
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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SzEnTEnDrE, Pomáz, PiliSvöröSvár, ESzTErgom éS TérSégE 2017. február 17., Xiv/07.

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!

20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

(a volt DM helyén)
Nyitva: H-P: 8-17.30, Szo: 8-13

AKCIÓ!

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

8-16 óráig:  20/779-0352 
munkaidő után:  70/610-6278

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.  
Tel: 33/887-187    (az autómosó épületében)

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

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

iqtherm@iqtherm.hu
www.iqtherm.hu

KEményFa 
BriKETT

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

OPTIC WORLD 
BUDAKALÁSZ,  

 Auchan Omszk Park 1.
Tel: 06 30 516 1193

OPTIC WORLD  
ESZTERGOM, 

Kossuth L. u. 5.
Tel: 06 30 450 8228

OPTIC WORLD 
DOROG, 

Bécsi út 51.
Tel: 06 30 851 1050

A
JÁ

N
D

É
K

 LÁTÁ
SVIZ

SG
Á

LAT

www.opticworld.hu     
www.facebook.com/

opticworld.hu

Látásvizsgálat 
bejelentkezés:

www.opticworld.hu/
latasvizsgalat

Az ajánlat 2017. január 1-jétől február 28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt termékekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció
üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további részletek az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,

Tanfolyamok kezdete: 2017. 02. 24.

Szabó Adrien: 
+36-70/940-5907

ALAP 
TANFOLYAMOK
KÉZ ÉS MŰKÖRÖM ÉPÍTŐ
Felnőttképzési engedély szám: E-001445/2016/A001

LÁBÁPOLÓ TANFOLYAM
Felnőttképzési engedély szám: E-001445/2016/A002

- 4 hónapos időtartam
- Heti 2 nap
- Kurzusok ára: 118.000 Ft/kurzus

+ vizsgadíj
+ kezdőcsomag

   További információ és 
jelentkezés:

Nails & Beauty Academy Kft. 
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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, fejlődési lehetőség
•   karrierlehetőség folyamatos belső pályázatok útján
•  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

Szeretne egy olyan munkahelyen  dolgozni, 
ahol karrierjét építeni tudja és mindezt a 

munkáltatója támogatja is?

www.cembrit.hu

A dán tulajdonú Cembrit Kft. újjáépülő nyergesújfalui gyárában elindítottuk a szálcement alapú homlokzati burkolólapok
gyártását. Világszínvonalú technológiánkkal, kimagasló minőségű termékeinkkel, munkatársaink megbecsülésével biztosítjuk  
a skandináv régió építőiparának vevői elégedettségét. Folyamatosan bővülő csapatunkba az alábbi 
munkakörbe keresünk lendületes hozzáállással, minőségtudatos gondolkodással rendelkező munkatársat:

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�� kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

Targoncás
·  Termelés kiszolgálása alapanyagokkal az igények folyamatos figyelembevételével
·  Beérkez� alapanyagok fogadása és elhelyezése a raktárban, áru mozgatása
·  Rakodás, komissiózás, csomagolás
·  Targonca használata

·  Legalább középfokú végzettség
·  Érvényes targoncavezet�i jogos�tvány
·  Hasonló munkakörben szerzett 
  2 éves tapasztalat
·  Magasfokú felel�sségtudat, önálló 
  munkavégzés, problémamegoldó készség
·  Határozottság, talpraesett személyiség
·  Felhasználói szint� szám�tógépes ismeret
  (Excel, Outlook )

· Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatási rendszer
·B iztos háttérrel rendelkez� munkahely
·L ehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·K ülönféle technológiák megismerése

Elvárásaink: Feladatok:

Amit kínálunk:

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését, 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soóky Katalin
                             +36 33/887-731

·  Angol nyelvtudás
·  Nyergesújfalui vagy környékbeli lakóhely

El�ny:
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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! 

A Mazsi Kft. 
keres 

FÉRFI 
munkatársakat.

KÜLTÉRI MUNKÁRA, ÁRUMOZGATÁSRA, 
KARBANTARTÁSRA 2 mûszakban, 

jó fizetési lehetôséggel 
(állományba vétel után nettó 1000.-/óra).

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
elôzetes idôpont egyeztetéssel:

30/385-1873, 33-522/500

A 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

Gyesről 
visszatérő 

anyukaként 
állást keresek
Kisgyerekes szülőként 
olyan kompetenciáink 
erősödtek, amelyeket 
a munkavégzés 
során is nagyszerűen 
hasznosíthatunk - 
például a felelősségtudat, 
a szervezés vagy a 
logisztika. 
Álláskereséskor sajnos 
hátrányt is jelenthet 
a néhány év kiesés a 
munkából, amit valaki 
gyeden vagy gyesen töltött. 
Ám nem lehetetlen újra 
munkát találnunk. Íme 
néhány tipp!

1. KErESSüK mEg a 
régi iSmErőSöKET!
Előfordulhat, hogy a régi 
munkatársak közül valaki 
tud egy jó munkát, de akár 
a játszótéren is megtalálhat 
minket egy ajánlat.

2. nE „anyuKaKénT”, 
hanEm „Dolgozó 
nőKénT” mEnjünK az 
álláSinTErjúra!
Ha egy kisgyermekes nő 
állásinterjúra megy, nagyon 
fontos, hogy ne mint 
„anyuka” jelenjen meg. 
Viselkedjen úgy, mint egy 
potenciális alkalmazott: 
magabiztosan, határozottan 
beszéljen. Mutassa meg, 
hogy attól ő nem kevesebb 
- sőt néhány területen, 
például a felelősségtudat, a 
szervezés vagy a logisztika 
terén akár még több is -, 
mint egy gyermektelen 
személy.

3. TuDaToSíTSuK: 
BármiKor SzámíThaT 
ránK a Cég
Egy cég általában olyan 
embereket akar felvenni, 
akik bármikor rendelkezésre 
állnak. Tudatosítsuk, hogy 
például egy betegség 
esetén is van, akire 
hagyhatjuk a gyereket: 
nagymamák, nagynénik, 
esetleg bébiszitter.

4. réSzmunKaiDő, 
TávmunKa
Keressünk részmunkaidős 
állást, ilyet találhatunk 
a Profession.hu-n is. A 
munkavállalás esetén a 
gyes, gyed összege sem 
vész el. A távmunka is 
megoldást jelenthet, ezeket 
az ajánlatokat itt találja.

www.allasiranytu.hu
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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

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. 

keres hosszú távra, 
kiemelt bérezéssel 

Gépkezelő 
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

Reklámújság 
terjesztőket 

keresünk Solymár, 
Pilisvörösvár, 

Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Tinnye 

és Pilisszentiván 
területére! 

06-30/561-0529

 Építőipari cég 
FElvéTElT hirDET 

az alábbi 
munkakörben:

giPSzKarTonSzErElő
ELVÁRÁSAINK:
- önálló munkavégzésre 
  való alkalmasság

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés

jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
Tel: 06-20/351-7024

- biztos, hosszútávú 
   munkalehetőség
- bejelentett munkaviszony 
- kezdő bér: nettó 1250 Ft/óra,  
   3 hónap próbaidő után 
   1400 Ft/óra

laKáSTEXTil ElaDóT - varrónőT
keresünk a dorogi Dr.Padló áruházba

Feladatok: 
•   Függönyvarrás
•   Vevői igényfelmérés, tanácsadás
•   Megrendelések kezelése, értékesítés
Elvárások: 
•   Varrónői végzettség és 1-3 év gyakorlat 
•   Jó kommunikációs képesség
•   Precizitás
•  Barátságos modor
Előny: 
•   Függönyvarrásban, ill. eladásban 
    gyakorlat

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: hr@drpadlo.hu  

amit kínálunk: 
•   Versenyképes fi zetés
•   Megbízható, biztos 
     munkahely
•   Jó kollektíva és 
    csapatszellem
•   Teljes munkaidő

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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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!

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

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

Pilisjászfalui sütőipari 
üzembe

· Pék szakmunkás és 
betanított munkás

éjSzaKai műszakba
· dagasztó

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· árukiadó
naPPali műszakba

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· ládamosó
munkatársat keresünk

Jelentkezés az alábbi 
telefonszámon, illetve az 

üzemben, vagy e-mail-ben.

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

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

+36 30 343 7742

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.

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.
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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.

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

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 ~40 km-es körzetéből

Az érdeklődőket várjuk személyesen minden hétfőn - kedden - szerdán  
9 órakor tájékoztatás és tesztírás céljából a dorogi irodánkban

Struktúra Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 15.
E-mail:  struktura.kft@gmail.com
Telefon: +36 33 441 021

Önéletrajzát és személyi okmányait szíveskedjen magával hozni!

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.

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

 

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:

Munkakörhöz tartozó feladatok: 
• kapcsolatot tart a kooperációs

üzemekkel és biztosítja számuk -
ra az alap- és csoma go ló anya -
gokat, 

• ellenőrzi az alap-, nyers- és cso-
magolóanyag rendeléseket,

• elkészíti a szállítóleveleket, havi
elszámolásokat,

• nyomon követi a leltárkészletet,
leltárakat, anyagnormákat,

• koordinálja a fuvarszervezést.

Elvárások:
• 1- 3 év termelés adminisztráció

területen szerzett tapasztalat, 
• határozott, energikus sze mé lyi -

ség,
• MS Excel, Word, magas szintű 

ismerete,

• középfokú végzettség,
• pontosság, precizitás,
• jó problémamegoldó képesség.

Előnyt jelent:
• logisztikai területen szerzett 

ta pasz talat,
• felsőfokú végzettség.

Amit kínálunk:
• változatos, komplex feladatok,
• szakmai előrelépés, tanulási 

le he tő ség,
• presztizsmárkával bíró cégcso-

port,
• stabil tulajdonosi háttér,
• biztos, hosszú távú mun ka le he -

 tő ség,
• cafeteria juttatás.

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz 
megküldésével az allas@szamos.hu címre.

Hazai tulajdonban lévő, 
kimagasló színvonalat nyújtó, 

prémium termékek gyártásával 
és kereskedelmével foglalkozó, 

édesipari vállalat keres munkatársat

PILISVÖRÖSVÁRRA

alvállalkozói-üzem koordinátor
munkakörbe.

KONYHAI 
KISEGÍTŐT

és PULTOST
felveszünk.
Munkaidő, 

fi zetés, 
megbeszélés 

szerint.
Tel: (26) 360-047

Aranykorona 
Vendéglő, Solymár

ÁllÁs lehetőség a KRePCsIK tÜZéP 
esZteRgom KeRtvÁRosI telePéRe: 

(2509 Esztergom kertváros, Damjanich út 34.)

-építőiparban jártas, targoncázni tudó, (OKJ-s vizsgával rendelkező) 
munkájára precíz, rugalmas tElEpvEzEtőt KErEsünK!

amit KínálunK: hosszútávú munkalehetőség, 8 órás bejelentés, 
magas fizetés, fiatalos csapat.

Csak komoly szándékú jelentkezőket várunk!

Érdeklődni telefonon: Krepcsik melinda 06 30/853-2004
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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

Fényképes magyar nyelvű  önéletrajzokat e-mailen várjuk. 
HELVET KFT. 2085 Pilisvörösvár Szent László u. 20. 

E-mail: andrea.peller@helvet.hu Tel.:26/530 800, Fax: 26/530 810

KErESKEDElmi aDminiSzTráTorT
irodai munkára napi 8 órában 

FELTÉTELEK: 
-    Középfokú végzettség
-    Jó számítógépes ismeretek 
     (Word, Excel, Outlook, Photoshop)
-    Középfokú  tárgyalóképes angol 
     nyelvismeret szóban és írásban 
-    Jó kommunikációs készség

FELADATOK:  
-    Számítógépes adatrögzítés
-    Cikktörzsek betöltése SAP-ba
-    Reklamáció kezelés, számlázás
-    Fizetési felszólítások email-ben, 
     telefonon

Forgácsolószerszámokat, hűtő-kenőolajokat 
és szerszámgépeket forgalmazó cég keres 

főállású

-    Árajánlatok és megrendelések 
     készítése, rögzítése
-    Webshop karbantartás
-    Statisztikák , kimutatások készítése
-    Kimenő és bejövő számlák    
     ellenőrzése, borítékolás

ELŐNY:         
-    Hasonló adminisztrációs területen 
     szerzett tapasztalat
-    Német nyelvtudás 
-    Műszaki és gépipari ismeretek
-    SAP integrált vállalatirányítási 
     rendszer ismerete
-    Pilisvörösvár vagy környéki lakóhely

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

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

 

német érdekeltségű cég piliscsabai 
telephelyére keresünk munkatársat 

az alábbi munkakör betöltésére:

érdeklődni:  nagy gábor üzemvezetőnél
Tel.: +36/70- 377-57-56  vagy +26/ 575-534, E-mail.: g.nagy@euroknife.com

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

   EgyEngETő
FElaDaTKör:  - egyenes ipari kések egyengetése
végzETTSég:  - 8 általános
munKarEnD: - 8 órás (egy műszakos)
ElváráSoK:    -  jó fi zikai állóképesség
                                  - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés      
                                  - műszaki rajz ismerete, illetve hasonló területen szerzett 
                                     tapasztalat előny
 
                                       
amiT                    - bejelentett állás, 
                                 - versenyképes alapbér,  
                                 - ingyenes céges buszjárat, 
                                 - cafetéria juttatás

KínálunK:

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
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FElaDaToK:
- Teljes körű bérszámfejtés, kapcsolódó analitikák vezetése
- Bejelentések, bevallások elküldése NAV felé
- Foglalkoztatói igazolások előkészítése
- Be- és kiléptetéssel kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása
- Munkáltatói-, munkavállalói-, és egyéb igazolások elkészítése
- A hatályos jogszabályi környezet (adó-, munakügyi és 
  tb-törvények) fi gyelemmel kísérése, a válozások alkalmazása
- Kiválasztási folyamatban való aktív részvétel (önéletrajzok 
   előszűrése, állásinterjúk leszervezése, visszajelzés a pályázók részére)
- Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

az álláShoz TarTozó ElváráSoK:
- Középfokú szakirányú végzettség (bér- és TB ügyintézői)
- A nexONBÉR bérügyviteli szoftver felhasználói ismerete
- Munkajogi- és adótörvények naprakész ismerete
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (MS Offi  ce) 

amiT KínálunK:
- Hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
- Határozatlan idejű munkaszerződés
- Versenyképes jövedelem
- Tanulási, tapasztalatszerzési lehetőség

a dorogi ipari parkban működő 
vállalkozásunk munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:

Dorog és környéki lakóhely előnyt jelent.
Várjuk önéletrajzát a munka@rjchem.hu címen

illetve a telephely portáján. (volt Sanyo gyártelep)          

 rEgo -jáSz ChEm Kft.

BÉRSZÁMFEJTŐ

Önéletrajz tippek pályakezdőknek
Ismerjük meg a HR-esek gondolkodásmódját, hogy nagyobb esélyünk legyen az állásinterjún. 

Íme a használati utasítás 
5 felvételiztető típushoz!

1. a sZósZÁtyÁR

a legkevésbé felkészült inter-
júztatókra jellemző a leginkább, hogy 
túlságosan sokat beszélnek, és ezt 
nem veszik észre. Ennek oka, hogy 
idegesek, mert nem tudják, hogy mit 
kérdezzenek, és hogyan vezessék le 
az interjút. Úgy vélik: azáltal, hogy 
sokat beszélnek, irányításuk alatt 
tartják a szituációt.

Ha ezt tapasztaljuk, alkalmazzuk 
a „csíptetés” technikáját, mely-
nek segítségével udvariasan 
félbeszakítjuk a felvételiztetőt és 
visszatereljük a beszélgetést arra, 
hogy milyen értéket tudnánk nyújtani 
a vállalatnak.

2. a hallgatag

Egyes interjúztatók a csendet 
tudatosan használják arra, hogy 
zavarba hozzák a pályázót. azt 
követően, hogy a jelölt meg-
válaszolta a feltett kérdést, csak 
ülnek némán és néznek az illetőre. 
arra próbálják rávenni a jelöltet, 
hogy tovább folytassa a beszédet 
és áruljon el magáról olyat is, amit 
eredetileg nem állt szándékában. 

Ha ilyen helyzetbe kerülünk, nézzünk 
nyíltan a felvételiztető szemébe 
és tegyünk fel egy egyszerű 
kérdést, például: „Elég részletet 

közöltem a témával kapcsolatban? 
megválaszoltam a kérdését?”. Ezzel 
a taktikával észrevétlenül átvesszük 
a helyzetben az irányítást annak 
érdekében, hogy a lehető leginkább 
be tudjuk mutatni alkalmasságunkat a 
meghirdetett állásra.

3. a felKésZÜletlen

Ha az interjúztató láthatóan ideges, 
és azonnal azzal a kérdéssel kezdi 
a beszélgetést, hogy „meséljen 
magáról!”, elképzelhető, hogy kevés 
a tapasztalata az interjúztatás terén. 
a képzett interjúztatók először 
bemutatkoznak és elmagyarázzák, 
hogy milyen pozícióban vannak a 
vállalatnál. Ezt követően engedik, 
hogy a jelölt reagáljon a bevezető 
mondatokra, majd konkrét kérdéseket 
tesznek fel a szakmai tapasztalatokról 
és készségekről.

Ha a fenti kérdés elhangzik, legyünk 
felkészülve egy előre kigondolt 
válaszadásra. Foglaljuk össze fél 
percben, hogy milyen tapasztalatokkal 
rendelkezünk, mely összhangban áll a 
meghirdetett állással, majd tegyük fel 
azt a kérdést, hogy „szakmai hátterem 
mely részéről beszéljünk először?”.

4. aZ elKéső

az egyik legzavaróbb, amikor az 
interjúztató elkésik, megvárakoztatja 
a jelöltet. álláskeresőként valószínűleg 
órákat töltöttünk azzal, hogy 
készültünk az interjúra, megjelentünk a 

helyszínen, így joggal várjuk el, hogy 
a felvételiztető is időben ott legyen 
az általa kijelölt időpontban. 

Ha mégis megvárakoztatnak, 
tegyünk úgy, mintha semmi 
sem történt volna. viselkedjünk 
nagyvonalúan és tiszteletteljesen, 
ahogyan mi is elvárnánk. Használjuk 
ki a várakozással töltött időt: 
gondoljuk át a kérdéseinket, kapc-
soljuk ki telefonunkat és ellenőrizzük 
a megjelenésünket. 

5. a bunKó

Nem ritka, hogy az interjúztató 
igen durva viselkedést enged meg 
magának. Felveszi a telefont vagy 
sms-t ír interjúztatás közben, ami 
annak a jele, hogy az állásinterjú 
levezetése csak másodlagos a 
számára. Ilyen esetekben gon-
doljunk arra, hogy az, ahogyan 
felvételi közben bánnak velünk, 
jó előjele annak, ahogyan kezelni 
fognak minket        majd akkor, ha   
      felvesznek.

www.allasiranytu.hu

www.cembrit.hu

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését� 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soóky Katalin
                             +36 33/887-731

A  Cembrit Kft.  újjáépül� nyergesújfalui gyárában szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk.   A festett, 
illetve anyagában színezett termékeink rendkívül id�járásállóak, az építészek tervei alapján legyártott elemek épületenként egyedi 
megjelenést biztosíthatnak a skandináv régió vev�i számára.   Folyamatosan b�vül� csapatunkba keresünk lendületes hozzáállással, 

min�ségtudatos gondolkodással rendelkez� munkatársakat  munkakörbe!  Gépkezel� 
                        

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�, kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

Havi bruttó kereseti lehet�sé�:
·  Lapgyártás, méretre vágás, festési munkák
·  PLC vezérelt gépek m�ködtetése
·  Terület gépeinek kezelése és beállítása
·  Termékek min�ségének ellen�rzése
·  Szükséges adminisztráció elvégzése

·  Multinacionális  gyártókörnyezetben 
  szerzett tapasztalat
·  Legalább általános  iskolai végzettség
·  Több m�szakos  munkarend vállalása
·  Min�ség iránti elkötelez�dés
·  A munka jellegéb�l adódóan
  els�sorban F��FI munkatársakat 
  keresünk

·  Kiemelked� fizetés + bruttó 25.000 Ft/hó cafeteria
·  Alapbéren felüli teljesítmény- és jelenléti bónusz
·  Túlórára való lehet�ség
·  Iskolakezdési támogatás
·  Határozatlan idej� munkaszerz�dés
·  Lehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·  Küls�-bels� tréningeken való részvétel
·  �els� el�relépési lehet�ség

Elvárásaink:

Feladatok:

Mi vár Rád?

Próbai�� alatt: 194.000-244.000 Ft
Próbai�� után: 204.000-260.000 Ft



2017. február 17.    9

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

További információt Kuminka Enikő 
vezető koordinátor tud biztosítani 

személyesen, vagy a +36 30 545 3909-es 
telefonszámon!

Minden hétköznap 16-19 óráig a KÖZÉPHALADÓ és a 

HALADÓ CSOPORTOKBAN van még szabad helyünk, 

ezért a szülők most könnyen ki tudják választani a legjobb 

időpontokat. A tanfolyami helyeket a jelentkezések 

sorrendjében töltjük fel.

Várjuk oktatásainkon azokat a gyerekeket, akik 

helyhiány miatt nem tudták elkezdeni, vagy 

szüneteltették, illetve betegség miatt nem tudták 

tovább folytatni a megkezdett úszótanfolyamukat.

Csatlakozási 
lehetőség!

KÉMÉNY ZRT.
Katasztrófavédelem által regisztrált
    kéményseprő-ipari szolgáltató

 SZOLGÁLTATÁSAINK:
A katasztrófavédelem által előírt kéménytisztítás, 
ellenőrzés, kéményégetés, műszaki vizsgálatok,

panel és ipari szellőzőkürtők tisztítása, 
zsíros elszívók tisztítása

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. 
Tel: 0622/550-130;

E-mail:kemenyzrt@kemenyzrt.hu

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

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

lapzárta
 kedd 12 óra

ElaDó Dorogon a 
központhoz közel de 

zöld környezetben egy 
rEnDEzETT TÁrsAsHÁz 
III. EMElETI lAKÁsA az 

Erőmű lakótelepen. Kiváló 
fekvésű és fényviszonyokkal 

rendelkező, 74 m2-es, 
felújított 3 szobás, 

erkélyes lakás, külön tárló 
helyiséggel, garázzsal. A 

fürdő és a konyha járólappal 
van burkolva, a szobákban 
parketta az előszobában 

laminált parketta van. 
Az udvaron játszótér, 
bográcsozó és sport- 
teniszpálya található.

Ajánlom ÉlnI és 
BEFEKTETÉsnEK is 

mindenképpen, a gyors 
kiadhatóság és a rendkívül 

keresett környék miatt, 
egyedülállóknak, pároknak 

és családok részére 
egyaránt.

ár: 12.9 millió Ft
érdeklődni: 

06 30 6678 371

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

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
ÉRTÉKESÍTŐ 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

MEGKERÜLHETETLEN FELTÉTEL:
-  gyógyászati segédeszköz értékesítő végzettség megléte

ELVÁRÁS:
-  önálló munkavégzés
-  jó kommunikációs készség
-  ápolt megjelenés

MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: 2510 Dorog, Szakorvosi Rendelő

FIZETÉS: megegyezés szerint

a fényképes önéletrajzokat az 

allas@ortokomfort.hu címre várjuk!

KérjüK, hogy CSaK éS Kizárólag azoK jElEnTKEzzEnEK, 
aKiK a FEnTi FElTéTElnEK mEgFElElnEK!

Silvanus Spa Bt. felvételre keres 
Esztergom-Szentendre-Visegrád 

vonzáskörzetében lakó munkatársakat 
az alábbi munkakörökre:

KOZMETIKUS
PEDIKŰRÖS

MASSZŐR
Kapcsolt szakmával rendelkezôk elônyben

Jelentkezés: 06-70-392-7483
karaszzsuzsa@gmail.com

Talpraesett vagy és 
kiváló kommunikációs 

készséggel bírsz?

Küldd el fényképes önéletrajzodat az esztergom@szuperinfo.hu 
címre vagy érdeklődj a 06 30/411-3921-es telefonszámon.

Téged keresünk!

FŐBB FELADATOK:
-  hirdetési felületek értékesítése, 
-  új ügyfelek felkeresése, ügyfelekkel való 
   kapcsolattartás,
-  ajánlatok készítése, szerződések 
   megkötése,
-  egyéb marketing feladatok ellátása.

AMIT TŐLED ELVÁRUNK:
-  legalább középfokú végzettség
-  hirdetésszervezésben szerzett tapasztalat
-  kulturált megjelenés
-  aktív autóvezetői tapasztalat

HIRDETÉSSZERVEZŐ és MARKETING MUNKATÁRS pozícióba 
keresünk 1 fő kreatív, tapasztalt munkatársat azonnali belépéssel.

-  nagyfokú önállóság
-  rugalmasság
-  kreativitás
-  gyakorlott, felhasználói szintű 
   számítógépes ismeretek

AMIT MI NYÚJTUNK:
-   rugalmas munkaidő
-  havi fix bérezés+jutalék
-  fiatalos, lendületes csapat
-  családias hangulat
-  megbecsülés és hosszú távú 
   munkalehetőség
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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. 28-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 Budakeszin (Nagyszé-
nászug) 609 nm-es telek eme-
letes faházzal. Villany, víz az 
udvarban. Irányár: 6.5 M Ft. 
06(20)381-7021

Környe frekventált helyén (ipari 
parkhoz közel) családi ház eladó. 
Kb.450 nm telek 90 nm paraszt-
ház pincével. 06-30/206-4753

Dágon 2 db teljes felújítás-
ra szoruló családi ház eladó! 
Ár: 2,2, illetve 3,5 millió Ft. 
30/342-7787

apró

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!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, 
Tát, Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu
Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

E/751 Esztergomban a Pöltenberg u.-ban kettő lakórészből álló, 230nm-es Cs.ház (beszámítás lehetséges).     18,5 MFt 
E/808 Esztergomban a Bartók B.u.-ban 60nm-es, 2szobás ingatlan, 300nm-es telekkel                                               8,6 MFt.
E/821 Esztergomban a Bíróréti dűlőben 80nm-es, 3szobás ház, 1200nm-es telekkel  (csere lehetséges, lakás). 12,9 MFt 
E/818 Esztergom- Szentgyörgymezőn 75nm-es, 2+1szobás, sorház, 251nm-es telekkel + garázs                         15,9 MFt
E/823 Esztergom-Szentgyörgymezőn, 100nm-es parasztház (erősen felújítandó, vagy bontandó), 248nm-es telekkel   
                                                               6,99 MFt
T/503 Esztergom- Szamárhegyen (Hegyalja u.) 29nm-es szigetelt faház, 852nm-es belterületi telekkel                4,7 MFt
L/1039 Esztergomban a Pető�  u.-ban 59nm-es, 2szobás lakás + garázs + kert                                                               9,5 MFt
T/506 Esztergom- Kettőspincénél 1249nm-es belterületi telek, 35nm-es szigetelt faház, beton alap, víz, villany    6,8 MFt
V/764 Pilismaróton 82nm-es 2+1 szobás Cs.ház, 1439nm-es telekkel                                                                                 9,2 MFt
V/819 Bajóton háromszintes, 250nm-es, kétlakásos Cs.ház + garázs, 1176nm-es telekkel                                         14,9 MFt

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

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. 28-IG   

25-30%   kedvezmény! 

tv és HiFi javÍtás!
szervÍz: 

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

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

BÉRLEMÉNY

Dorogon 100 nm-es csalá-
di ház KIADÓ hosszútávra. 
06-20/330-5489

Dorogon munkásszállón 2 - 
3 - 4 ágyas szobák kiadók! 
06-20/330-5489

JÁRMŰ

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

Roncsautóját megvásárolom                                                    
adásvételi szerződéssel. 06-
20 /476-2356

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

ÁLLÁS

Nehéz fizikai munkára beto-
nelemgyártót és targoncave-
zetőt keresünk. Munkavégzés 
helye: Esztergom-Kertváros. 
Egyműszakos munkarend. 
0633/419-187 

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.

Teljeskörű lakásfelújítás, dryvit 
szigetelés, ácsmunkák, építő-
ipari munkák kivitelezése. Hívjon 
bizalommal 06-70/519-4736, 
www.alaptolatetoig.hu

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

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

Kőműves és festő munkát 
vállalok,nyugdíjasoknak 20% 
kedvezménnyel. 06702274929

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Palatető bontásnélküli felújí-
tása színes, mintás, bitume-
nes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 
06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088

Az esztergomi ipari park-
ba takarítókat keresek azon-
nali kezdéssel, kiemelt bére-
zéssel, 4-6 órában iroda taka-
rítására, illetve 8 órában, két 
műszakban. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

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

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

A Mazsi Kft. keres férfi munka-
társakat. Kültéri munkára, áru-
mozgatásra, karbantartásra 2 
műszakban, jó fizetési lehetőség-
gel (állományba vétel után nettó 
1000.-/óra). Jelentkezni az alábbi 
telefonszámon előzetes időpont 
egyeztetéssel: 30/385-1873, 
33-522/500

Teleptakarításra napi 8 órában 
önállóan dolgozni tudó nyugdíjas 
munkatársat keresünk.  Jelent-
kezni lehet a 06-20-245-1805 
telefonszámon

Dorogra rugalmas férfi munka-
társat keresek heti 2-3 nap kise-
gítő munkára, aki autóban és 
számítógépben is jártas. Jogosít-
vány szükséges!  70/391-8831

Takarítónő munkatársat kere-
sünk az esztergomi Suzuki gyár-
ba, kétműszakos munkarendbe. 
30/184-2912

Dorogra bútorbizományra ki-
és beszállításra férfi munkaerőt 
keresek alkalmi munkára. Jogo-
sítvány előnyben! 70/391-8831 

Informatikus közgazdász 
friss nyugdíjas hölgy aktív 
életvitellel,munkát vállal eszter-
gomi otthonában. Adminisztráció
,iratrendezés,másolás,összeszer
elés. 06-20/588-5336

Operátori munkakörbe kere-
sünk munkatársakat 06-30/ 
535-2668

Ipari karbantartó Kft. Lakatos, 
hegesztő és egyéb karbantar-
tási feladatok ellátására mun-
katársakat keres Esztergom, 
Dorog, Nyergesújfalu és környé-
kéről. ferroman.kft@gmail.com. 
További információ: 06-30/290 
3301

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Eszter-
gomban. Végzettség munkavál-
lalásra jogosít. Részletfizetési 
lehetőség. NYTSZ 04-0122-06, 
20/9762-111

Angol oktatást és általános isko-
lás gyerekeknek matematika kor-
repetálást vállalok.30/4903611

ÁLLAT

Puli 4 és fél éves, chipes, oltási 
könyvvel elvihető. (Dorog és kör-
nyéke) 70/ 315 8676

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 
06-30/729-9170, 06-70/362-
6325, 06-20/493-4607

Fiatal vörös tojótyúkok eladók 
ingyen szállítással 800-1200 Ft/
db. 06-30-981-3095

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Vállalok! Redőnyök javítását, 
beszerzést, szerelést! Árnyé-
kolástechnika. Nyílászáró cse-
re, teljeskörű lebonyolítása. 
06-70/389-1626
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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

MARIANN TŰZIFA 
ÉRTÉKESÍTÉS

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

13.500 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

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

kÖltÖztetés-lOMtalanÍtás-
BOntás profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,kÜlFÖldre eGyaránt.

06-30/529-82-44

 teljes kÖrŰ épÍtőipari szOlGáltatás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

Festés, kőműves munkák, tér-
kövezés, földmunkák! 06-31/ 
311-2385

Takács Péter az Ön szemé-
lyi masszőre, csontkovácsa. 
Érdeklődés, időpontegyeztetés: 
20/943-4687

Vállaljuk házak felújítását, fes-
tést, burkolást, kert takarítását. 
20/484 2344

VEGYES

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

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

Működésképtelen akkumulátor 
leadása 20/484 2344

Házi Bor Vásár! Saját készítésű 
fehérborom eladó! 250 Ft/liter. 
06 30/473 8004, 06 30/967 
6933

Télálló étkezési burgonya ingyen 
szállítással. 99 Ft/kg. Ugyanitt 
vető. 06-30-981-3095

RÉGISÉG

Régiségek felvásárlása színhá-
zak részére készpénzben: búto-
rok, órák, festmények, dísztár-
gyak, könyvek, csillár, hagyaté-
kok, gyűjtemények, stb. Kiszállás, 
szakbecslés díjtalan. 0630-
419-2713 Polgár Mónika

TÁRSKERESŐ

Barátnőt vagy élettársat kere-
sek 45 éves korig.50 éves férfi, 
egyedülálló, jó anyagi körülmé-
nyek között.06-70/281-52-14

GRAFIKA,
NYOMTATÁS, 
(rotációs, ofszet, digitális)

TERJESZTÉS, 
EGYÉB 
MARKETING 
ANYAGOK 
(pl roll-up, plakát 
névjegykártya stb.)

TELJES NYOMDAI KIVITELEZÉS

Érdeklődni:

EGOM INFÓ KFT.
Dienes Zsolt

Mail: esztergom@szuperinfo.hu
Tel: + 36-70-612-8375

vagy személyesen a   Szuperinfó Irodában

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már csütörtökönként!
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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

AJTÓABLAK

06 20 233 82 22 vagy 06 33 400 070
nyilaszaroarajanlat@gmail.com 
Facebook: Nyílászáró Mintabolt

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK IS, MIELŐTT DÖNT!

JÓ ÁR  NAGY 
VÁLASZTÉK  RÖVID 

HATÁRIDŐ
Korrekt ügyintézés 
mellébeszélés 
nélkül!

AMIT NYÚJTANI TUDUNK:
- ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat készítés
- 50 m2 bemutatóterem, ahol megtekintheti termékeinket
- ingyenes parkolás az üzlet előtt
- bontás szükségtelen rongálás nélkül, szakszerű beépítés
- redőnyök, szúnyoghálók, párkányok, takarólécek, kiegészítők

NÉZZEN BE HOZZÁNK, HA ÖNNEK FONTOS A:

ESZTERGOM,  Kiss János Altábornagy u. 71. 
H: ZÁRVA, K-P: 0830-1600,  SZO: 0800-1200

KAPCSOLAT FELVÉTEL = JÓ KEZDET
ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE = JÓ FOLYTATÁS

MEGRENDELÉS = FÉL SIKER
ELÉGEDETT VÁSÁRLÓ = TELJES SIKER

MŰVÉSZETEK HÁZA
Pilisvörösvár, Fő utca 127.

MÁRCIUS 18., 19., 25., 26.

DOMJÁN GÁBOR, DOMJÁN SEBESTYÉN

ingyenes ismertető előadás
Február 21-én, kedden, 17 órakor, a tanfolyam helyszínén

A tanfolyam helyszínén!
06-26/333-094

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

Tel: 70-366-0733

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

Részletekről érdeklődjön 
irodánkban: Dorog, Bécsi út 40.

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

Tel.: +36 20 321 4710, +36 30 351 4260
E-mail: matyas.anna60@gmail.com

Az Ön Ingatlanszolgáltatója!
 ÜGYFELEIM MEGBÍZÁSÁBÓL 

KERESÜNK ELADÓ 
CSALÁDI, SOR ÉS 

IKERHÁZAKAT, 
LAKÁSOKAT!


