9679-849

csigi

+36-30/743-1674

autókölcsönzÔ

AJTÓ-ABLAK

TOVÁBBRA IS VÁRJUK LEENDŐ ÉS RÉGI 
ÜGYFELEINKET A KÖRNYÉK 
LEGJOBB ÁRAIVAL

Tel.: 06(20)417-2969 
legjobbajanlat16@gmail.com

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
ingyenes felmérés, szaktanácsadás • 
30 km-en belüli ingyenes kiszállítás • 
ablak-ajtó csere modern technológiával, gyorsan, tisztán • teljeskörű 
helyreállítás ablak-ajtó csere után • redőnyök, párkányok, reluxák • 
Dryvit-szigetelés, gipszkartonozás • kőműves munkák.
Bontás, beépítés modern technológiával, rongálás nélkül! 

150x150-es bukó nyíló ablak:               33.000 Ft
180x180-as 2 szárnyas bukó/nyíló      54.000 Ft
90x240-es bukó/nyíló erkély ajtó        34.000 Ft
160x130-as 2 szárnyas b/ny ablak           42.000Ft
90x150-es bukó/nyíló ablak                   29.000 Ft

BEJÁ

RATI A
JTÓ AKCIÓ!

Már 
50.000 Ft-tól

5 pontos biztonsági 
zárral már 3 pánttal

Ablakaink�piacvezető�márkájú�
�������������������������������profi�llal�szereltek�márkás

vasalattal
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
HIBAHELY MEGHATÁROZÁS, GARANCIA!

TEL.:06-20-336-1583, 06-30-317-3855

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, 

szigetelése színes, mintás 
zsindelylemez ráolvasztással,  

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

Korrekt�ár,��precíz�munka.

A K C I Ó !
ingyen kéményfelújítás, 

50%   ereszcsatorna felszerelés.
Tavaszi feliratkozóknak 2017. 02. 15-ig 

25-30%   kedvezmény! 

Tel.:06-20/328-0466

06-30-294-1478 
Esztergom Lázár V. u. 46

www.kisbuszkolcsonzo.hu

BÉRELHETŐ9 fős kisbuszok és
3 személyes zárt 

kisteherautók 
BÉRELHETŐK 

9.000 Ft-tól/nap

INGATLAN

ELADÓ! Leányváron a Vasút 
utcában, Pilisre néző 300 négy-
szögöles telken 180 m2-es és 2 
szintes családi ház.4 és fél szo-
bás-2 konyha,2 fürdőszoba,2 
külön bejárattal. Fűtés: gáz és 
vegyes tüzelés. A telken gyü-
mölcsös, geotermikus garázs, 
pince, üvegház és ásott kút van. 
Vasútállomáshoz és buszmegál-
lóhoz közel...kb 300m. Irányár: 
27 MFt. 06-30/28-40-415. 
Magánkézből-magánkézbe!!!

apró

kÖltÖztetés-loMtalanÍtás-
bontás profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,kÜlfÖldre egyaránt.

06-30/529-82-44

Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46
+421/903-01-99-54

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
10.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

13.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
14.500 Ft/m3

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

Kiszállítás Szlovákiában is!

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
2017. 02 15-IG   

25-30%   kedvezmény! 

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy,�bükk,�cser�

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós��
9.000 Ft/ m3�

Tel: 70-366-0733

Vozák Csanád
+36-30/454-4276

csani.vozak.cv@gmail.com

- Házfelújítás felsőfokon
- Megbízható 
   minőség
- Teljeskörű 
  garancia

ASZTALOS MUNKÁK
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÁS
FESTÉS - BURKOLÁS
KŐMŰVES MUNKÁK
BÁDOGOS MUNKÁK

Dorogon, a Màtyàs kiràly utcàban 
csalàdihàz tulajdonostól eladó. 
12,2 M. 70-648-9913

Eladó Esztergom-kertvárosban 
felújítandó családi ház, 2 lak-
rész külön bejárattal. Az egyik: 
3 szoba, fürdőszoba, előszoba, a 
ház alatt pince. A másik: 1 szo-
ba, konyha, fürdőszoba. Az udva-
ron felújított kút található, 942m2 
szőlős telek. Irányár:11,5M Ft. 
Alkuképes! Sürgős!!! +3620 
5916280

Eladó Dorog központjában egy 
100 m²-es családi ház pincével, 
présházzal. A házhoz tartozik 
1551 m²-es telek, mely alkalmas 
telephely, illetve lakópark kialakí-
tására is. Érdeklődni a 06/30 
3317480 és a 06/309659580 
telefonszámon lehet.

Esztergom, Diósvölgyi úton busz-
megállótól 8 percre 855 nm-es 
bekerített gyümölcsöskert 2011-
ben belül felújított 80 nm-es ház 
(kívül 2016-ban) - nappali, ameri-
kai konyha, fürdőszoba, 3 szoba, 
kandalló központi fűtésre, nagy 
pince, 30 nm terasz ELADÓ! 12,5 
M Ft, 30/295 0362

Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítan-
dó is. +36-70/949-0944

Eladó Budakeszin 
(Nagyszénászug) 609 nm-es 
telek emeletes faházzal. Villany, 
víz az udvarban. Irányár: 6.5 M 
Ft. 06(20)381-7021

BÉRLEMÉNY

NYERGESÚJFALUN, a Zoltek 
közelében 46 m2-es, 2 szobás 
felújított társasházi lakás kiadó. 
70/943-8682

JÁRMŰ

Roncsautóját megvásáro-
lom adásvételi szerződéssel. 
06-20/476-2356

Használt és roncsautóját adás-
vételi szerződéssel megvásáro-
lom. 06-70/368-3171

Személyautóját, kisteherautó-
ját megvásárolom reális áron. 
20/4762356

ÁLLÁS

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Dorogra az Elvis gyorsétterem-
be keresünk gyorséttermi eladót! 
Jelentkezni lehet facebook olda-
lunkon önéletrajzzal, vagy telefo-
non: 06 30/277-1822

Az Esztergom-kertvárosi Pala piz-
zéria konyhalányt keres. Jelent-
kezni az üzletben vagy telefonon 
lehet: 06 30/277-1822

CNC marós munkatársakat egye-
di és sorozatgyártásra. Feladat 
HAAS és Hurco CNC eszterga és 
marógépek programozása. Elvá-
rás: Szakirányú végzettség, Önál-
ló, precíz munkavégzés, terhel-
hetőség. Jelentkezés: fmlparts@
fmlparts.com e-mail címen, vagy 
a 06-26-330-155 / 11 m.

Egyetemes eszterga és marógé-
pekre  munkatársakat keresünk 
egyedi és sorozatgyártásra. Elvá-
rás: Szakirányú végzettség, Önál-
ló, precíz munkavégzés, terhel-
hetőség. Jelentkezés: fmlparts@
fmlparts.com e-mail címen, vagy 
a 06-26-330-155 / 11 m.

Pilisvörösvári fémmegmunká-
ló üzemünkbe AWI/CO hegesz-
tő munkatársat keresünk azon-
nali kezdéssel! Elvárások: önál-
ló munkavégzés, mérőeszkö-
zök használata. Jelentkezés: 
fmlparts@fmlparts.com e-mail 
címen, vagy a 06-26-330-
155 / 11 m.

tv és Hifi javÍtás!
szervÍz: 

esztergom, simor jános u.102.
tel.: 06-70-335-6667

Pilisjászfalui panzió és szabad-
időközpontba azonnali kezdéssel 
keresünk főállású és beugrós pul-
tost. Környékbeliek jelentkezését 
várjuk! Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: info@topiqcenter.
hu, 20/555 2621

Kőműves munkatársat keres Kft 
hosszútávra, jó kereseti lehető-
séggel. 06-30/960 7185

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ 
KFT. azonnali belépéssel keres- 
autószerelésben is jártas - AUTÓ-
VILLAMOSSÁGI SZERELŐ munka-
társat, továbbá gyakorlattal ren-
delkező KAROSSZÉRIA LAKATOS 
munkatársat is. Érdeklődni sze-
mélyesen (Esztergom, Dobogókői 
út 78.) vagy a +36302281800-
as, +36-30-321-69-90-es 
telefonszámon.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!! KREPCSIK 
AUTÓMOSÓ (2534 Tát, József 
A. u. 37) keres: autómosóban 
szerzett gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, megbízható, 
fiatal munkatársat! Amit kíná-
lunk: fiatalos csapat, hosszútávú-
folyamatos munka, 8 órás beje-
lentés, magas fizetés! Jelentkez-
ni email-en: info@krepcsiktuzep.
hu, vagy telefonon: 06 30/853-
2004 telefonszámon.

Esztergomba, Sada presszóba 
pultos hölgyet és beugróst felve-
szünk. 06-20/510-2339

Reklámújság terjesztőket kere-
sünk Solymár, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tiny-
nye és Pilisszentiván területére! 
06-30/561-0529
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AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

TŰZIFA

Tölgy, bükk, gyertyán�
hasítva,�ömlesztve�m3-ben

(1mx1mx1m)�
2m3   =���27.000 Ft
3m3  =���40.500 Ft
4m3  =���54.000 Ft

Akác megrendelhető 15.000Ft/m3

Díjtalan házhoz szállítás!

Szekér�István�
+36-20/4450-159

 teljes kÖrŰ épÍtŐipari szolgáltatás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

MARIANN TŰZIFA 
ÉRTÉKESÍTÉS

Tölgy, Bükk, gyertyán 
hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

13.000 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.

16.000 Ft/m3

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

SZLOVÁKIÁBAN IS!

Tel: 06-20/251-63-75 vagy
+421/944-68-90-66

MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2017.   február 13-14-15.

személygépkocsi műszaki átvizsgálás 2.210 Ft, 
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290 Ft
Esztergom, Schweidel u. 5. Tel.: 33/411-908

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

Reklámújság terjesztőket kere-
sünk Esztergom területére! 
06-30/561-0529

Pilisvörösvári szépségszalonba 
pedikűröst keresünk! 20/591 
2171

Az ACSI Logisztika Zrt. dorogi 
telephelyére számviteli ügyintézőt 
keres, azonnali munkakezdéssel. 
Feladatok: Készletnyilvántartás, 
számlázás, EKÁER szám igénylé-
se, TB ügyintézés. Az önéletrajzot 
az acsilog@invitel.hu email címre 
kérjük megküldeni.

Építőipari Kft. keres önálló-
an dolgozni tudó kőművest, 
és hidegburkolót hosszútáv-
ra Esztergom és környékéről. 
+3620/330-9636

OKTATÁS

Általános iskolás gyermekeknek 
zongora- és szolfézsoktatást vál-
lalok! 06-20/238-5112

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

16 és 18 személyes autóbusz-
szal vállalunk belföldi -és nem-
zetközi személyszállítást cso-
portok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendez-
vények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: 
www.ddperfekt.eu

Sorselemzés születési dátum-
ból és Tarot kártyából. Ha kíván-
csi, milyen lehetőségei vannak a 
közeljövőben, akkor hívjon bát-
ran! Időpontegyeztetés: 06 70 
511- 3782

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BUR-
KOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZ-
KARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Óvodások és kisiskolások figye-
lem! Januárban megnyitjuk szá-
motokra az Édes Mosoly világát! 
Hétfőtől-péntekig a következő 
foglalkozásokat tartjuk: happy 
english, logikai készség, moz-
gásműveltség, vizuális konstru-
áló játékok és zenei nevelés. Vár-
juk szeretettel a 4-6, illetve 7-9 
éves korosztályt! Esztergom, 
Vörösmarty út 2., 30/2100613

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/6026-229

Eladó 100x50 cm-es vászon-
zsák (terménytárolásra) 06-
20/ 268-5533

Állatoknak száraztészta ELADÓ, 
150 Ft/kg. 30/900 2286

Vásárolnék használaton kívüli 
(fölöslegessé vált) összecsukható 
járókeretet! 06-20/268-5533

Tűzifa! Tölgy ömlesztve, hasítva 
12 500 Ft/m3, Apró kugli 9000 
Ft/m3. 70/235 0410

Kukorica, búza, árpa eladó 6000 
Ft/mázsa. Szállításban tudok 
segíteni! 30/735 9396

faltisztÍtás 
radÍrozással! 
20/441-4661

Nyílászárók passzítása, szi-
getelése, redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, szalagfüggö-
nyök, harmonikaajtók, javítá-
sa, készítése. Penészmentesí-
tés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. Hibael-
hárítás. 06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógy-
növényes lábáztatás. Fájdalom-
csillapítás szükség esetén. Maxi-
mális fertőtlenítés! PRECÍZ MUN-
KA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgálta-
tás végén lábmasszázs. HÍVÁSRA 
HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS 
DOLGOZOM! Idősek és problémás 
lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

Szobafestés, mázolás, tisz-
tasági festés. Precíz mun-
ka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466

BURKOLÁS! BELSŐ-KÜLSŐ 
CSEMPÉZÉS METLAKIZÁS. GYOR-
SAN, SZÉPEN, OLCSÓN. ELŐ-
JEGYZŐKNEK KEDVEZMÉNYES 
ÁR! 06-20/328-0466

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

Mustang Pub & Grill Rendez-
vény Étterem - Ajánljuk magun-
kat 20-120 fős ülőfogadás vagy 
lakodalom helyszíneként, álló-
fogadás esetén 250 főig vállal-
juk céges-, magánrendezvények, 
partyk, szülinapok stb. , akár tel-
jes körű lebonyolítását. ESKÜ-
VŐI NYÍLT NAP MÁRCIUS 25-ÉN! 
Jelentkezés a +36 20 429 66 
00 telefonszámon.

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS KAR-
BANTARTÁS! Körösladányi Lász-
ló 06-30/244-2092
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EVIDENTIS
LÉZERFOGÁSZATI 

RENDELŐ
Bejelentkezés:
+36 30 9 511 511
+36 30 216 9 217
www.evidentis.eu
info@evidentis.eu

Riporter: Kedves Tibor! 
Miért választotta az Evi-
dentis fogászati rendelőt?

Tibor: Elég régóta is-
merem őket. Még a Tel-
ki Magánkórházban volt 
korszerű rendelőjük, az egész 
családom hozzájuk járt és 
a mai napig mindannyian 
elégedettek  a kapott szolgál-
tatások minőségével. Az egész 
rokonságunk, ha fogászat-
ról van szó, az Evidentis-en 
kívül nem bízik senki más-
ban! De számomra az a szo-
morú igazság, hogy a korlá-
tozott büdzsém miatt, sosem 
engedhettem meg magamnak 
az általuk kínált minőséget. 
Hisz mindenki nyilván tudja, 
hogy a csúcs technológiának, 
elsőosztályú alapanyagoknak 
és évtizedes tapasztalattal alá-
támasztott szakmai tudásnak 
ige-nis ÁRA van. A mérhe-
tetlen empátiáról és tengernyi 
emberiességről nem is 
beszélve!

Riporter: És mi történt? 
Megnyerte a LOTTÓ-t 
vagy fellendült az üzlet, 
hogy ennyi év után mégis 
itt „kötött ki”!

Tibor: Dehogy! Persze 
az ember azért dolgozik, 
hogy jobban élhessen és ez 
alól az alapszabály alól én 
sem vagyok kivétel. Hála 
Istennek nem panaszkod-
hatok, de nem is ez a lényeg. 
Egyszerűen tudomásomra 
jutott, hogy az Evidentis 
Fogászati és Implantológiai 
rendelőben az eddig tőlük 
megszokott minőséggel úgy 
is ki tudnak szolgálni, hogy 
az én zsebemnek is megfelel-
jen. Vagyis bementem egy 
általános felmérés „szemé-
lyes konzultáció”-ra, amikor 
Dr. Memari Masoud, a 
helyszínen készült rönt-
gen segítségével, közel egy 
órán keresztül érthető, hét-
köznapi nyelven elmagyará-
zott mindent a fogászati ál-
lapotommal kapcsolatban. 

Felvázolt nekem több verziós 
kezelési lehetőséget, bele-
értve a szükséges kezelések 
időtartamát, az időpontok 
gyakoriságát, a várható ered-
mény látványát (minták alap-
ján), a különböző eljárások 
és beavatkozások kockáza-
tait, mindegyik előnyét és 
hátrányát, élettartamát és ga-
ranciáját stb. Azt is elmondta 
a Dr. Úr, ha szeretném, AL-
TATÁSBAN is végezhetőek a 
kezelések! Persze a számom-
ra legfontosabb kérdés sem 
maradhatott válasz nélkül,  
„az ÁR”!
Mindezek után az általam 
legkedveltebb két verzióról 
írásban is kaptam árajánlatot. 
Hazamentem, megbeszéltem 
a feleségemmel, közösen 
kiválasztottuk azt az ideális 
kezelési tervet, amely szá-
munkra a legszimpatikusabb 
volt és belevágtam. Ennyi! 
(Boldogan kacag és büszkén 
mutogatja „fogai fehérjét”
Riporter: Nos, Dr. Úr! Be-
vallom őszintén, ilyet még 
több évtizedes pályafu-
tásom ideje alatt (bocsánat 
a kifejezésért) sem „pipál-
tam”! Valaki úgy nyilatkoz-
zon a fogászatról, mintha a 
legemlékezetesebb nyara-
lásáról mesélne, ráadásul 
elégedett is és örül is neki! 
Mit ne mondjak, kedvet kap-
tam hozzá. Árulja el, mi a 
„titka”, hogyan csinálja ezt.

Dr. Memari:   Mi tagadás 
nagyon-nagyon jól esik 
hallani azt, hogy nemcsak 
megoldottuk a problémát, 
megszüntettük a fájdalmat, 
meggyógyítottuk a beteg-
séget és persze kiállítottuk 
a számlát, hanem hatalmas 
élményt nyújtottunk, örökké 
kitöröltük a múltból maradt 
rémálmokat és félelmeket. 
Kollégáimmal ez az egyik 
legfőbb célunk, hogy felbe-
csülhetetlen önbizalmat biz-
tosítsunk és végül ekkora 
kacagásokat varázsoljunk. 
Talán nem hinné el, ha azt 
mondanám, hogy mindaz, 
amiről kedves Tibor beszélt, 
az nálunk az alap. Még 
kevésbé hihető az, hogy ez az 
egész tizenéves korom óta az 
álmom. Felfoghatatlan az az 
öröm, hogy meg is valósult!

Megfi zethető 
minőség 
mindenkinek


