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

EsztErgom, szEntEndrE és térségE      Cím: dorog, BéCsi út 40.,   www.szupErinfo.hu 2017. március 3., XiV/09.

kőműves 
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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

MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2017.   március 13-14 és 16.

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

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

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
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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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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

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!

20 éves múlttal 
rendelkező 

csomagolóanyag 
gyártó cég keres

targOnCÁst
 az esztergomi ipari 

parkban lévő telephelyére.
FELADATOK:
-  Késztermékek, raklapok 
   mozgatása
-  Minőségi és mennyiségi 
   ellenőrzés
-  A gyárudvar rendjének fenntar-
   tása, ellenőrzése, tisztán tartása
-  Kapcsolódó adminisztrációs 
   feladatok

ELVÁRÁSOK:
-  ÉRVÉNYES TARGONCAVEZETŐI 
   ENGEDÉLY!!!!
-  Targoncavezetői gyakorlat, 
    minimum 2-3 év!!
-  Rugalmasság, ponosság, 
    precizitás!

AMIT KÍNÁLUNK:
-   Versenyképes � zetés
-   Stabilitás és hosszú távú 
     munkalehetőség
-    Barátságos munkahelyi légkör, 
     családias csapat!

Ha ajánlatunk felkeltette 
érdeklődését, és alkalmasnak érzi 

magát a pozíció betöltésére, kérem, 
önéletrajzát a pozíció megnevezéssel 

küldje el a Veres Viktória: 

veres.viktoria@spedpack.hu
e-mail címre.

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

assist_szerviztechnikus_79x66_170228_g

2017. február 28. 11:06:18
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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

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

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.

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára keresünk azonnali       

kezdéssel betanított munkára

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

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

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

PILISVÖRÖSVÁRON
 logisztikai telephelyre
jó kiállású, megbízható 

VAGYONŐRÖKET 
KERESÜNK
25-55 éves kor között

Munkarend: 17:00-06:00-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

PST Hungary KFT., amely a japán Mit-
sui-Soko csoporthoz tartozik s logiszti-
kai szolgáltatásokat lát el Nyergesújfa-
lun a Zoltek vállalatnál, felvételt hirdet 
az alábbi munkakörbe:

LOGISZTIKAI MUNKATÁRS
FŐBB FELADATOK:
-   A beruházási projektek raktárkészletének nyilvántartása, kezelése
-   Szállítmányok összeállítása, rakodások koordinálása
-   Csomagolások koordinálása
-   Kiszállítások dokumentációjának összeállítása
-   Anyagmozgatás raktáron belül
-   Beérkező anyagok átvétele
-   Külső helyszíni rakodás-csomagolás koordinálása

 ELVÁRÁSOK:
-   Min. érettségi
-   Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
-   Alapszintű angol nyelvtudás
-   Jó kommunikációs képesség
-   Rugalmas, lendületes munkavégzés
-   Csapatmunka
-   Jó fi zikai kondíció
-   B-kat jogosítvány

 ELŐNY:
-   középfokú angol nyelvtudás
-   targonca vezetői jogosítvány
-   tapasztalat raktárosi munkakörben

Jelentkezni: a katrina.kormosova@pst-hungary.hu 
e-mail címen lehet.

Fényképes magyar nyelvű  önéletrajzokat e-mailen várjuk. 
E-mail: zsuzsa.schmidt@helvet.hu 

HELVET KFT. 2085 Pilisvörösvár Szent László u. 20. 

KÖnYVELŐt 
napi 8 órában 

FELTÉTELEK: 
-    jó számítógépes ismeretek 
     (Word, Excel, Outlook, Photosop)
-    Szakirányú végzettség 
     (számviteli, pénzügyi területen)
-    Szakmai gyakorlat
-    Önállóság a rábízott feladatok 
     megoldásában

FELADATOK:  
-    Bejövő számlák feldolgozása
-    Tárgyi eszközök könyvelése
-    Bankszámlakivonatok könyvelése
-    Főkönyvi könyvelés
-    Kimutatások, analitikák készítése
-    Kintlévőség kezelése                                          

Forgácsolószerszámokat, hűtő-kenőolajokat 
és szerszámgépeket forgalmazó cég keres 

főállású

-    Fizetési felszólítások e-mail-ben,   
     telefonon
-    Statisztikák , kimutatások készítése

ELŐNY:         
-    SAP integrált vállalatirányítási 
     rendszer ismerete
-    Mérlegképes könyvelői képesítés
-    Angol nyelvtudás
-    Pilisvörösvár vagy környéki lakóhely

AMIT KÍNÁLUNK:         
-    Versenyképes fizetés + juttatási 
     csomag
-    Kulturált,inspiráló munkakörülmény, 
     szabálykövető vállalati környezetben 

RAKTÁRI ASSZISZTENS 
ANGOL NYELVTUDÁSSAL

munkakörbe

AZ EURASIA LOGISTICS KFT. ESZTERGOMI 
TELEPHELYÉRE FELVÉTELT HIRDET

Jelentkezés módja:Angol és magyar nyelvû fényképes 
önéletrajzot, Bruttó izetési igény megjelölésével, a hr@eurasia.hu 

email címre kérjük elküldeni.

munkakörbe

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzot és motivációs levelet, 
bruttó fizetési igény megjelölésével, e-mailben a hr@eurasia.hu 

email címre vagy postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király u. 
46. címre kérjük elküldeni.

Az EURASIA LOGISTICS Kft. esztergomi központjába, 
7 fôs könyvelési csoportja bôvítéséhez,

 felvételt hirdet 

KÖNYVELŐ
fŐBB fELAdAtoK:
•   Bejövő számlák feldolgozása
•   Számlázás
•   Bankszámlakivonatok könyvelése
•   Főkönyvi könyvelés
•   Kimutatások, analitikák készítése
ELVÁrÁsoK:
•   Többéves szakmai gyakorlat
•   Szakirányú végzettség (számviteli, pénzügyi területen)
•   Precizitás
•  Önállóság a rábízott feladatok megoldásában 
ELŐnYt JELEnt:
•   Mérlegképes könyvelői képesítés, felsőfokú szakképesítés
•   Angol nyelvtudás
•   Multinacionális vállalati környezetben szerzett tapasztalat

Amit KínÁLunK:
•   Versenyképes fi zetés + juttatási csomag
•   Kulturált, inspiráló munkakörülmény, szabálykövető vállalati környezetben
•   Szakmai fejlődési lehetőség egy 25 éve sikeresen működő, magyarországi 
     és külföldi telephelyekkel rendelkező multinacionális vállalatnál

fELAdAtoK:
•   Angol-magyar tolmácsolási, fordítási feladatok a napi megbeszéléseken 
      és a napi munkaterületi bejárásokon
•   Munkaműveleti utasítások karbantartása és aktualizálása (WPS)
•   A kommunikáció támogatása a külföldi és a magyar kollégák között
•   Autóalkatrész-raktár részlegünkön logisztikai / gyártási feladatokhoz 
      kapcsolódó asszisztencia
•   A raktárvezetők munkájának adminisztratív támogatása, angol és magyar 
      nyelvű riportok készítése

ELVÁrÁsoK:
•   Angol nyelv magabiztos, tárgyalóképes ismerete (szóban és írásban 
      egyaránt), amely az állásinterjún tesztelésre kerül 
•   MS-Excel magabiztos használata elengedhetetlen
•   Munkaruha viselete (raktári irodai területen)
ELŐnYt JELEnt:
•   Magabiztos angol nyelvtudás
•   Felsőfokú iskolai végzettség
•   Japán vállalatnál szerzett korábbi munkatapasztalat
•   Jártasság raktári adminisztrációban
•   Magabiztos MS-Excel és MS-PowerPoint használat
•  Esztergom és környéki lakhely, vagy utazási hajlandóság
Amit KínÁLunK:
•   Versenyképes fi zetés + juttatási csomag
•   Szakmai fejlődési lehetőség, egy 25 éve sikeresen működő, magyarországi 
      és külföldi telephelyekkel rendelkező multinacionális cégnél

munKAVégzés hELYE:
•   Esztergom
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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!

 

Az ÁRENDÁS 
Mercedes-Benz 

hivatalos márkaszerviz, 
Solymárra, 

MŰHELYVEZETŐ/
MEO

munkakörbe, szakmai 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat keres.

Német vagy angol 
nyelvtudás előnyt jelent.

Várjuk jelentkezését a  
mozsolics.zsuzsa@arendas.hu 

e-mail címre.

Önéletrajz tippek 
kisgyerekeseknek
1. TUDATOSÍTSUK, HOGY 
NEM ESTÜNK KI A MUNKA 
VILÁGÁBÓL!

Minél hosszabb idő telik el 
munkahely nélkül, annál 
nehezebb visszatérni 
a mindennapi munka 
világába. A munkaadók 
sokszor tartanak attól, 
hogy a pályázó elszokott 
a napi munkába járás és 
feladatteljesítés rutinjától.

Ha frissen tartjuk a tudá-
sunkat, nem szakadunk 
el teljesen a munka vilá-
gától, hanem figyelünk 
arra, hogy mi történik 
a szakterületünkön, sőt 
még fejlesztjük is a tudá-
sunkat, megszerezzük a 
nyelvvizsgát, vagy egy 
továbbképzésen veszünk 
részt, akkor ezt bátran írjuk 
bele az önéletrajzunkba. 

2. KERESSÜNK 
RÉSZMUNKAIDŐS 
ÁLLÁST!
Találhatunk 4 vagy 6 órás 
részmunkaidős állásokat, 
illetve kereshetünk 
otthonról végezhető 
munkát is. Ez utóbbival 
azonban nagyon 
vigyázzunk! Nagyon 
sok MLM tevékenységet 
hirdetnek úgy, mintha 
távmunka lenne. Az is 
nagyon fontos, hogy 
soha nem szabad fizetni a 
munkát kínálónak!

3. JÁRULÉKKEDVEZ-
MÉNYT KAP A MINKET 
ALKALMAZÓ MUNKAADÓ
Komoly járulékkedvezmé-
nyeket kaphatnak a mun-
kaadók, ha gyes, gyed után 
munkát vállaló személyt 
vesznek fel. Az álláskereső 
kismamák ismerjék meg 
munkahelyvédelmi akció 
részleteit!

http://www.allasiranytu.hu
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Piliscsabai Rozifa Kft. a következő 

állást hirdeti meg: 

TARGONCAVEZETŐ
Nagy múltra visszatekintő raklapgyártó cégünk munkatársat 

keres, tArgonCAVEzEtŐ munkakörbe.

feltétel: Targoncavezetői végzettség és több éves 
tapasztalat ilyen munkakörben

Kitartó személyiség
Precíz munkavégzés

Amit kínálunk: Egy műszakos munkarend
Családias hangulat

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

teljes munkaidő.
munkavégzés helye: piliscsaba

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

GUMISZERELŐ 
munkatársat 

keresünk hosszú távra 
Pilisborosjenőre 

(Külső Bécsi út) 

azonnali kezdéssel. 
Nettó jövedelem: 

180 000 Ft. 

Tel.:20/585-6640

www.auchan.hrfelho.hu

JELENTKEZZ HOZZÁNK SOLYMÁRRA,
munKÁt KErEsEL?

ha szeretnél egy kereskedelmi szakmát kitanulni, vagy ha 
már van tapasztalatod.

NYITOTTAK VAGYUNK!
Várjuk diákok, kisgyermekes szülők, nyugdíjasok, éjszakai munkát 
vállalók, megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését.

LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK!
teljes heti 40 órára, részmunkaidőre 10, 20, 25, 30, 
35 órára, állandó hétvégi munkavégzésre az alábbi 
pozíciókban:

Keresünk:
-  karbantartó
-  friss élelmiszer eladó
-  alkalmazott az önkiszolgáló osztályon    
   (éjszakai munkavégzésre is)
-  pénztár host, és hostess

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.: 06-33-516-610

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

 

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:

Apró-
hirdetések 

leAdási 
hAtárideje: 
kedd 12 órA
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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

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. 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:

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

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

Műszaki boltba 

árufeltöltőt 
keresünk!

Érdeklődni személyesen 
(Dorog, esztergomi út 19.) 

önéletrajzzal, 
vagy a következő 
telefonszámon: 

33/440-468

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

A cég székhelyére Dorog és vonzáskörzetéből
FOLYAMATOS MUNKARENDBE  

KÉZI- ÉS GÉPI ANYAGMOZGATÓ 
munkatársat keres.

fELAdAtAi KÖzé tArtoziK:
Az üzemvezető utasításai alapján

•   termelési feladatok ellátása,
•   csomagoló berendezés kezelése,
•   késztermék raklapos mozgatása,
•   termelés koordinátori / karbantartói 
    feladatok ellátásában segítségnyújtás
•   áruátvétel, árubetárolás,
•   termelési területek takarítása,
•   egyéb termelési feladatok ellátása.

ELVÁrÁsoK: 
Jövőbeni kollégánk kiegyensúlyozott, 
megbízható, pontos, dinamikus és 
rendelkezik: 

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2017. március 12-ig   várjuk a következő címre:
• Levelezési cím: Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1.

E-mail: allas@baumit.hu
telefonszám: +36 33 512910/245. mellék, +36 30 8626064

•   középiskolai végzettséggel 
•   targoncavezetői jogosítvánnyal legalább 
     3312, 3324 számú gépcsoportokra

Az ÁLLÁs BEtÖLtéséhEz ELŐnYt JELEnt:
•   Targoncavezetői jogosítvány
•   B kategóriás jogosítvány

Amit KínÁLunK:
•   versenyképes jövedelem,
•   fi atalos, jó hangulatú csapat, színvonalas 
    vállalati környezet,
•   fejlődési lehetőség.
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Újra megnyílt a Habanero 
Nyergesújfalun!

Nyitvatartás: H.: 11:00-20:00, 
K-Cs.: 11:00-22:00, 

P-Szo.: 11:00-23:00, 
V.: 11:00-20:00

Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 137.  
Tel.: 06 20 423 8272

www.facebook.com/nyergeshabanero/

Házhozszállítás: 
Nyergesújfalu: ingyenes, 
Süttô és Lábatlan: 200 Ft, 
Tát: 300 Ft

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

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

frissEn VÁgott, KonYhAKész 
fÜrJ-és nYúL rEndELhEtŐ! 

+36-30 412 0370

www.facebook.com/butorbolt.nika

 Kölcsön összege: 
119.900.-

Futamidő: 
12 hónap

Havi törlesztő részlet: 
11.929.- 
THM: 33.9%

Hitel Jellemzők: Összege: konstrukciótól függően minimum 20.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft. Futamideje: konstrukciótól függően 6 - 48 hónapig terjedhet. Kamatozás módja: A teljes futamidő alatt fi x.Törlesztése havi részletekben történik. 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 500 ezer forint összegű, 36 hónap futamidejű kölcsön esetén: 39,8%. A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került fi gyelembe vételre. Reprezentatív 

példaMekkora saját erő szükséges?Ha OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlával rendelkezik, amelyre legalább 3 hónapja jövedelem-átutalás érkezik, akkor 300.000 Ft kölcsönösszegig 0%, 300.000 Ft felett 20% a saját erő aránya.
Minden más esetben 150.000 Ft kölcsönösszegig 10%, 150.000 Ft felett 20%.

Dorog, Mária utca, 
postával szemben, lángosos és a zöldséges között

06 (33) 440 065
Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

ÁRUHITEL:119.900 Ft

Panama 
rúgós sarok

119.900 Ft

Arson 
szekrénysor

119.900 Ft

Berta rúgós 
kanapé

Az árak az ÁFA-t tartalm
azzák, a képek illusztrációk.
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Haszonjárművek

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a megjelenéstől 
számított két héten belül e-mailben: allas@styevolaesfia.hu, vagy 
személyesen, ill. postai úton: Styevola és Fia Kft. 2500 Esztergom, 
Táti út 28. szám alatt várjuk.

Styevola és Fia Kft.

Dinamikusan növekvő cégünk – a Styevola és Fia Kft. – 1994 óta van jelen 
Magyarországon. A két esztergomi telephelyünkön három márka autóit (VW, VW 
Haszonjárművek, ŠKODA) értékesítjük, szervizeinkben a legmodernebb javítási 
technológiákkal dolgozunk. A márkakereskedés (2500 Esztergom, Táti út 28.) 
megbízható, önálló munkavégzésre képes, munkájára igényes munkatársat 

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTŐT, 
ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓT KERES

Feladatok:
  • Gépjárművek értékesítése, az ezzel járó teljes körű ügyintézés
  • Új partnerkapcsolatok akvizíciója, kapcsolattartás meglévő ügyfeleinkkel
  • Szolgáltatásainak és kiegészítő termékek ajánlása az ügyfelek részére
  • Maximális vevő-elégedettség magas színvonalú, szakszerű munkavégzése révén
Elvárások:
  • Jó kommunikációs képesség, ügyfél- és eredmény orientáltság
  • Minimum érettségi bizonyítvány, számítógép használói ismeretek alkalmazása
Előny:
  • Új gépjármű értékesítési gyakorlat, felsőfokú végzettség, angol nyelvismeret
Amit kínálunk: 
  • Fix alapbér + teljesítményprémium
  • Kulturált, modern munkakörnyezet, hosszú távú munkavégzés 
  • Professzionális országos szakmai háttér, folyamatos továbbképzés

PÉNZÜGYI, KERESKEDELMI
ADMINISZTRÁTORT KERES 

Feladatok:
  • Hitel és biztosítási ügynöki feladatok ellátása
  • Új partnerkapcsolatok akvizíciója, kapcsolattartás meglévő ügyfeleinkkel
  • Szolgáltatásainak és kiegészítő termékek ajánlása az ügyfelek részére
  • Pénzügyi, kereskedelmi jelentések készítése 
Elvárások:
  • Középfokú pénzügyi végzettség, magas szintű IT ismeretek
  • Minimum 1 éves pénzügyi tapasztalat
  • Önálló preciz munkavégzés
Előny:
  • Banki adminisztrátori gyakorlat, angol nyelvismeret
Amit kínálunk:  
  • Versenyképes jövedelem
  • Kulturált, modern munkakörnyezet, hosszú távú munkavégzés 
  • Professzionális országos szakmai háttér, folyamatos továbbképzés
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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. 03. 14-ig 

25-30%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

BÉRLEMÉNY

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

Kiadó lakás Dorog, Mária udvar, 
54 nm, 2. emelet. 30/758-1080

Dorogon, a Bécsi úton 150 nm-
es üzlethelyiség KIADÓ! 30/494 
1313

INGATLAN

Esztergom, egy szintes  belvárosi 
kis családi ház, 2 szoba, 65nm, kis 
udvarral, fedett kapualj, kocsi beál-
ló, pince. Átlagos állapot. 9,5 MFt.   
20/421-4557.

apró
Dágon 2 db teljes felújításra szoru-
ló családi ház eladó! Ár: 2,2, illet-
ve 3,5 millió Ft. 30/342-7787

Esztergomban, a Budain eladó 2 
szobás, erkélyes, panorámás lakás 
7,5 M Ft-ért. Ugyanitt eladó a ház-
tömb alatt garázs, illetve építési 
telek. 06 20/ 356 0405

JÁRMŰ

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

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

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

Roncs-és használt autót vásárolok 
adásvételivel. 06-20/509 0961

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!

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

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

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

L/1030  Nyergesújfalun, Május 1.téren III.em-i 53nm-es, 2szoba + hallos lakás (liftes ház),                                 5,5 MFt 
V/822  Csolnokon 100nm-es, nappali + 3szobás (két generációnak is) összkomfortos, felújított családi ház, 888nm-es telekkel,  
               2db pincével                                      14,9 MFt
V/764 Pilismaróton 82nm-es 2+1 szobás Cs.ház, 1439nm-es telekkel                               8,9 MFt
L/1043 Dorogon az Erőmű ltp.-en, III.em-i, 75nm-es, 2,5szobás, erkélyes, panorámás összkomfortos, igényes lakás           12,99 MFt
T/501 Esztergomban a Dunához közel (nem árterület, kerékpárút fölött 100m-re) 2340nm-es pihenő telek, 2db épülettel, kerti 
             tóval, sok gyümölcsfával, szőlőssel, eladó                                6,5 MFt
T/508 Esztergomban a Bíróréti dűlőben (vaskapui útról megközelíthető) 1500nm-es telek, 20nm-es hétvégi házzal, gyönyörű 
            panorámával (víz, villany van)                                 4,2 MFt
T/489 Esztergomban a Szamárhegyen (Bükkfa utca) 1970nm-es építhető telek, 20nm-es kis tégla házal, villany van, szép 
            panorámával                                3,99 MFt
T/509 Esztergomban a Galagonyás úton 50nm-es présház, 50nm-es pincével és 3296nm-es belterületi telekkel eladó.        16,5 MFt
T/506 Esztergom- Kettőspincénél 1249nm-es belterületi telek, 35nm-es szigetelt faház, beton alap, víz, villany közművel    6,8 MFt
E/751 Esztergomban a Pöltenberg u.-ban kettő lakórészből álló, 230nm-es Cs.ház                                          18,5 MFt (csere lehetséges).
E/808 Esztergomban a Bartók B.u.-ban 60nm-es, 2szoba + háló fülkés ingatlan, 300nm-es telekkel                                              8,6 MFt
E/823 Esztergom-Szentgyörgymezőn, 100nm-es parasztház (erősen felújítandó, vagy bontandó, az árban a bontási költség is 
             benne van), 248nm-es telekkel                               6,99 MFt

ÁLLÁS

Az esztergomi ipari parkba takarí-
tókat keresek azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezéssel, 4-6 órában iro-
da takarítására, illetve 8 órában, két 
műszakban. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Dorogra rugalmas férfi munkatár-
sat keresek heti 2-3 nap kisegítő 
munkára, aki autóban és számító-
gépben is jártas. Jogosítvány szük-
séges!  70/391-8831

Operátori munkakörbe keresünk 
munkatársakat 06-30/535-2668 

Dorogra, bútorbizományra ki-és 
beszállításra férfi munkaerőt kere-
sek alkalmi munkára. Jogosítvány 
előnyben! 70/391-8831

Ipari karbantartó Kft. Lakatos, 
hegesztő és egyéb karbantartási 
feladatok ellátására munkatársa-
kat keres Esztergom, Dorog, Nyer-
gesújfalu és környékéről. ferroman.
kft@gmail.com. További informá-
ció: 06-30/290 3301

A Paint 2000 Festékház férfi eladót 
keres. 20/921 9532

Alkalmazottat felvesz ingatlaniro-
da fő vagy másodállásban (alapbér 
+jutalék). 06-30/334-5262

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ KFT. 
azonnali belépéssel keres- autósze-
relésben is jártas - AUTÓVILLAMOS-
SÁGI SZERELŐ munkatársat, továb-
bá gyakorlattal rendelkező KAROSZ-
SZÉRIA LAKATOS munkatársat is. 
Érdeklődni személyesen (Eszter-
gom, Dobogókői út 78.) vagy a 
+36302281800-as, +3630/321-
6990-es telefonszámon.

Kozmetikus, fodrász, műkörmös 
munkatársakat keresünk Eszter-
gomba bevezetett forgalmas szép-
ségszalonba. Fényképes önéletraj-
zot a szepsegszalon2500@gmail.
com címre kérjük.

Kozmetikus, fodrász, műkörmös 
munkatársat keresünk Esztergom-
ba, az Aranykéz szépségszalonba. 
Érdeklődni:06-70/940-59-07

Az esztergomi ipari parkba biz-
tonsági őröket keresek rendezett 
papírokkal. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Állandó munkára festő és bur-
koló munkatársat keresünk! 
06(30)454 4276

Piliscsabai bőrdíszmű üzemünk-
be felvételre keresünk szakmun-
kást, varrónőt, esetleg szakirányú 
gyakorlattal betanított munkást. 
0630 948 0275

Gépi vakolásban jártas szakem-
bert keresek azonnali kezdéssel. 
70/277 5140

Dorogi munkahelyre, fiatalos 
csapatba,egy műszakos mun-
karendbe bútoralkatrészek csi-
szolására férfi munkaerőt kere-
sünk jó kereseti lehetőséggel. 
0630/392-0959

APM Personal GmbH keres Német-
országba festőket, hőszigetelő-
ket német bejelentéssel, márciu-
si kezdéssel. zoltan.timar@apm-
personal.com, 0670/677-08-77

Megbízható varrónőt kere-
sek esztergomi munkavégzésre. 
20/770 8547

Szerszámkészítőket keresünk. 
Magas órabér! Szállás biztosított. 
06-70/206-2621, 06-70/508-
7583, szupermunka@index.hu

ÁLLAT

Pilismaróton, Juhász Renátánál a 
Hobby Takarmányboltban napos és 
előnevelt csibe folyamatosan meg-
rendelhető. Napos szállítás: 03.16., 
előnevelt: 03.29. Pilismarót, Rákó-
czi út 12., 30/325 5217

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

 EREDETI BMW ALKATRÉSZEK ÉS 
TARTOZÉKOK FORGALMAZÁSA!

MEGNYITOTTU
NK!

Esztergom, Dobozi M. út  39.

FÖLDMÉRÉSI 
MUNKÁK!

Rövid határidővel!
Tel.: 06(30)287-6343

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

Tel: 70-366-0733

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

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. 03. 14-IG   

25-30%   kedvezmény! 

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70/419-9000

AJTÓFELÚJÍTÁS!
Bontás nélküli

Régiből újat
akár 1 nap alatt!

Partner
Mester

Beltéri és bejárati ajtókra!

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, szalagfüggönyök, harmonikaaj-
tók, javítása, készítése. Penészmen-
tesítés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. Hibaelhá-
rítás. 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. HÍVÁS-
RA HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN 
IS DOLGOZOM! Idősek és problé-
más lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

Teljeskörű lakásfelújítás, dryvit 
szigetelés, ácsmunkák, építőipari 
munkák kivitelezése. Hívjon biza-
lommal 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 László 
06-30/244-2092

Kőműves és festő munkát vállalok, 
nyugdíjasoknak 20% kedvezmény-
nyel. 06702274929

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

FAKIVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS! 
30/621-3477

MASSZÁZS, CSONTKOVÁCSOLÁS 
OLCSÓN! 20/462-8386

Szentendrén 45 nm2-es ház 
bontására vállalkozót keresünk. 
20/964 4910

Lomtalanítást és fuvarozást válla-
lok! 06-20/509 0961

Akció a Harmónia Optikában Doro-
gon!!! Minden szemüveglencsére 
-30% kedvezmény március 31-ig. 
Multifokális szemüveglencsék-
re- 1+1 akció, szemüvegkeretek-
re -20-50% kedvezmény. Ingyenes 
látásvizsgálat, Egészségpénztár- és 
Szép kártya elfogadás. Cím: Dorog, 
Bécs út 61. 30/311-2296

Műanyag lökhárítók, üvegszálas 
autó, és egyéb alkatrészek javítása, 
pótlása. ALUHEGESZTÉS 20/336 
1583

RÉGISÉG

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

Régiséggyűjtő tanár régi könyve-
ket, képeslapokat, tárgyakat vásá-
rol. 30/994 5943

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/6026-229

Működésképtelen akkumulátor 
leadása 20/484 2344

EAN 1000 Esztergagép ELADÓ! 
20/567-2981

Tető alatt tárolt, kisméretű koc-
ka szénabála eladó. 06-30/ 
5767-649

Bioptron lámpát, dobozt, színterá-
piát, állványt, légterápiát, ceraqem 
ágyat vásárolok! 06205299861

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Eszter-
gomban. Végzettség munka-
vállalásra jogosít. Részletfizeté-
si lehetőség. NYTSZ 04-0122-06, 
20/9762-111
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Reklámújság terjesztőket keresünk Solymár, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye és Pilisszentiván területére! 

Tel.: 06-30/561-0529

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

Autóbérlés Olcsón
Megbízható autók

Alacsony 

Árak

Válasszon autót 
GALÉRIÁNKBÓL

www.esztergomauto.huHívjon bizalommal!

Autóink napi és tartós bérlésre is kiadóak, 
kilóméterkorlátozás nélkül.
Igény esetén sofőrt is biztosítunk.
Reptéri transzfert is vállalunk.

+36 70 677-7566
+36 30 377-1625

berles@esztergomauto.hu

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


