
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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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

kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

BUDAKALÁSZ  
Auchan Üzletsor
Budakalász, Omszk Park 1.
Tel.: 20/467-4258

Átlagos fehérjetartalom, kivéve a csokoládés ízeket, melyek fehérjetartalma 40%, 
20 g. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. A 
termékek csomagolásában, színben és méretben a fotón látottatktól eltérhetnek. 
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot. A terméket kisgyermek elől elzárva kell tartani. A 
fogyasztó az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl.

 EREDETI BMW ALKATRÉSZEK ÉS 
TARTOZÉKOK FORGALMAZÁSA!

MEGNYITOTTU
NK!

Esztergom, Dobozi M. út  39.

Jelentkezés: folyamatosan

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. 
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

Tel: +36-30/311-2296
Dorog, Bécsi út 61.

Egészségpénztár- és Szépkártya elfogadás
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Az akció 2017. március 31-ig tart.

-30% 
kedvezmény 

minden 
szemüveglencsére

-20-50% 
kedvezmény 

szemüveg-
keretekre

1+1 

akció multifokális 

szemüveg-

lencsékre

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
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nŐnaPI akCIÓ!

Dorog, István király u. 8.  
Tel.: 33/441-011, 
       20/967-0511

Március 8-án minden nŐnek 10% 
kedvezményt adunk minden bérletünkből

+ 6 perc ajándék szolárium

Budapestről érkező szakbecsüs felvásárlást végez! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
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Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó 
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édes-
apám a legnagyobb ékszerkereskedő. A tőle tanult sok évtizedes tapaszta-
latot és az 5-ös minősítésű bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője!
Komoly érdeklődők megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Berkes, Czóbel, 
Neogrády, Vaszary, 
Glatz, Szőnyi,  
Lotz, Scheiber,  
Rippl-Rónai,  
Kmetty, stb....

Neves festők művei kimagasló áron!

Herendi  
készpénzes  
felvásárlás!

Antik arany-ezüst  
pénzek, tallérok  

16 000–30 000 Ft/gr

Eozinos Zsolnay  
(körpecsétes,  
kb. 100 éves) 
500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 
akár 3 000 000 Ft

Arany  
6500–9900 Ft/gr

Arany zsebóra 
200 000–800 000 Ft

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

Bábolna • 2017.03.02. (csütörtök) 9–10-ig Bábolna Városi Könyvtár, Béke u. 1.                                        
Komárom • 2017.03.02. (csütörtök) 11–12-ig Aranytál étterem és Panzió, Szent L. u. 1.                                           

Tatabánya • 2017.03.02. (csütörtök) 13–15-ig Puskin Művelődés Ház, Kossuth Lajos u. 4.
Tata • 2017.03.02. (csütörtök) 15:30–16:30-ig Magyary Zoltán Müv. Közp., Váralja u. 4.           

Esztergom • 2017.03.07. (kedd) 9–14-ig  
Várszínház, Imaház u. 2.    

www.facebook.com/ szuperin esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on
már csütörtökönként!
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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

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, 06-20/9679-849la
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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

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

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

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.

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

Jelentkezését várom az alábbi elérhetőségeken:
zsírsütő üzem Bajna, Klapka utca 7. (Császárzsemle épület)

SZALMÁS KATALIN  tel.: 30/419 2524  kszalmas@gmail.com

IRODAI 
ASSZISZTENSI

munkakörbe 
keresünk 

munkatársakat!

ELVÁrÁsoK:          érettségi, számítógépkezelői gyakorlat 
                                       (word, Excel), B kategóriás jogosítvány.
Amit KínÁLunK: versenyképes fi zetés, 
                                       útiköltség térítés, stb

CSOMAGOLÓI
munkakörbe 

keresünk 
munkatársakat!

A HUNGARO Fett Kft.

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. 

Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, családias légkört
teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból barátokká válni… Ez a dm!

Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt időszakban ˝Legjobb
munkahely˝ és ˝Családbarát munkahely˝ díjjal gazdagodott a másodszorra elnyert

˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.
Amennyiben szeretne részese lenni sikereinknek, 

akkor most lehetősége nyílik munkatársként csatlakozni az alábbi pozícióinkba:

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához, 
bármely, fent megjelölt munkakörben, a www.dm-drogeriemarkt.hu

Karrieroldalán az „Állásajánlataink”menüpont alatt jelentkezzen a pozícióra!

ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
heti 30 órában

határozott idejű munkaviszony (1 év)

Főbb feladatok
n A dm üzletpolitikájának megvalósítása
n Munkaidő gazdálkodás, az üzletre

vonat kozó feladatok végrehajtásának
megtervezése, ellenőrzése

n Hatékony készletgazdálkodás, pontos
készletvezetés, áruátvétel, üzletkép
 kialakításában való részvétel

n Szakszerű tanácsadás a vásárlók részé -
re, reklamációk, felmerülő napi problé-
mák kezelése

n Munkatársak fejlesztése, szakmai koor-
dinálása

n Leltár teljes körű lebonyolításában való
részvétel

n Szükség esetén pénztárosi feladatok
 ellátása: kasszázás, árufeltöltés, munka-
terület rendben és tisztán tartása

Munkakör betöltésének feltételei 
n Középfokú szakirányú kereskedelmi

végzettség
n Legalább 2-3 év hasonló területen

szerzett vezetői tapasztalat
n Jó vezetői képesség
n Kiváló szervező készség
n Kiváló kommunikációs és probléma -

megoldó képesség
n Terhelhetőség és rugalmasság
n Pontos, precíz munkavégzés
n Önálló és csapatban történő munka-

végzésre egyaránt képes

Főbb feladatok
n A dm üzletpolitikájának megvalósítása
n Hatékony készletgazdálkodás, pontos

készletvezetés, áruátvétel, üzletkép ki-
alakítása az utasításoknak megfelelően

n Szakszerű tanácsadás a vásárlók részé -
re, reklamációk kezelése személyesen

n A napi munka során felmerülő problé-
mák kezelése

n Az eladó-pénztáros munkatársak fej-
lesztése

n Pénztárosi feladatok ellátása: kasszázás,
árufeltöltés, munkaterület rendben és
tisztán tartása

n Az üzletvezető helyettesítése

Munkakör betöltésének feltételei 
n Középfokú szakirányú kereskedelmi

végzettség
n Legalább 2-3 év szakmai tapasztalat
n Felhasználói szintű számítógépes

 ismeret
n Pontos, precíz munkavégzés
n Jó kommunikációs képesség
n Önálló és csapatban történő munka-

végzésre egyaránt képes
n Jó problémamegoldó képesség

Munkakör betöltése során 
előnyt jelent 
n Vezetői tapasztalat

ÜZLETVEZETŐ
heti 40 órában

határozott idejű munkaviszony (2019. 11. 01-ig)

Az üzletünk címe: Esztergom, Rákóczi Ferenc tér 4.
Jelentkezési határidő: 2017. 03. 05.

Az üzletünk címe: Dorog, Ella köz 5.
Jelentkezési határidő: 2017. 03. 05.
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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!

 

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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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!

dorog Város Egyesített sportintézménye pályázatot hirdet 

PÉNZTÁROS 
munkakör betöltésére.

fogLALKoztAtÁs JELLEgE: teljes munkaidő

munKAVégzés hELYE:  Nipl Stefánia Uszoda (2510 Dorog, 
Iskola út 9-11.)

pÁLYÁzAti fELtétELEK:
-  érettségi bizonyítvány
-  pénztárosi végzettség előnyt jelent
-  dorogi lakhely előnyt jelent
-  felhasználói szintű számítógépes 
   ismeretek

ELVÁrt KompEtEnCiÁK: 
-  nagyfokú precizitás, 
-  önálló munkavégzés, 
-  megbízhatóság, 
-  jó kommunikációs készség

A pÁLYÁzAt részEKént BEnYúJtAndÓ irAtoK:
- fényképes önéletrajz.
- iskolai végzettsége tanúsító okiratok másolata

toVÁBBi ALKALmAzÁsi fELtétEL:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

ALKALmAzÁs: 
- közalkalmazotti jogviszonyban
- két műszakos, folyamatos munkarendben

BérEzés: a közalkalmazotti bértábla alapján.

A pÁLYÁzAt BEnYúJtÁsÁnAK hAtÁridEJE: 
március 17. péntekig várjuk a jelentkezéseket

A pályázat benyújtásának módja: 
Elektronikus úton: sport@dorog.hu, sportiroda@dorog.hu  

e-mail címre
Postai úton: a Dorog Város Egyesített Sportintézménye, 

2510 Dorog Iskola út 1. címre.

Hogyan keressünk 
állást I.?

1. MUNKAÜGYI KÖZPONT

Az álláskeresés első lépé-
seként érdemes regisztrál-
unk a lakhelyünk szerint 
illetékes munkaügyi köz-
pontnál. Ez – amellett, 
hogy állásajánlatokat is 
kaphatunk – a munkanél-
küli ellátás szempontjából 
is fontos, hiszen csak akkor 
folyósítják az álláskeresési 
járadékot, ha bekerülünk a 
rendszerbe.

2. KARRIER IRODÁK, 
     ÁLLÁSKERESÉSI 
    TANÁCSADÁS
Az álláskeresésre való fel-
készülésben segítenek a 
civilszervezetek, egyes 
önkormányzatok vagy a 
munkaügyi központ által 
működtetett „álláskereső 
klubok” és események. 
Itt az önéletrajzírásban, 
az állásinterjúra való fel-
készülésben és a munka-
keresésben is segítenek.

3. ÁLLÁSPORTÁLOK, 
    GYŰJTŐOLDALAK
Az állásportálokon talál-
hatunk jó ajánlatokat. 
A nagyobb portálokon 
sok ezer ajánlat közül 
válogathatunk. Vannak 
szakmunkásoknak, beta-
nított munkásoknak, de 
diplomás álláskeresőknek, 
illetve vezetőknek szóló 
munkák is. A részletes 
kereséssel testre szabhat-
juk, hogy milyen területen 
keresünk állást, melyik 
városban dolgoznánk. 
Egyes hirdetéseknél még 
azt is közlik a munkaadók, 
hogy mekkora fizetést 
kínálnak. A jelentkezés 
is egyszerű, e-mailben, 
vagy pedig a portál saját 
rendszerén keresztül 
tehetjük meg.

4. TÖLTSÜK FEL AZ 
     ÖNÉLETRAJZUNKAT
Regisztráljunk adatbázi-
sokba, töltsük fel az öné-
letrajzunkat! Tegyük lát-
hatóvá magunkat! A cégek 
kiválasztási szakemberei 
nagyon gyakran böngészik 
ezeket, és ha valakinek az 
anyaga megtetszik nekik, 
akkor azt megkeresik.

Hogyan kezdjünk hozzá az 
álláskereséshez, kihez for-
dulhatunk segítségért, ho-
gyan keressünk új munkát? 
Íme néhány hasznos tipp!

folyt. köv.: 7. old.
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2500  Esztergom, Dobogókői  út 35.   
Tel: (+36-33) 542-400       Fax: (+36-33) 542-401

Summit D&V Kft.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐT

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy részletes 
önéletrajzát bérigény megjelölésével 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. 

bővebb információ kérhető a 33/542-400-as telefonszámon.

 

keresfELAdAtoK 
-  napi, mintavételes ellenőrzések, mérések, vizsgálati eredmények rögzítése 
-  minőségileg nem megfelelő és hibás alkatrészek kiszűrése, okainak 
   feltárása, nyomonkövetése kezelése
-  reklamáció esetén a meghozott intézkedések bevezetésének felügyelete, 
   hatékonyságának ellenőrzése
-  részvétel a minőségbiztosítási rendszer működtetésében és folyamatos 
   fejlesztésében
-  új termékek, technológiák bevezetésekor részvétel a minőségbiztosítási és 
   ellenőrzési feladatok ellátásában
-  minőségügyi problémák kezelése
-  termék auditok terv szerinti végrehajtása
-  jelentések előkészítése

ELVÁrÁsoK:
-  érettségi bizonyítvány vagy folyamatban lévő középiskolai tanulmányok
-  ISO/TS 16949 (de legalább ISO 9001) minőségügyi rendszer ismerete
-  minőségbiztosításban (autóipar) szerzett 3 év tapasztalat
-  mérésügyben szerzett tapasztalat
-  számítógép (Microsoft Offi  ce) felhasználói szintű használata
-  minőségi szemléletmód, műszaki affi  nitás
-  határozottság, döntésképesség hibák esetén
-  önálló és pontos munkavégzés képessége 
-  gépkocsivezetői jogosítvány
-  angol nyelvtudás előnyt jelent

munKArEnd:
-  kétműszakos

Amit AJÁnLunK: 
-  hosszú távú munkalehetőség
-  szakmai fejlődési lehetőség
-  biztos vállalati háttér
-  határozatlan idejű munkaszerződés
-  13. havi bér
-  Erzsébet kártya
-  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes országára 
   kiterjedően
-  vállalati buszjárat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

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.

Azonnali munkakezdéssel munkatársat keresünk az alábbi pozícióba:

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú  szakirányú  végzettség 
•  Bérszámfejtési szabályok naprakész ismerete
•  Bérszámfejtő programok ismerete
•  Felhasználói szintű MS Offi  ce ismeretek 
•  Alapfokú angol nyelvtudás 

FELADATOK: 
•  Munkabér számfejtése és kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása, szükség esetén munkabérrel 
    kapcsolatos korrekciók kezelése
•  Letiltások kezelése (gyerektartás, bírósági végzések)
•  Folyószámla nyilatkozatok és változások rögzítése
•  Vállalati kártérítés kezelése, levonása
•  Szabadság-nyilvántartás kezelése
•  Bérszámfejtéssel és adóbevallásokkal kapcsolatos nyilvántartások kezelése
•  Bírósági, adóhatósági és egyéb letiltások visszaigazolása, érvényesítése, végrehajtása, munkabérből 
    való levonása
•  Kötelező statisztikai adatszolgáltatás (államigazgatási szervek, KSH, stb. felé)
•  A munkaterülethez kapcsolódó egyéb adminisztratív tevékenységek ellátása

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom

BÉRÜGYINTÉZŐ

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezzen
karrieroldalunkon magyar és angol nyelvű ÖNÉLETRAJZ, valamint 

MOTIVÁCIÓS LEVÉL elküldésével:  https://karrier.suzuki.hu/allas/berugyintezo-808

•  

Hogyan keressünk 
állást II.?

5. APRÓHIRDETÉSI 
     ÚJSÁGOK
Főleg az találhat érdekes 
álláshirdetéseket az apró-
hirdetési újságokban, aki 
fizikai munkát, szakmunkát 
keres. Persze diplomás 
dolgozókat is toboroznak 
ilyen módon, bár ők eze-
ken a felületeken kevesebb 
pozíciót találhatnak. 
Apróhirdetési újságokat 
olvasgathatunk az inter-
neten is, és vannak nyom-
tatott lapok is (napilapok 
vagy hirdetési újságok). 
Nagyon figyeljünk azon-
ban, mert néha lehúzós, 
átverős ajánlatokba is 
belefuthatunk.

6. ÁLLÁSbÖRZÉK
Tavasszal és ősszel 
rendezik az állásbörzéket, 
elsősorban a felsőoktatási 
intézmények, de az 
önkormányzatok és 
a civilszervezetek 
is szerveznek olyan 
eseményeket, ahol az 
álláskeresők találkozhatnak 
a munkaadókkal. Az 
azonban ritka, hogy egy 
állásbörzén valaki alá 
is írja a munkaadóval a 
munkaszerződést, de ha 
szimpatikusak voltunk 
neki, akkor behívhat 
állásinterjúra.

folyt. köv.: 9. old.
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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

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 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

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 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 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

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!

Hogyan keressünk 
állást III.?

7. MUNKAERŐ-
    KÖZVETÍTŐK
Ha valaki munkaerő-közve-
títő céghez jelentkezik, 
akkor nem biztos, hogy 
azonnal állásajánlatot 
is kap. A jelentkező első 
körben bekerül egy adat-
bázisba. A közvetítő cég-
nek a munkaadó arra ad 
megbízást, hogy egy vagy 
több pozícióra keresse meg 
a tökéletes munkavállalót. 
Az adatbázisból ekkor ki-
keresik azt a személyt, 
aki megfelel a munkaköri 
leírásnak, és a képességei 
és a képzettsége is olyan, 
amilyenre szükség van.

8. KERESSÜK MEG 
     KÖZVETLENÜL A 
     CÉGEKET
Ha tudjuk, hogy melyik 
szektorban szeretnénk 
állást találni, keressük 
meg közvetlenül azokat 
a cégeket, amelyek az 
adott területen működnek. 
Nézegessük a kiválasztott 
vállalatok karrieroldalát, 
ott feltüntetik az üres 
pozícióikat. Akkor se 
keseredjünk el, ha épp 
nem találunk megfelelő 
ajánlatot, ugyanis nem 
minden állást hirdetnek 
meg. Küldjük el bátran a 
pályázatunkat ebben az 
esetben is!

9. MINDIG LEGYEN 
   NÁLUNK ÖNÉLETRAJZ
Járjunk nyitott szemmel, és 
ha valahol azt látjuk kiírva 
vagy azt halljuk valakitől, 
hogy munkatársat keres, 
akkor azonnal be is tudjuk 
adni a pályázatunkat.

10. HASZNÁLJUK 
        A KAPCSOLAT-
       RENDSZERÜNKET
A barátaink, ismerőseink 
is segíthetnek az állás-
keresésben. Tudatosítsuk 
bennük, hogy épp munkát 
keresünk, de ne „támadjuk 
le” őket. A közösségi olda-
lak is nagyon hasznosak 
lehetnek ebben.

www.allasiranytu.hu
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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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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

 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

RAKTÁROS
FŐBB FELADATOK: 

•  Kész termékek anyagmozgatása    
•  Áru összekészítése, kiadása
•  Beérkező alapanyagok bepakolása

AZ  ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•  Min. 8 általános iskolai végzettség
•  Nagy teherbíró képesség
•  Pontos, precíz munkavégzés
•  Két műszakos munkavégzés vállalása
•  Előny: gyalog kíséretű targonca irányítása
•  raktáros tapasztalat

Esztergom-kertvárosi telephelyű cég, felvételt 
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére

AMIT CÉGÜNK BIZTOSÍT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Hosszútávú munkalehetőség
•  Cafeteria
•  Munkába járás költségtérítés
•  Modern munkakörnyezet

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNŐ
FŐBB FELADATOK: 

•  Az üzem helyiségeinek, gépeinek, berendezéseinek rendben tartása, takarí-
tása az előírt módon.
•  A termelőgépek és eszközök állagának/állapotának megóvása, előírásszerű 
használata.
•  A csoportvezetői és műszakvezetői utasítások betartása.

AZ  ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•  Min. általános iskolai végzettség  
•  Nyolc órás munkavégzés   
•  Két műszak vállalása   
•  Előny: szakmai tapasztalat 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Esztergom-Kertváros, Ipari park

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL:
•  Versenyképes jövedelem
•  Teljes munkaidős foglalkoztatás
•  Cafeteria
•  Modern munkakörnyezet

QUALITY MÉRNÖK
FŐBB FELADATOK: 

•  A gyártási területen a minőségirányítási folyamatok felügyelete
•  Minőségi mutatószámok kiértékelése, okok elemzése, javító intézkedések 
    bevezetése és felügyelete
•  Gyártási problémák kezelése, eltérések megoldásában való részvétel
•  Intézkedési tervek, riportok, összefoglalók készítése, követése

AZ  ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
•  Min. minőségbiztosítási technikus végzettség
   Előny: felsőfokú végzettség
•  Angol nyelvtudás
•  Műszaki rajz olvasása
•  Precízitás
•  Offi  ce program csomag felhasználói 
    szintű ismerete
•  Előny: B kategóriás jogosítvány

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Esztergom-Kertváros, Ipari park

AMIT CÉGÜNK BIZTOSÍT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Cafeteria
•  Teljes munkaidős foglalkoztatás
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Munkahelyi telefon

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   
•  Általános iskolai végzettség, 
•  precíz munkavégzés, 
•  jó kézügyesség, 
•  monotonitástűrés

FŐBB FELADATOK: 
•  Elektronikai alkatrészek összeszerelése, válogatása

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

JELENTKEZÉS MÓDJA:  Magyar nyelvű, fényképes önéletrajzát a  hr@i-pro.hu címre várjuk!  
Kapcsolattartó személy:  Pátrovics Zsuzsanna  06-20/457 6598

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL:
•  Versenyképes jövedelem
•  Teljes munkaidős foglalkoztatás
•  Cafeteria
•  Modern munkakörnyezet

2500  Esztergom, Dobogókői  út 35.   
Post:  2501 Esztergom, P.O.Box 267.
Tel: (36-33) 542-400       Fax: (36-33) 542-401

Summit D&V Ltd., Esztergom
Trading and Manufacturing Company owned by 

Sumitomo Corporation is looking for an

LOGISTICS COORDINATOR
We are also waiting for application of the career starter

If you are interested in our off er, please send us your 
CV and Cover Letter with salary expectation at 

beata.szobotin@summit-dv.hu.

tAsKs And rEsponsiBiLitiEs:
•  Maintain good relationship with customers and business partners
•  Planning of loading/unloading procedures at import/export cargo arrangements, 
   optimize loading/unloading windows 
•  Inspection of incoming cargos with Production department
•  Monitoring of cargo schedule, reporting internally and to the customer
•  Support customs clearance procedures
•  Strong cooperation with production department
•  Checking, reviewing and making eff ective warehousing procedures
•  Stock management, stock planning, forecasting and ordering
•  Monitoring of KPIs on logistics department, eff ort for continuous  development
•  Market research activity, preparing contracts with logistics providers, preparing 
   calculations and off ers for logistics service
•  Optimization of packaging concepts in order to improve logistics effi  ciency
•  Continuous optimization of logistics cost

rEQuirEmEnts:
•  Minimum secondary school
•  Fluent English (written and oral)
•  Strong MS Offi  ce knowledge
•  Good communication skill
•  Driving license
•  Preferable living close to Esztergom

AdVAntAgEs:
•  University / collage degree
•  Logistic qualifi cation
•  Professional experience in logistic fi eld

worKing timE:
Working hours: 40 hours/week (Mon-Thu 08:00-17:00, Fri 08:00-15:00)

whAt wE offEr: 
•  International environment.
•  Stable, long-term job opportunity.
•  Young and innovative community.
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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

apró-
hirdetések 

leadási 
határideje: 
kedd 12 óra

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

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

Reklámújság terjesztőket keresünk Solymár, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye és Pilisszentiván területére! 

Tel.: 06-30/561-0529

A ZIMBO Perbál Kft. 
új munkatársat keres teljes munkaidőben,  

az alábbi pozícióba: 

KARBANTARTÓ
Főbb feladatok:
 • Gépek, gyártósorok készenlétének folyamatos biztosítása  
  és karbantartása
 • Karbantartási,  javítási munkálatok elvégzése
 • Kapcsolattartás külsős szolgáltató cégekkel
 • Külsős szolgáltató cégek által elvégzett javítások ellenőrzése,  
  a javítási munkálatokban történő tevékeny részvétel
 • Projekt feladatok ellátása
 • Továbbképzéseken való részvétel

Elvárások:
 • Középfokú szakirányú gépész és/vagy villamos végzettség
 • Karbantartási, javítási munkák során szerzett tapasztalat
 • Műszaki rajz olvasási ismeret
 • Önálló munkavégzés elektromos rajzok alapján
 • Hidraulika és pneumatika rendszerek ismerete
 • Rugalmasság, jó probléma megoldó képesség

Amit kínálunk:
 • Stabil, hosszú távú munkalehetőség
 • Versenyképes fizetés
 • Egyéb béren kívüli juttatások
 • Tanulási és előrelépési lehetőség egy piacvezető  
  nemzetközi vállalatnál 

Munkavégzés helye:
 • Perbál, Pest megye

Jelentkezés módja:

Amennyiben hirdetésünk  felkeltette érdeklődését és szívesen  
csatlakozna cégünkhöz, kérjük küldje el a magyar és német nyelvű  

fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: job@zimbo.hu

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)

ViLLAnYszErELŐ fELAdAtKÖr:
•  papíripari termelőgépek rendelkezésre állásának biztosítása
•  megelőző és tervezett karbantartási feladatok elvégzése
•  hibaelhárító karbantartási feladatok elvégzése
•  fejlesztési, módosítási javaslatok tétele

ELVÁrÁsoK:
•  szakmunkás végzettség
•  hasonló területen szerzett tapasztalat
•  önállóság és csapatmunkára való képesség
•  több műszakban történő munkavégzés vállalása
•  Lábatlan és Leányvár telephelyeken történő munkavégzés 
   vállalása

Amit KínÁLunK:
•  felelősségteljes pozíció, határozatlan idejű szerződés
•  versenyképes jövedelemcsomag, éves Cafeteria keret
•  szakmai fejlődés és továbbképzés egy dinamikus nemzetközi 
    vállalatnál

KArBAntArtÓ ViLLAnYszErELŐ
munKAtÁrsAKAt KErEsÜnK

A HIGIÉNIAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ SOFIDEL HUNGARY KFT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    

Kedvezményes márka független  
 

TAVASZI OLAJCSERE AJÁNLAT 
valamennyi 4 évnél idősebb  

  

személy-, és 3,5 t haszonjárműre  
 

18 900 Ft – 23 600 Ft bruttó ár között 
 

(tartalma max. 5l olaj, szűrő, munkadíj). 
 

 Az ajánlat 2017. május 31-ig érvényes. 
 

Időpont egyeztetés: +36 30 730 2764  
 

hétfő – péntek 7:00-16:00 

Styevola és Fia Kft. 
 

H‐2500 Esztergom Táti út 28. 
Tel: +36 33 501 670; Mobil: +36 30 730 2764; 

sZerkesZtŐsÉgünk elÉrHetŐsÉgeI:
Dorog, BÉCsI Út 40.

lehetőség az agóra mellett
          nyitva: H-P: 8.00-16.00 

    tel.: +36-33/403-703, +36-30/411-3921
esztergom@szuperinfo.hu

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti/

Esztergomi autóipari 
vállalathoz 

keresünk

betanított  
munkára 

több műszakos munkarendben 
dolgozó kollégákat! 

Minőségellenőrzésben szerzett 
tapasztalat előnyt jelent,  

de nem feltétel.
Esztergom vonzáskörzetéből 

várunk jelentkezőket az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 

weboldal: www.correctforras.hu
e-mail cím: correct.bt@gmail.com

telefonszám: +36706707373
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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

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

CENTRÁL AUTÓSZERVÍZ
Autóvillamosság

Gépkocsik javítása, vizsgára 
felkészítés.

Autóklíma szervíz.
Esztergom, Hősök tere 10.

Pócsföldi Zoltán 06-30/300-6036

Esztergom Dobogókői út 78.  /volt Műszaki Erdészet/
Tel.: +36 33 501 930,  Mobil: +36 30 228 1800

ÖN MILYEN 
MŰSZAKI 
VIZSGÁT 
KERES?

NAGY MŰSZAKI 
VIZSGA AKCIÓ!! 

MÁRCIUS 31-IG!

19.900 FT-TÓL

·  AZONNALIT?
·  A LEGKÖZELEBBIT?
·  OLYAT, AHOL NEM KELL FÉLNIE A 
    SIKERTELEN VIZSGÁTÓL?
·  SPECIÁLIS JÁRMŰRE VONATKOZÓT?
·  AHOL NINCSENEK REJTETT 
    KÖLTSÉGEK?

NÁLUNK MEGTALÁLJA A LEGJOBB AJÁNLATOKAT!
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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, 3D-s 
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

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! Esztergom, Aradi tér IV.em két színtes, 62 
m2, 2 szoba+ galériás, távfűtés, lakás. Ár; 8,5MFt. 
+36 20 421-4557 

Eladó! Esztergom, Nagy Duna közeli, 1986-ban 
épült, 2006 ban felújított,két család részére alkal-
mas, 535m2-es telken, kétszintes 2 x100m2-es + 
tetőtér, 3 fürdőszoba, 7 szoba, erkély, terasz, pin-
ce, kocsi beálló,panorámás kilátással. Ár: 50 MFt; 
+36 20 421-4557

Eladó   Tát –Kertváros, zöldövezeti csendes, szép 
utca, négyes-iker ház, 415 nm es gondozott telek, 
felújított lakás, 3 szoba 80 nm, garázs,műhely,ipari 
áram,gázfűtés.   Ár:11 MFt   +36 20/421-4557

Eladó, Tát-kertváros Zóla Emil fasor, 1szobás, 
39nm, I.emeleti, erkélyes jó állapotú, költözhető 
lakás. ÁR: 6MFt  +36 20/421-4557

Eladó! Sárisápon családi ház 180 nm telek,1 szo-
ba+ nappali, jó állapot, gangos ház, kamra, pince, 
kocsi beálló, cserépkályha fűtés  Ár: 6MFt +36 
20/421-4557 

Eladó garázs, Esztergomban, Béke tér, Tég-
la ház u, 18 nm, víz, villany  van.  Ár: 1,8 MFt.                   
+36 20/421-4557

Esztergom Csenkei hídnál nyaraló, 1055nm 
telek,30nm könnyűszerkezetes nyaraló, pince,fúrt 
kút, villany van. Ár; 5,5 MFt.  +36 20/421-4557

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ
Esztergom, Kiss J. út 48.;  tel: + 36 20/421-4557 

www.barta.ingatlanforras.hu; barta-ingkoz@vnet.hu

Lakás Esztergom: : Budai Nagy A.u. 55m2, I.em,erkélyes, 2 szoba, távfűtés,1szobás cserével   8MFt
Dorog Schmidth ltp.55m2, 2 szoba, hall, II.emelet, távfűtés, felújított, erkélyes, klíma, redőny    11,5MFt
Erzsébet királyné u, III.em, 2 szoba,49m2, cserépk és hőtárolós villanyfűtés, új ablakok, üres  8,5MFt
Monteverdi u kétszintes panorámás sorház,97 nm, 2+3 fél szoba, terasz, kis kert, gázfűtés  27,5MFt
Kölcsey Ferenc u, belváros, III.em, 2 szoba, 55 m2, erkélyes, vegyes központi fűtés                      9,5MFt
 Családi ház, Egom: Pöltenberg u, 299m2 telek, 1+félszoba, cserépkályha, pince, kapualj      7,9MFt
Szentgyörgymezőn, Duna közeli, 357nm, telek, 3szoba, kétgenerácíós, gáz- cserép k. fűtés     20MFt
Petőfi  u, városközpont, 2 szint,197m2 telek, 45m2 üzlet, 36 m2 raktár, 92 m2 lakás, 3sz+napp  32MFt
Petőfi  u 364m2 telek, 3 szoba, 120m2,felújítandó, gáz és cserép kályha fűtés, kétgenerációs        12MFt
Basa u, 1560m2, panorámás telek, 2 szintes, 7szobás, terasz, épület alatt szuterén, garázs          68MFt
Zsák u, 577m2, telek, 2,5 szoba, 85m2, gáz és vegyesfűtés, mellékép, garázs, szuterén             17,9MFt
Bocskoros u sorház, 5 szoba,120m2, 2 autós garázs,2 fürdő, új nyílászárók, gáz, cserépkfűt       24,5MFt
Bocskoroskúti dűlő, 850m2, panorámás telek, két szint, lakóingatlan, 56m2, új nyílászárók         8,9MFt
Babics u, 750m2 telek, két szint, 4szoba,150 nm, extrán felújított, panorámás, garázs, gázfűt 70MFt
Esztergom-kertváros, Fő úton, 465m2 telek, 2 szoba, 73nm, villany és cserép kályha fűtés  10,5MFt
Dóbó u 1085nm telek, 2000-ben épült, 3 szoba+nappali, beépíthető tetőtér, gázf+ kandalló12,5MFt
Tát Erkel köz,1430nm telek, 3 szoba, 90m2, nagy szobák, cserépkályha fűtés, költözhető          13MFt
Csolnok, Rákóczi telep, 450m2 telek, 2szoba , 55m2, gáz és vegyes fűtés, pince,garázs, terasz 6,8MFt
Leányvár,1075m2 telek,4,5szoba,180m2, két generációs, két konyha, fürdő, pince, garázs   27MFt
Építési telek,Egom, tiszti üdülő 3235nm,sorház,vagy lakások építésére alkalm,közművek     40MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

Tel: 70-366-0733

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

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

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

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

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Penészmentesítés. www.
p e n e s z e l t a v o l i t a s a . h u 
06(30)294-6022

Festés, kőműves mun-
kák, térkövezés, 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

Bérelhető autó már 3500 Ft-
tól/nap, +36/30-743-1674, 
csigiautoberles@gmail.com

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bőveb-
ben: www.varrogepszerviz.net 
06-70/565-2922

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

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

ÁLLÁS

Nehéz fizikai munkára betone-
lemgyártót és targoncavezetőt 
keresünk. Munkavégzés helye: 
Esztergom-Kertváros. Egy-
műszakos munkarend. 06 
33/419-187

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

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

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

A Paint 2000 Festékház fér-
fi eladót keres. 20/921 9532

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

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

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

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, Dobogó-
kői út 78.) vagy a +36/30-228-
1800-as, +36/30-321-6990-es 
telefonszámon.

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

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahelyünk-
re. Szállás, étkezés, utazás bizto-
sított. 06-70/354-9321

Dorogi munkahelyre, fiatalos 
csapatba, egy műszakos mun-
karendbe bútoralkatrészek csi-
szolására férfi munkaerőt kere-
sünk jó kereseti lehetőséggel. 
06/30-392-0959

Kozmetikus, fodrász, műkör-
mös munkatársakat keresünk 
Esztergomba bevezetett forgal-
mas szépségszalonba. Fényké-
pes önéletrajzot a szepsegszalon 
2500@gmail.com címre kérjük.

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/334-5262

ÁLLAT

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

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

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

Idősek gondozását vállalom! 36 
éves (Honvéd Kórház) szakápo-
lói gyakorlattal rendelkező nő 
vagyok. 06-30/272-5521
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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

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

tV És HIFI JaVÍtás!
sZerVÍZ: 

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

FÜRJTOJÁS kapható!
dorog, Szt. Imre u. 50. - folyamatosan

frissEn VÁgott, KonYhAKész 
fÜrJ-és nYúL rEndELhEtŐ! 

+36-30 412 0370

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, villanybojler takarítás,
biztosítéktábla szerelés, hibaelhárítás,

villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesítmény
 növelés, új kiépítés), érintésvédelmi felülvizsgálat, E.P.H.

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

Porral oltó hitelesítés AKCIÓ!

Főnix Tűzvédelmi Kft.
06-30/249-3570

Kérem hivatkozzon a hirdetésre!

Tűzoltó készülék hitelesítés akció
800 Ft /db/ év

Hívjon házhoz jövünk!
Esztergomban.

A munkánkra 1 év garanciát vállalunk!

Új tűzoltó készülék, 6 kg-os:  6985 Ft
5 éves javítás:                       3000 Ft
10 éves javítás:                     4000 Ft
Akció érvényes:               2017. dec. 31.

 

Energiatanúsítvány elkészítését és értékbecslést vállalunk!
Az eladott ingatlanok után 2,5% + áfa jutalékért dolgozunk!

Kozák Oszkár: +36-20/315-4506
Kozák Márk: +36-30/395-9490
Iroda: +36-33/440-095

Cím: 2510 Dorog, Hősök tere 3., 
Esztergom, Kossuth L. u. 49.

Nyergesújfalu, Dózsa Gy. út 2/B

TÁRSASHÁZ
VILLÁMÁR! Esztergom város központjában a Kossuth L. utcában 
eladó egy teljesen felújított, azonnal költözhető, gáz és cserépkályha 
fűtéses, 70 nm-es, 2 szoba-nappali, konyha, fürdőszoba helyiségekből 
álló, rendezett közös udvaros házrész. (új villanyrendszer, új fürdő-
szoba, festés, nyílászárók, burkolatok)                   Ára: 8,3 M Ft
ALBÉRLETEK
Táton kiadó különálló családi ház, 1 szoba, konyha, fürdőszoba, kis te-
lek és kocsi beállási lehetőség tartozik hozzá. Gázfűtéses. Táton a CBA 
és a benzinkút felé található a főúton.   Ár: 55.000 
Ft+rezsi ( 1 havi kaució) Kizárólag � atal pár részére kiadó!
Tokodaltáró Szegfű utcában kiadó sorházi ingatlan, 55 m2, 1,5 szoba, 
konyha, fürdőszoba, egyedi központi vegyes tüzeléses kazánfűtéssel.  
        Ár: 55.000 Ft+rezsi ( 1 havi kaució) Kizárólag � atal pár részére kiadó!  
Dorog város központjában kiadó 1 szobás garzon házrész, kandallófű-
téses. Kizárólag fi atal pár részére kiadó!    
                     Ára: 50.000,-Ft + rezsi (1 havi kaució) 
Esztergom, Mikszáth u. kiadó 77 m2, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, ga-
rázs, pince helyiségekből álló házrész. Gáz és cserépkályha fűtéses.  
                                     Ára: 50.000,-Ft+rezsi (kaució nincs /festés miatt/)

NYERGESÚJFALUN ÉS ESZTERGOMBAN KÉSZPÉNZES 
VEVŐINK SZÁMÁRA ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK!

E-mail: kozak@invitel.hu
Web: www.kozakingatlan.hu

ÉRDEMES REGISZTRÁLNI IRODÁINKBAN, HISZEN ESZTERGOMBAN 
1 HÓNAPON BELÜL TÖBB ALBÉRLETÜNK IS LESZ!

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

Akció a Harmónia Optikában 
Dorogon!!! Minden szemüveglen-
csére -30% kedvezmény márci-
us 31-ig. Multifokális szemüveg-
lencsékre- 1+1 akció, szemüveg-
keretekre -20-50% kedvezmény. 
Ingyenes látásvizsgálat, Egész-
ségpénztár- és Szép kártya elfo-
gadás. Cím: Dorog, Bécs út 61. 
30/311-2296

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.

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

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

Működésképtelen akkumulátor 
leadása 20/484 2344

Ipari ezüst, amalgám, plati-
na, palládium felvásárlása bár-
milyen formában non-stop. 
06-70/292-1004

Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben. 
06-30/3454-724

EAN 1000 Esztergagép ELADÓ! 
20/567-2981

VADÁSZHÁZAMBA afrikai tró-
feákat, hullott szarvasagancsot, 
vadászhagyatékokat, gyűjte-
ményeket vásárolok. 06-30/ 
849-47-86

2 db „Erika” és Goth betűs írógép 
ELADÓ! 33-331-918

RÉGISÉG

VÁSÁROLNÉK papírt-fém pengőt, 
koronát, forintot, kitüntetést stb. 
06-20/997-11-53

Készpénzért veszek bake-
lit lemezeket, diafilmeket, dia-
vetítőt. régi pénzeket, kitün-
tetéseket. Ingyenes kiszállás! 
06-30/194-9356

TÁRSKERESŐ

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

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS
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Nem éri meg Budapestre utazni professzionális fogszabályozásért!

PÁCIENSEINK SZERINT MI VAGYUNK AZ “EMBERSÉGES FOGÁSZAT”

Hallatlanul szerencsések azok a Pácienseink, akiknek 
a mosolyvonalába eső frontfogak szabálytalan 
helyzetén kell kisebb korrekciót végezni. 
Szerencsések mert ezt a legmodernebb 
technológiával gyártott, átlátszó sínes eljárást dr. 
Barta Gyöngyi fogszabályozó specialistánk elsőként 
hozta el Budapestről Komárom-Esztergom megyébe. 

Alacsony rezsiköltségünknek köszönhetően mi pedig 
jóval kedvezőbb áron kínáljuk. Az átlátszó Alginerek 
lassan, de annál precízebben mozgatják helyükre a 
fogakat és formálják át a fogsort az elbűvölő és 
egészséges mosolyért. Ezzel az eljárással kiváló 
eredményt érhetünk el különösen komfortos módon. 
A sín könnyedén felhelyezhető és szükség esetén 
könnyedén eltávolítható. Szinte nincs is hatása a 
beszédre és a megjelenésre. 

Rögzített fogszabályozó készülékek közül ma már 
könnyű megtalálni azokat a típusokat, melyek 
minden korosztály számára diszkrét és komfortos 
megoldást jelentenek. A legesztétikusabb az Inspire 
ICE zafírkristály fogszabályozó készülék. 

Anyaga kristálytiszta zafír, páratlan átlátszó-
ságának köszönhetően rendkívül diszkrét 
megjelenést biztosíthatunk. A láthatatlan 
fogszabályozónak is nevezett Incognito készülék 
pedig a legkorszerűbb technológia segítségével 
tökéletesen egyénre szabott készülék. Ez a ma 
létező egyetlen fogszabályozó, ami tökéletesen 
láthatatlan marad, mivel a fogak belső oldalára 
kerül felhelyezésre. Nevéhez méltón, viselése 
mások számára végig inkognitóban marad, 
viselőjén kívül senki sem szerezhet róla tudomást. 

dr. Barta Gyöngyi, fogszabályozó szakorvos

Televíziós átalakító műsoroknak köszönhetően 

az ország egyik legismertebb fogszabályozó 

szakorvosa dr. Barta Gyöngyi. Ő és 
dr. Padányi Katalin az egyetem 
első évétől a legjobb barátnők. 
Szombatonkénti 

fogszabályozási rendelése 

tökéletesen illeszkedik a 

rendelő preventív szemléletébe.


