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+36-70/941-7152

 JOGOSÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZŐ 
SEGÉDMUNKÁST, 
KŐMŰVEST
felveszek!
Kecskés Tamás 

kőműves mester

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

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

 fAKErítés, 
 fA tErAszBurKoLAt 

AKCiÓs 
KEménYfA 
BriKEtt és 

zsÁKos gYúJtÓs!  

Az akcióban résztvevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletben!

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

Egészségpénztár- és Szépkártya elfogadás

harmoniaoptika@gmail.com
www.harmoniaoptika.hu

-30% kedvezmény szemüveglencsékre

-20-50% kedvezmény szemüvegkeretekre

  1+1 
akció!
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minőségi nyílászárókat gyártó, nagymúltú cég keres 

Kollégákat ÜzEmi munKÁrA.
Kulturált munkakörnyezet, kiemelt bérezés, bejárástámoga-

tás, munkaruha, egyéb juttatások.
hosszútávú munkalehetőség egyműszakos munkarendben!

munkavégzés helye: piLisVÖrÖsVÁr.

érdeklődni a 00-36-30-400-55-44-es telefonszámon lehet.
Az önéletrajzokat az info@hofstadter.hu-ra várjuk.

Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

Bádogos munkákat,
Teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

Lapzárta: 
kedd 12 óra
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A Vincotech egy stabil, megbízható partner a félvezető alapú teljesítmény modulok fejlesztésében és gyártásában – ipari hajtás, megújuló energia és 
áramellátó alkalmazásokhoz -, mércét állítva mind a standard, mind az alkalmazás-specifi kus megoldások területén. A Mitsubishi Electric  Corporation 
önállóan működő leányvállalataként, világszerte több mint 900 munkavállalót foglalkoztatva szállít gyors, rugalmas és vevő-központú megoldásokat, 
szolgáltatásokat és támogatást, hogy valóra váltsa vevői ötleteit.
 Team up with us! 

Bicskei csapatunk további növekedéséhez a következő pozícióra keresünk kollégát alvállalkozónk csoportjába:

ViLLAnYszErELŐ (karbantartó technikus)
Keressük KArBAntArtÓ csapatunk hiányzó láncszemét, akire rábízhatjuk…
\ a telephelyünk erősáramú berendezéseit,
\ a kapcsoló berendezéseit és légtechnikai berendezéseit,
\ villamossági szempontból a tisztatéri üzemet 

…legyen szó akár karbantartásról, akár felügyeletről. 

Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat pontosan és a legjobb tudásod szerint el tudd végezni, 
nincs másra szükséged csak..

\ alapfokú számítógépes ismeretekre,
\ erősáramú szerelő technikus végzettségre,
\ 3 év gyártó területen szerzett tapasztalatra és a képességre,

…hogy önállóan akard és tudd elvégezni a feladatokat.

Előnyödre válhat, ha ismered..

\ a PLC – DDC programozást vagy kezelést,
\ légtechnikai szerelést,
\ jártas vagy az épületvillamosságban vagy száraz építészetben.

Vincotech hungária Kft
Kossuth Lajos u. 59  /  2060 Bicske  /  Hungary
T +36 22 567-290  /   
www.vincotech.com

EMPOWERING Your idEAs

Ha felkeltettük az érdeklődésed jelentkezz a job@vincotech.com-ra elküldött
 önéletrajzoddal, hogy veled együtt építhessük tovább a Te életed és cégünk jövőjét!
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A Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. márkanevén TE Connectivity egy nemzetközileg 
elismert, passzív elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó amerikai tulajdonú mul-
tinacionális autóipari beszállító vállalat. Közel 90.000 munkavállalót foglalkoztat a világ 
több, mint 50 országában. Magyarországon az esztergomi gyárban 1500 fővel működünk

A TE Connectivity Esztergom  jelenleg a következő pozícióba 
keres munkatársat

RAKTÁROS
AMIT VÁRUNK:
- Szakközépiskolai végzettség                                                    
- Targonca vezetői engedély                                                       
- Felhasználói szintű számító-
  gépes ismeret (előny SAP)            
- Precíz, pontos munkavégzés
- Raktári területen szerzett 
  szakmai tapasztalat
- Dinamikus, terhelhető, proaktiv 
  személyiség
 

GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐ

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

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Havi teljesítményprémium
- Karácsonyi pénz
- Iskolakezdési támogatás
- Melegétkeztetési hozzájárulás
- Kulturált, kedvező munkakörülmények
- Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~40 km-es körzetéből

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

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

AMIT VÁRUNK:
- Műszaki szakközépiskolai végzettség
-Termelési területen szerzett tapasztalat
- PLC vezérlés ismerete előny  

GÉPBEÁLLÍTÓ

LOGISZTIKAI ASSZISZTENS
munkakörökbe

AZ EURASIA LOGISTICS KFT. FELVÉTELT HIRDET ESZTERGOMI 
TELEPHELYÉRE, KÉT-MÛSZAKOS MUNKARENDBE

Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelvû fényképes 
önéletrajzot, bruttó fizetési igény megjelölésével, a 

hr@eurasia.hu email címre kérjük elküldeni.

fELAdAt:
•   Szállítmányozási, logisztikai feladatok ellátása, és a hozzá kapcsolódó 
      adminisztráció elkészítése, a logisztikai vezető irányítása alatt.
•   Kapcsolattartás a megrendelőnk képviselőivel és az alvállalkozóinkkal 
     (magyar ill. angol nyelven egyaránt).

ELVÁrÁsoK:
•   Minimum középfokú iskolai végzettség (Logisztikai/ szállítmányozási 
      végzettség előnyt jelent).
•   Logisztikai ill. szállítmányozási munkatapasztalat előnyt jelent
•   ANGOL NYELV MAGABIZTOS HASZNÁLATA SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN.
•   Jó kommunikációs készség
•   Szolgálatkészség
•   Jó problémamegoldó készség.
•   Önállóság a rábízott feladatok megoldásában.
•   Esztergom és környéki lakhely előnyt jelent

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

munKAVégzés hELYE:
•   Esztergom

  

LAKATOS munka 
Solymáron!
LAKATOS, 

SZERKEZET LAKATOS, 
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL 

RENDELKEZŐ 
FÉRFI KOLLÉGÁKAT 

KERESÜNK, 
iskolai végzettség 

igazolása nem szükséges, 
a tapasztalat számít.

Akár azonnali kezdéssel, 
kiemelkedő bérezéssel.

Személyes megbeszélésre 
jelentkezés: 20/9346852 

Töreky Zsolt cégtulajdonos.

ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezni 
az alábbi lehetőségek egyikén lehet:

postai úton:  Lucart Kft 2509 Esztergom-kertváros, 
retek u. 1., e-mail-ben: 

agnes.szorad@lucartgroup.com 

Ha érdekelnek az autóiparon túli technológiák, megismerkednél a 
papírfeldolgozással, van műszaki a�  nitásod - a csapatunkban a helyed.

A Lucart Kft (korábbi BOKK Paper Kft) több, mint 25 éve van jelen a 
magyar papírfeldolgozói piacon. 2016 óta Európa egyik legnagyobb 

papírgyártó- és feldolgozó cégcsoportjának a leányvállalata lett.  
2018 év elején Nyergesújfalura költözünk új, korszerű 

gyártóüzemünkbe. 
Jelenleg Esztergom-kertváros frekventált területén található 

üzemünk.

AJÁNLATUNK:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) kettő ill. háromműszakos 
    munkarend
-  versenyképes munkabér
-  munkába járás támogatása
-  alapbéren felüli teljesítménytől függő prémium már 
    a 2. hónaptól
-  munkaruha
-  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér

PAPÍrIPArI GÉPkeZeLŐ

FELADATOK:
-  papíripari gépek beállítása, a gépek kiszolgálása, 
    üzemeltetése

ELVÁRÁSOK:
-  gépkezelői tapasztalat

-  minimum szakmunkás  bizonyítvány

Az ALÁBBi pozíCiÓBA VÁrJuK úJ KoLLEgÁK 
JELEntKEzését:

gipszKArtonszErELŐ 
munKAtÁrsAt KErEs

AMIT KÍNÁLUNK:
- 1600 Ft-os kezdő órabér
- Igény esetén heti/ 2 heti fi zetés
- Jó hangulatú fi atalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka, 
  biztos fi zetés

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon hétköznapokon: 08:00-16:00 óráig lehet.

AMIT KÉRÜNK:
- Önálló munkavégzésre 
  való alkalmasság
- Megbízhatóság, precíz, 
  lelkiismeretes 
  munkavégzés

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót alkotni, ha fontos számodra, 
hogy elismerjék a munkád és mind ezt nem csupán szavakkal hanem kiemelkedő 

bérezéssel is, akkor jelentkezz Hozzánk, legyél Te is gipszkartonszerelő - 
szárazépítő csapatunk tagja.
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Gyártósori operátor és targoncavezető pozícióra
Várjuk a jelentkezésedet minden kedden 9 órakor!

Amit kínálunk: 
• Ingyenes napi melegétkezés
• Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~30 km-es körzetéből
• Ingyenes csoportos angol nyelvtanfolyam
• Próbaidő utáni bónusz kifizetés
• Üdülési támogatás
• Iskolakezdési támogatás
• Kedvezményes telefon flotta vásárlási lehetőség
• Kedvezményes autó vásárlási lehetőség
• Év végi vásárlási utalvány
• Év végi bónusz
• 8 órás munkaidő 2 műszakban (szabad hétvége)

Helyszín: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

Way of Life!
Ha állásajánlatunk felkeltette érdeklődésed, 
jelentkezz Karrier oldalunkon: karrier.suzuki.hu

A SUZUKI Téged vár!

A TE CÉL‣D, A TE DÖNTÉSED

20%-kalMEGEMELT BÉREK

MIÉRT INGÁZNÁL?
MI 26 ÉVE ITT VAGYUNK.

KARRIER.SUZUKI.HU

Magyar Suzuki Zrt.
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Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 
kedd 
12 órA

LAKATOS-HEGESZTÕ

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

AMIT KÍNÁLUNK: 
munkavégzés napi 8 órában, egymûszakos munkarend, cafeteria

ÉLHAJLÍTÓGÉP KEZELÕ
PRÉSGÉP KEZELÕ (BEÁLLÍTÓ)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Önéletrajzát az fmlparts@fmlparts.com e-mail címre várjuk!

Telefon.: 06-30-957-3920

•  projekt mAnAger
•  cnc eSZtergálYoS / mAróS
•  hegeSZtő (co/AWi)
•  műSZeréSZ
•  lAkAtoS
•  cSiSZoló

pilisvörösvári fémmegmunkáló üzemünkbe azonnali munkakezdési 
lehetőséggel  munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem • Útazási költségtérítés 

• hosszú távú munkalehetőség

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

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

A CÉG DOROGI SZÉKHELYÉRE
KARBANTARTÁSI, ÜZEMFENNTARTÁSI RÉSZLEGÉRE 

2 MŰSZAKOS MUNKARENDBE 

ÜZEMFENNTARTÁSI 
KOORDINÁTOR 

munkatársat keres.

feladatai közé tartozik:
- Napi karbantartások megszervezése, ellenőrzése
- Tervezett karbantartások ütemezése, ellenőrzése
- 5S, TPM koordinálása
- Szükséges alkatrészek beszerzésének előkészítése
- Elvégzett munkák dokumentálása, adatbázisok kezelése
- Energiafelhasználás fi gyelemmel követése, optimalizálása
- Munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások folyamatos 
  fi gyelemmel kísérése

Elvárások: 
- Gépész-, vagy villamos mérnöki felsőfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Általános levelezési és kommunikációs ismeretek
- tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás
- Gyakorlatias gondolkodás
- Önálló és felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
- PLC ismeretek
- 5S, TPM ismeretek
- B kategóriás jogosítvány

A munkavégzéshez multinacionális vállalati környezetet, 
versenyképes jövedelmet, Cafeteria juttatást, bejárási 

támogatást, fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2018. február 10-ig     
várjuk a következő címre: Baumit Kft. 

E-mail: allas@baumit.hu, telefonszám: 36-30-862-6064
Levelezési cím: Baumit Kft. 2510 dorog, Baumit út 1.
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Vincotech Hungária Kft.
Kossuth Lajos u. 59 | 2060 Bicske | Hungary
T +36 22 567-290 | job@vincotech.com
www.vincotech.com

Dolgozz nálunk,  
biztos jövedelemért!

Keress kezdő operátorként műszakpótlékokkal 
együtt, bruttó 175.000 Ft helyett

bruttó 272.000 Ft
jövedelmet!

Ez a bér csak a műszakpótlékokat és a  
bejárástámogatást tartalmazza, a cafetéria juttatásokat,  

melegétel hozzájárulást és túlórát nem!

Jelentkezz operátornak,  
vagy gyártási technikusnak!

Amihez szükségünk van RÁD:
Mechanikai és elektronikai szerelési feladatok elvégzése a  

műveleti utasítások szerint, tesztelés és minőség-ellenőrzés;

Ha mindez felkeltette érdeklődésed, tudod vállalni  
a többműszakos, folyamatos munkarendet  

és legalább alapszinten tudod kezelni  
a számítógépet, akkor várjuk önéletrajzodat a 

job@vincotech.com e-mail címre.

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 közel 40. éve működő, magyar tulajdonú 

OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE 
 

TAKARÍTÓI 
pozíció betöltésére munkatársakat keres. 

 
 
FELADATOK: 

 Takarítói munkák az esztergomi Suzuki gyárban 
 
AMIT ELVÁRUNK:  

 Igényes, precíz munkavégzés 
 Megbízhatóság 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

 Jó munkahelyi légkör 
 Teljes és részmunkaidős állás 
 Nappali (2 műszak), valamint hétvégi munkavégzés 

 
Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, munkaruha 

és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával. 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk 
jelentkezését a 06/30/184-2912 telefonszámon. 

hoSSZÚ távÚ munkAlehetőSég 
egYműSZAkoS munkArendben!  
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

trgY kft. 
tokodaltárói 
rácsgyártó 

üzemébe kiemelt 
bérezéssel 

gépbeállító  
gépkeZelő 

munkatársat keres.

ESZTERGÁLYOS

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

Elvárás: gyakorlat, hagyományos gépek ismerete, önálló munkavégzés. 
Amit kínálunk: munkavégzés napi 8 órában, 

egymûszakos munkarend, cafeteria.
Kezdõ órabér: bruttó 1.800,- Ft

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára keresünk azonnali       

kezdéssel betanított munkára

- segédmunkás
- opErÁtor
- minŐségELLEnŐr
- targoncavezető 
  (gyakorlattal)
- CnC forgácsoló
- Esztergályos

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

- Ács, 
  állványozó
- Vasbeton 
   szerelő
- Kőműves
- szakács
- Bolti eladó

NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:
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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel 
keresünk férfi  kollégákat 
FÉMFELDOLGOZÁSI, 

GYÁRTÁSI ÉS  SZERELÉSI 
MUNKÁKRA

Versenyképes bejelentett 
jövedelmet biztosítunk, heti 
kifi zetéssel, a bejárást céges 

kisbusszal, vagy költség 
térítéssel segítjük.

Személyes megbeszélésre 
jelentkezés: 20/9346852 

Töreky Zsolt cégtulajdonos

Nyergesújfalun lévő 
KÖNYVELŐIRODA
fi atalos, lendületes 

csapatába
gyakorlattal rendelkező 

SZAKKÉPZETT 
KÖNYVELŐT 

keres!
Jó kereseti lehetőség!

Hívj bátran, vagy küldd 
el önéletrajzodat!!!!

06/30/237-3819, 
nyergeskonyvelo@gmail.com

Elérhetőségek:

 hr@coloplast.com   +36 34 520 500

 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 15.

Coloplast
Stabil – tiszta – emberközpontú

A dán tulajdonú Coloplast piacvezető nagyvállalat az  
egészségügyi termékek területén. 
Küldje el jelentkezését, ha igényes munkakörnyezetre  
vágyik és tudja vállalni a 3 műszakos, 5+2-es munkarendet!

Operátor és technikus 
munkakörre várjuk  
önéletrajzát.

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:
-  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: kerne@pemu.hu
Személyesen: 2083 Solymár, Terstyánszky út 89.

tesztírást és próbamunkát szerdánként 
10 órától tartunk.

Nifast Hungary Kft. keres 
munkavállalót

rAkTÁrI dOLGOZó
munkakörbe két műszakos időbeosztással

Amit BiztosítAni tudunK:   
- versenyképes jövedelem
- plusz jelenléti pótlék
- cafeteria
- kiemelt utazási támogatás

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 
személyesen, vagy e-mailben!

ELérhEtŐségÜnK: Esztergom, ipari park 20377/24 
E-mail: info@nifast.hu

GYÁrTóSOrI ÖSSZeSZereLŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   Alapfokú iskolai végzettség, 
precíz munkavégzés, jó kézügyesség, monotonitástűrés

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL: Modern munkakörnyezet, hosszútávú munkalehetőség,  cafeteria                         

rAkTÁrI ANYAGMOZGATó

JELENTKEZNI: Fényképes magyar nyelvű önéletrajzot a hr@i-pro.hu címre várjuk!  
  06-20-550-4357, 06-20-457-6598 Minden héten kedden és csütörtökön 10:00-kor tesztírás.

FŐBB FELADATOK:  Elektronikai alkatrészek összeszerelése, válogatása

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, fér�  munkaerő, nagy  teherbíró 
képesség, 8 órás munkarend   FŐBB FELADATOK:  Késztermékek anyagmozgatása, alapanyagok 
összekészítése és kiadása kiszedőlista alapján, beérkező alapanyagok raktári lokációra  pakolása, 
beérkező anyagok kezelése

Esztergom- Kertváros

GÉPkeZeLŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, műszaki beállítottság, fér�  
munkaerő, teherbíró képesség, 8 órás munkarend   FŐBB FELADATOK:  Gépek kezelése, 
tisztítása, termelés felügyelete

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, C kategóriás jogosítvány, Tachográf 
kártya, 2 műszakos munkarend   FŐBB FELADATOK:  Anyagok szállítása, kezelése, rakodása

GÉPkOCSIVeZeTŐ/rAkOdó

 (2534 Tát, József A. u. 37) 
Autómosóban szerzett 

gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, 

megbízható, fi atal 
munkatársat keresünk! 

Amit kínálunk: fi atalos 
csapat, hosszútávú - 
folyamatos munka, 
8 órás bejelentés, 

180-200.000 Ft nettó 
fi zetés + jutalom!

Elvárás: jogosítvány!

Jelentkezni email-en: 
krepcsikm@gmail.com vagy 
telefonon: 06 30/853-2004

ÁLLÁS LEHETŐSÉG A 
KREPCSIK

AUTÓMOSÓNÁL!

www.
egominfokft.hu
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A hazai higiéniai papíripar
vezető gyártója, a

VAJDA-PAPÍR KFT.
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

TARGONCAVEZETŐ 

Feladatok:
•  Alapanyagok befogadása, 

mozgatása, raktározása
•  Késztermékek kiadása, 

mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás 

Elvárások:
•  Új típusú vezetőüléses 

targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06-18, 18-06) 

GÉPKEZELŐ, 
GÉPBEÁLLÍTÓ, 
GÉPMESTER
Feladatok:
•  gépsor folyamatos üzemeltetése, 

beállítások, átállások 
végrehajtása,

•  gyártásközi műszaki hibák 
elhárítása,

•  technológiai és minőségügyi 
követelmények betartása

Elvárások:
•  Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai 

tapasztalat,
•  Mechanikus szerelésben szerzett 

jártasság,
•  Szakmunkás végzettség,
•  Nagyfokú precizitás és 

megbízhatóság,
•  Terhelhetőség, jó fizikum
Előny:  Műszaki végzettség, 

gépkarbantartásban 
szerzett tapasztalat

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

KÉZI CSOMAGOLÓ

Feladatok:
• A termékek csomagolása,
•  A folyamatos termelés 

anyagigényének biztosítása
• Technológiai leírások betartása

Elvárások:
• Alapfokú végzettség,
•  Gyártó cégnél szerzett 

tapasztalat,
• Önállóság,
•  Kézügyesség, Gyors és precíz 

munkavégzés,
• Álló munka vállalása,
• Monotónia tűrés

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00) 

KARBANTARTÓ 
Feladatok:
•  Termelő gépek, berendezések 

javítása, beállítása,
•  Időszakos karbantartások 

elvégzése,
•  Technológiai leírások betartása/

betartatása
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség 

(géplakatos/gépbeállító lakatos/
karbantartó lakatos/TMK lakatos 
vagy villanyszerelő/ villamos 
gépszerelő/elektrotechnikus),

•  Termelő vállalatnál 
karbantartásban szerzett 
legalább 3-5 éves szakmai 
tapasztalat,

•  Pontos, precíz, megbízható, 
önálló munkavégzés,

• Csapatszellem
Előny: T űzvédelmi és/ 

darukezelői szakvizsga
Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria,
céges buszjárat, hosszú távú fejlesztési program, 

megbízható vállalati háttér
Munkavégzés helye: Budapest, XXIII. kerület

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 
elküldésével lehet, a tárgyban a megpályázott munkakör 

pontos megnevezésével.
A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: 

Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 8., 
e-mail: karrier@vajdapapir.hu

Kedvező nyitvatartási rend! versenyKépes jövedelem! A Budavidék zRt 
Pilisborosjenő településen lévő modern, felújított COOP élelmiszerüzletébe szaKKépzett 

boltvezető helyettest (jövedelem bruttó 250.000,- Ft) és eladó-pénztáros (jövedelem bruttó 
210.000,- Ft)  Kollégákat keres! Üröm településen lévő színvonalas COOP üzletünkbe szaKKépzett 

eladó-pénztáros Kollégákat keresünk, bruttó 210.000,- Ft jövedelem mellett! Önéletrajzokat,  
jelentkezéseket az elig.nyeste@budavidek.hu címre, illetve a +36 30 648 4557 telefonszámon várjuk.

telephely: 2518 Leányvár, Vaskapu puszta 08/17 hrsz
www.sonetron.hu / info@sonetron.hu   tel.: +36 70 443 33 69

szerszám és alkatrészgyártó cég leányvári üzemébe keres új munkatársakat
- MŰSZAkVeZeTŐ
- GYÁrTÁSTeCHNOLóGUS
- CAd TerVeZŐ (szerszám, egyedi gépek)
- CNC FOrGÁCSOLó (marós)
- eSZTerGÁLYOS (hagyományos)
- HUZALSZIkrA FOrGÁCSOLó

Kezdők jelentkezését is várjuk!

eLVÁrÁSOk:
-  Szakirányú végzettség

- Szerszámgyártásban és vagy 
egyedi gyártásban szerzett 

tapasztalat
AMIT NYÚJTUNk:

-  Kiemelt fi zetés
-   Dinamikus, fi atal csapat

-  Szállást biztosítunk

INNOVATIV AUS TRADITION

Kienle + Spiess Hungary Kft. A Kienle + Spiess Csoport 
a prés- és nyomásos 
öntészeti technológiák 
területén több mint 75 
éves múltra tekint vissza.  
A legkorszerűbb gyár-
tási technológiák mentén 
világszerte kínálunk 
energiahatékony részegy-
ségeket villanymotorokba 
és generátorokba.
Több mint 1.200 munka-
társunk nevéhez köthetők  
innovatív termékeink, 
műszaki megoldásaink és 
szolgáltatásunk.

www.kienle-spiess.com 

Hatékony szervezetünk 
állandóan bővül, így olyan  
kiváló munkatársakat 
keresünk, akik képesek 
proaktívan gondolkodni, 
önállóan dolgozni.

Cégünk 1997 óta végez gyártótevékenységet 
tokodi telephelyén, Európa legnagyobb 

villanymotor-, generátor- és szivattyúgyártóinak 
beszállítójaként.

Folyamatos fejlődésünknek köszönhetően mára évi 
15 milliárd forint forgalmat bonyolítunk le és 

560 munkatársat foglalkoztatunk.

- Gépbeállító
- Gépkezelő
- Hegesztő
- Híddaru kezelő

Kienle + Spiess Hungary Kft.
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com 

- Olvasztó gépkezelő
- Szerszámkarbantartó
- Villamos karbantartó

Céljaink megvalósításához az alábbi pozíciókba      

úJ munKAtÁrsAKAt KErEsÜnK:

Csatlakozzon hozzánk! 
Küldje el jelentkezését a megpályázandó munkakör 

megjelölésével az alábbi elérhetőségek egyikére:
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PROJEKTVEZETŐ

1987 óta épületgépészeti kivitelezéssel 
foglalkozunk. Célunk a Magyar épületgépész 

szakma kiemelkedő szereplőivé válni, mind a minőség, 
mind a megítélés szempontjából. 

Budapesten és környékén vannak vállalásaink. 

Cégünk képviselőjének feladata: munkáinkat 
felügyelni, irányítani és ellenőrizni. 

Elvárásunk: jó szaktudás (a gyakorlatban is), 
felelősségvállalás, megbízhatóság, számítógépes 

felhasználói szintű ismeret, szakirányú, épületgépész 
végzettség és B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelenthet – de nem szükségszerű – saját autó, 
Pilisjászfalu közeli lakhely.

Bérezés és egyéb juttatások megegyezés szerint.

Legyen a Nessus Plusz Kft. egyik csapatkapitánya! 
Jelentkezését a nessus@nessus.hu e-mail 

címre várjuk!

A Nessus Plusz Épületgépész, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. csapata - folyamatos cégnövekedés és 
nagy mennyiségű megrendelés eredményeként - várja 

azt az épületgépészetben járatos szakembert, aki 
projektjeinken cégünket képviselné.

A közel 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE

munkatársakat keres

ViLLAnYszErELŐ

fELAdAtoK:
   Gyengeáramú ipari villanyszerelői munkák

Amit ELVÁrunK: 
   Igényes, precíz munkavégzés
  1-2 év szakmai tapasztalat

Amit KínÁLunK:
   Kellemes munkahelyi légkör, klímatizált helyiségben
   Teljes munkaidős állás
   Nappali műszak

Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, 
munkaruha és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk 
jelentkezését a 06/20/420-2219, vagy a 06/20/420-1340 

telefonszámok egyikén.

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre.

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe keres betanított munkára 

AUTóÜLÉS ÖSSZeSZereLŐkeT 
OPerATOrOkAT

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ: 
-  legalább 8 általános végzettség
-  jól bírja a monoton álló
   munkát,
-  szívesen dolgozik csapatban
-  megbízható
-  érdekli a japán termelési 
   technológia 

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Törvényes, bejelentett 
    hosszútávú munkalehetőség, 
    határozatlan idejű szerződés!

-  Ingyenes céges buszjárat, 
-  Cafetéria: nettó 25.000Ft 
    ajándék utalvány. Már a 
    próbaidő alatt is!
-  Nyári és téli extra cafetéria 
    juttatás
-  Jubileumi juttatások
-  Jelenléti pótlék: 30.000Ft
-  Iskolakezdési támogatás
-  év végi bónusz
-  tanulási és előrelépési 
    lehetőség
-  munkaruha
-  túlóra lehetősége

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  folymatos
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

Szeptembertől megemelt bérezéssel, extra 
bérenkívüli juttatásokkal

Pályakezdő Fiatalok jelentkezését is várjuk!!

Dorogi építőipari K� 

SZÁRAZÉPÍTÉSI 
MUNKÁRA ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót felvesz.
(építőipari gyakorlat és 

jogosítvány előny)

Tel: 30/ 9490 441

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  

A közel 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE

munkatársakat keres

LAKAtos sEgéd

fELAdAtoK:
   Lakatos ipari munkák

Amit ELVÁrunK: 
   Igényes, precíz munkavégzés
  Alapfokú CO hegesztés előny

Amit KínÁLunK:
   Kellemes munkahelyi légkör, klímatizált helyiségben
   Teljes munkaidős állás
   Nappali műszak

Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, 
munkaruha és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk 
jelentkezését a 06/20/420-2219, vagy a 06/20/420-1340 

telefonszámok egyikén.

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre.

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

ESZTERGOMBA AUTÓIPARI CÉGEKHEZ 
KERESÜNK BETANÍTOTT MUNKAERŐT

ELŐLEG 5 LEDOLGOZOTT MUNKANAP UTÁN
A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKRŐL 
CÉGES BUSZJÁRAT

BŐVEBB INFORMÁCIÓ : +36 20/344 94 48 
VAGY szendy.anna@work-force.hu
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Dorogra az éjfélig 
nyitva tartó Elvis 
gyorsétterembe 
keresünk fiatal 

kolléganőt! Jelentkezni 
lehet facebook 

oldalunkon 
önéletrajzzal, vagy 

telefonon: 

06 30/277-1822
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szakemberek 

a környéken

kAputechnikA

duguláSelhárítáS

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
VÍZSZERELÉS, CSATORNA ÉPÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS!

TEL.:06-20-336-1583

duguláSelhárítáS

AutóbérléS

földmunk A

hegeSZtéS

tetőjAvítáS ingAtlAn SZolgáltAtó

tűZifA

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

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-nyári feliratkozóknak 

2018.02.15-ig
20-25%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

költöZtetéS

AutóvillAmoSSágAutóbérléS

AutóbérléS
AUTÓBÉRLÉS

AUTÓMENTÉS

BÉreLHeTŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FUrGON • SZeMÉLYAUTó
AUTóMeNTŐ • 9 FŐS 

kISBUSZ • kISTeHerAUTó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

költöZtetéS-lomtAlAnítáS-
bontáS profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,külföldre egYAránt.

06-30/529-82-44

tetőjAvítáS

Petrezselyem 
 Zoltán
Tel.: 20/378 0567
petrezselyemzoltan@gmail.com

Rozsdamentes 
korlátok és 

kerítéselemek 
gyártása!

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

tereprendezést, bontásból 
való elszállítást pl.:sitt. 
Sóder, homok szállítás.

06-70/381-99-30, 06-70/386-34-46

autóvillamosság
spoilerszerviz
autóvillamosság

spoilerszerviz

E s z t e r g o m , 
V i r á g o s  u . 2 / b  

Tel . :33/400-731  
+36-30/949-50-49, +421/908-569-115

Autószállítás 

A képek ilusztrációk.

www.v ihar iau to .hu

Műanyag alkatrészek és 
lökhárítók javítása.

EGR szelep- és részecskeszűrő 
hiba elhárítás

 Műszaki vizsgára 
felkészítés és 

vizsgáztatás 
1 nap alatt

Teljeskörű 
motordiagnosztika 

üdüléS

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

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-NYÁRI FELIRATKOZÓKNAK
2018. 02. 15-IG   

20-25%   kedvezmény! 

biZtonSágtechnikA

AutóbérléS
AutóbérléS 

3000 Ft/naptól
(Személy-és kistehergépjármű)

dorog, bécsi út 127.

70/318 7557

épletgépéSZet

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

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

Az Ön Ingatlanszolgáltatója!
 ELADNA? VÁSÁROLNA? 

BÉRELNE?
2,5% áfa mentesen.

Az iroda vevői részere keres,
családi házakat,lakásokat a környéken. 

Energetikai Tanusítványt és Hitelt 
irodán belül intézzükEsztergom, Arany J. u. 8. 

15.000 Ft
17.500 Ft

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 2 erdei m3-tôl
dorog, Kesztölc, Csolnok, úny, Leányvár, piliscsév, 

pilisjászfalu, piliscsaba, pilisvörösvár, solymár és Üröm területén!

HASÍTOTT 
TÛZIFA 

RÖNKFA 
ÁGFA

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

25.000 Ft/1,70m3  
27.000 Ft/1,70m3

eLAdó TŰZIFA!
olcsón, közvetlen a termelõtõl!

BIZTONSÁGTECHNIKA

RIASZTÓ, KAMERA ÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREK

www.abikon.hu

+36 30 298-4074

ESZTERGOMBAN ÉS 
TÉRSÉGÉBEN

info@abikon.hu

biopedikűr

06(30)210-4468
biopedikur

Bejelentkezés:

építéSi vállAlkoZó

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

HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTONOZÁS, TÉRKÖVEZÉS
BÁDOGOS MUNKÁK
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 teljeS körű építőipAri SZolgáltAtáS  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

 

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

LAKÁS DOROG
L/474 Dorog, Hősök téren eladó: 43m2-es, 3. emeleti, 2 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, spejz helyiségekből álló lakás. Az ingatlan teher-
mentes és azonnal költözhető állapotú.                                      Ára: 13 M Ft
L/473 Dorog, Schmidt Sándor ltp.-en eladó 58 m2-es, igényesen felújított, 
4. emeleti, 2,5 szobás, távfűtéses, erkélyes lakás.                        Ár: 12,5 M Ft 

Leinformált ügyfeleink részére albérleteket keresünk!

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

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

LAKÁS TOKOD
Tokodon teljesen felújított lakás eladó, csere akár rá� zetéssel is!!!
Teljesen felújított, azonnal költözhető lakás +garázs eladó! Az ingatlan 
teher- és széljegymentes. L/V/442 Tokod-ebszőnybánya, Gábor Áron ut-
cában, nagyon jó lakóközösséggel és szép lépcsőházban kínáljuk eladásra 
ezt a magasföldszinti, teljesen felújított, 55 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba helyiségekből álló lakást. Egyedi kandalló fűtéses.          Ár: 5,8 M Ft

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Nyergesújfalu, Piliscsaba körzetében
Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu

Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810
V/901 Piliscsabán kétgenerációs, 134nm-es összkomfortos cs.ház, csöndes környéken                      Ár: 29,8 MFt
E/837 Esztergomban a Dobozi M. utcában 2,5szobás összkomfortos családi ház, 692nm-es kerttel Üzleti 
vállalkozásra is alkalmas.                     Ár: 28 MFt
T/501 Esztergom- Csenkei hídnál 2340nm-es pihenő telek, egy 25nm-es faházzal + 12nm-es téglaépülettel, 
árvízmentes területen eladó. Egyszobás lakás csere lehetséges Esztergomban.                                       Ár: 6,5 MFt
E/828 Kiváló üzleti lehetőség! Esztergomban a körforgalomnál 139nm-es ingatlan, 512nm-es telekkel, teljes 
közművel (széles utcafronti rész, alkalmas bemutató terem, pénzintézetnek, biztosítónak, lakások kialakí-
tására, irodák kialakítására)                                                                                                                                         Ár: 27 MFt  
T/519 Fejlesztőknek! Esztergom-kertvárosban (Határ u.) 4112nm-es (három telek) fejlesztési belterületi 
terület                                                                                                                                                                                  Ár: 26 MFt
E/836 Esztergom-kertvárosban (Oktáv oldalán) 110nm-es 4szobás, családi ház                                   Ár: 15,2 MFt
E/835 E-kertvárosban 72nm-es, 3szobás, gáz cirkó fűtéses cs.ház, 682nm-es telekkel                           Ár: 11 MFt
E/808 Esztergom-kertvárosban a Dobó I.u.-ban 2,5szobás, összkomfortos cs.ház                                   Ár: 8,5 MFt
D/416 Összeköltözőknek! Dorogon az Ady E. utcában 85nm-es, 3szobás családi ház, szép kilátással+ 1szobás 
garzonnal (telken belül), 1458nm-es telekkel                                                                                                   Ár: 12,9 MFt 
L/1054 Táton 45nm-es összkomfortos felújított lakás, önálló kertel, kamrával (Esztergomi csere lehetséges). 
Az ingatlan hasznosítva van, � x bevétel.                                                                                                                Ár: 8,8 MFt

INGATLAN

Tokodon felújításra szoruló családi ház 
eladó! Ár: 3,5 M Ft. 30/342-7787

Piliscséven felújításra szoru-
ló házak eladók! Árak: 4-8 M Ft-ig. 
30/773-8572

Dágon teljes felújításra szoruló családi 
ház eladó! Ár: 3 M Ft. 30/342-7787

ELADÓ! Esztergomban közös udva-
ros társasházi lakás, hozzá tartozó 
udvarral, garázzsal. Irányár:13,5 MFt. 
06-70-3380-497

Eladó családi ház! Kétszobás, gázfűté-
ses, összkomfortos. Ár: 7.200.000 Ft. 
06-70-563-9669,06-30-316-9740

Eladó! Dorogon az Árpád utcában, 
felújítandó 84 nm-es családi ház, 
melléképület+garázs. Ir.ár: 12 M Ft. 
06-20-514-1237

Életjáradék időseknek ingatlanra! Ott-
honában maradhat, hitel nem akadály! 
Hívjon bizalommal! 06-30-773-8572

BÉRLEMÉNY

Esztergomban az Irinyi utcában tulajdo-
noshölgy együttlakásra 1 szobát kiadna 
hölgynek albérletbe. Beköltözéshez 1 havi 
kaució szükséges.06-30/210-44-68

Kiadó Esztergom, Duna parti 80 nm-es, 
fsz-i, két szobás, összkomfortos, csen-
des helyen lévő, azonnal beköltözhe-
tő lakás. Fizetés megegyezés szerint! 
06-30/209 7672

Családi ház kiadó! 3 vagy 5 fő részé-
re havi 40 E. Ft. / fő+rezsi+ kaució. 
06-20/3856798

JÁRMŰ

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

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

Használt és roncsautóját adásvé-
teli szerződéssel megvásárolom. 
06-70/368-3171

Roncsautóját nem induló, vagy törött 
autóját megvásárolom készpénzért  adás-
vételi szerződéssel. 06204762356

ÁLLÁS

Állandó munkára festő és burkoló mun-
katársat keresünk! 06(30)454 4276

Poszpisek Árpád ácsmester felvételre 
keres ács szakmunkást és ács betaní-
tott munkást tokod-üveggyári telephelyű 
vállalkozásba. Bér megegyezés szerint! 
06 20 4737 193

Pilisszentivánra könnyű, betanított fizi-
kai munkára női és férfi munkatársakat 
keresünk 1 műszakos munkarendbe hét-
főtől-péntekig. Versenyképes jövedelem, 
teljesítményprémium, jelenléti pótlék, túl-
óra lehetőség, cafetéria, munkaruha, illet-
ve céges buszjárat: Nyergesújfalu, Tát, 
Tokod, Dorog, Esztergom, Esztergom-
Kertváros, Leányvár, Tinnye, Perbál, 
Piliscsaba, Piliscsév. Jelentkezés: fény-
képes önéletrajzzal a workmateteamkft@
gmail.com e-mail címen, illetve a 06-
30/655-2074 telefonszámon.

Pilisszentivánra 1 műszakos mun-
karendbe, hétfőtől-péntekig lakato-
sokat keresünk kiemelt bérezéssel. 
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a 
workmateteamkft@gmail.com e-mail 
címen, illetve a 06-30/655-2074 
telefonszámon.

Bajnai telephelyre keresek temetői sírkö-
ves munkák (összeállítás, felújítás) elvég-
zésére munkaerőt. Kőfaragó, kőműves 
végzettség, jogosítvány ill. a feladatban 
való jártasság előny. 06305251971

Dorogi munkahelyre, betanított 
munkára,egy műszakos munkarend-
be fiatalos csapatba jó kereseti lehe-
tőséggel férfi munkaerőt keresünk. 
06303920959

Államilag támogatott  termékek értéke-
sítésére keresek 2 fő, tapasztalattal ren-
delkező, érettségizett munkatársat. tnd.
kcss@gmail.com

Dorog és környékéről segédmunkásokat 
keresek! 30/2000050

Nehéz fizikai munkára betonelem-
gyártót keresünk. Munkavégzés helye: 
Esztergom-Kertváros. Egy műszakos 
munkarend. 0630/9491-444

Kőművest és segédmunkást keresünk! 
06-30-630-9627

Ablak Design Kft. Esztergomi telephely-
re ablakgyártásban jártas munkatársakat 
keres. Jelentkezni a 06-70-930-4981 
telefonszámon lehet.

Kőművest és segédmunkást keresek 
családi házak építéséhez hosszútávra! 
30/9607185

Pultost keresünk (1fő) állandó tel-
jes vagy beugrós munkarendbe, 
Szabadidőközpont-Panzió Pilisjászfalu. 
Jelentkezés: info@topiqcenter.hu

Esztergomi kft keres munkájára igényes 
kőművest, hidegburkolót. Bér megegye-
zés szerint! 06203309636

Ha szereted a változatosságot, tudsz 
önállóan is dolgozni, jó a műszaki érzé-
ked és értesz az emberek nyelvén, továb-
bá nem okoz problémát a többórás autó-
vezetés sem, akkor jelentkezz hozzánk 
helyszíni kivitelezőnek. 20 éve a környe-
zetvédelem területén működő esztergomi 
vállalkozás vagyunk, országszerte dolgo-
zunk, saját gyártású szennyvíztisztító kis-
berendezéseink telepítését, karbantartá-
sát végezzük. oneletrajz@okotechhome.
hu, 06-20-916-74-94

Esztergom környéki munkatársat 
keresünk raktári adminisztrátori mun-
kakörbe és minőség ellenőri felada-
tok elvégzésére,azonnali belépéssel. 
Jeletkezni:oneletrajz@okotechhome.hu 
vagy 06-20/916-74-94

Esztergomi vállalkozás HELYSZÍNI KIVI-
TELEZŐ munkatársat keres. Elvárás a 
műszaki érzék, jó kommunikáció, prob-
lémamegoldó képesség. Modern esz-
közökkel rendelkezünk a munkavég-
zéshez.www.emeszto.hu, oneletrajz@
okotechhome.hu, 06209167494

Esztergomi ipari parkba 1 műszakos 
munkarendbe hétfőtől-péntekig, köny-
nyű fizikai munkára férfi munkatársakat 
keresünk. Céges busz, cafeteria, mun-
karuha.Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal a workmateteamkft@gmail.com 
e-mail címen, illetve a 06-30/655-
2074 telefonszámon.

Esztergomi munkahelyre keresünk 
mukatársat raktári adminisztrátori és 
minőségellenőri feladatok ellátára azon-
nali belépéssel. Jeletkezni:oneletrajz@
okotechhome.hu, 06-20/916-74-94

Ha szereted a változatosságot, és tudsz 
önállóan is dolgozni, jelentkezz hozzánk. 
Esztergomi vállalkozás HELYSZÍNI KIVI-
TELEZŐ munkatársat keres. Elvárás a 
műszaki érzék, jó kommunikáció, prob-
lémamegoldó képesség. Modern esz-
közökkel rendelkezünk a munkavég-
zéshez. oneletrajz@okotechhome.hu, 
06209167494

Esztergomi munkahelyre keresünk 
műanyag   hegesztőket  asztalosokat, 
összeszerelőket. Korszerű gépek, jó csa-
pat, versenyképes bérezés. oneletrajz@
okotechhme.hu, 06209167494

Dorogi gyártó cég keres férfi munka-
erőt operátor munkakörbe, többműsza-
kos munkarendbe. Előny: lemez- vagy 
műanyag feldolgozó üzemi tapasztalat. 
Érdeklődni mailben, önéletrajz szüksé-
ges: munka2510@gmail.com

Dunakeszi gyártelepre gyakorlat-
tal rendelkező, rajzról dolgozni tudó 
CO-hegesztőket keresünk. Előny: érvé-
nyes tűzvédelmi vizsga. Jelentkezni lehet 
a 06-20/401-0401-es számon!

Csőszerelőt, lakatost, AWI-hegesztőt 
dorogi munkahelyre felveszünk. 
06-20/3341-667.

Álláslehetőség a sárisápi Dream biszt-
róban! Büfé ételek és pizza készítésben 
jártas kollégákat keresünk, korrekt bére-
zés mellett teljes munkaidőre. Akár azon-
nali kezdéssel! Rugalmas munkaidő, a 
környékből való bejárásban igény ese-
tén tudunk segíteni. Jelentkezni helyben 
(2523 Sárisáp, Fő u. 192-194.) vagy az 
alábbi telefonszámon: 06309066902

Esztergomi építőipari cég keres meg-
bízható, munkájára igényes kőmű-
vest és segédmunkást. Jelentkezni: 
+36209537716  

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Kecskés Tamás kőműves mester vál-
lal:  KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUN-
KÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZIGETELÉST, 
GIPSZKARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Vállalok! Redőnyök javítását, beszer-
zést, szerelést! Árnyékolástechnika. Nyí-
lászáró csere, teljeskörű lebonyolítása. 
06-70/389-1626

Vállalunk belföldi -és nemzetközi sze-
mélyszállítást csoportok részére, egyna-
pos belföldi kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendezvények 
résztvevőinek szállítását. +36-70-
336-3514, weboldal: www.ddperfekt.eu

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 fel-
újítása,  villanybojler takarítás,  bizto-
sítéktábla szerelés. Hibaelhárítás. 
06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógynövényes 
lábáztatás. Fájdalomcsillapítás szükség 
esetén. Maximális fertőtlenítés! PRECÍZ 
MUNKA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgálta-
tás végén lábmasszázs. HÍVÁSRA HÁZ-
HOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM! 
Idősek és problémás lábúak jelentkezését 
is várom. 06(30)210-44-68.

Szobafestés, mázolás, tisztasági festés. 
Precíz munka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466

Építőipari Bt. Rövid határidővel vállal: 
Bádogos munkákat, -Teraszok építését, 
illetve tetők javítását. 30/837-8273

Vállalom: épületek bontását, felújítását, 
tető javítását, bádogozását, földmun-
kát, csatornázást, tereprendezést, faki-
vágást, fűnyírást. Hívjon bizalommal! 
06-30-631-4746

Asztalos munkák, ács-állványozás, 
hőszigetelés, gipszkartonozás, festés-
burkolás, térkövezés! 06(30)454 4276

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS -Dugulás 
elhárítás falbontás és pancsolás nélkül. 
Gyors, tiszta munka profi géppel. Nehe-
zen folyik le a víz a mosogató tálcában? 
Eldugul a fürdőszobai mosdó? Konyhai, 
fürdőszobai szifonok tisztítása, bízza 
szakemberre a dugulás elhárítását. Hív-
jon bizalommal 0-24 Hétfőtől-Vasárnapig 
+3670/624-20-81

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 06-70/233-0673.

Kőműves és festő munkát vállalok. 
06-70-227-4929

Burkolás, vakolás és egyébb kőműves 
munkák árajánlattal. 06(30)670-9958, 
06(30)855-3306

VEGYES

Bor eladó! Saját készítésű házi fehérbo-
rom eladó! 06-30-473-8004, 300 Ft/l

Készpénzért veszek bakelit lemeze-
ket, diafilmeket, diavetítőt, régi pénze-
ket, kitüntetéseket 06-30/194-9356

ÜDÜLÉS

Mátraballán 5+2 fős apartman 
kiadó, sípálya, gyógyfürdő közelében. 
70/536-4348

ÁLLAT

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 
1200 Ft/db ingyenes szállítással. 
06(20)546-5918

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Esztergom-
ban. Munkavállalásra jogosító végzett-
ség. Részletfizetés! Nysz:04-0122-06. 
(0620)9762-111.
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Varázskő  Kft.
tEmEtKEzés

sírKŐ
VirÁg

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

Temetkezési ügyelet: 0-24
Tel: 06-20/9126-458, 06-20/9679-8498e

tÖLgY, BÜKK, gYErtYÁn 
hasítva, ömlesztve m3-ben

(1mx1mx1m) 
2m3   =   30.000 Ft
3m3  =   45.000 Ft
4m3  =   60.000 Ft

Minczér Ákos 
06-30/851-2526

eSZTerGOM vonzáskörzetében 
dÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

MArIANN TŰZIFA
tölgy, Bükk, gyertyán 

hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

16.000 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.

17.500 Ft/m3

szEnEK rEndELhEtŐK!
4m3-től 20 km-es körzetben 

ingyenes házhoz szállítás
SZLOVÁkIÁBAN IS!

Tel: 06-20/2516-375 vagy
+421/944-68-90-66

+36-30-251-2068
+421 915 908 801

eSZTerGOM vonzáskörzetében 
dÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

hAsított tŰzifA! 
tölgy, bükk, gyertyán 
25 cm, 33 cm, 50 cm-es 

méretben
2m3   =   30.000 Ft
3m3  =   45.000 Ft
4m3  =   60.000 Ft

méteres tűzifa (1x1x1)

15 000 ft/m3

Bakai és társa +36-30/314-5045

minŐségi tŰzifA 
MEGBÍZHATÓ HELYRŐL!

TÖLGY, BÜKK, 
GYERTYÁN 

ömlesztve, hasítva

14.900 ft/m3

Esztergom és Párkány 
20km-es körzetében, 

4m3-től díjtalan házhoz szállítás.

tŰzifA 
hasítva, ömlesztve m3-ben

(1mx1mx1m) 
tölgy, bükk   =   16.000 Ft
Akác  =   17.500 Ft
hárs =   13.000 Ft

díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

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

hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.000 Ft/m3 

tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

16.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
17.500 Ft/m3

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

kiszállítás Szlovákiában is!

hasított tűzifa (hasítva, ömlesztve)

Gyújtós: 10 000 ft/m3 (mxmxm)

Vegyes tűzifa: 15 000 ft/m3 

(mxmxm)

tel.: 70/622 3729

Akciós tűzifa a készlet erejéig!
Vegyes tűzifa (hasítva, ömlesztve) 

15 000 ft/m3 (mxmxm)

tel.: 30/266 0997
Malota Szilvia

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Vegyes tűzifa
16.000 Ft/m3

Száraz tölgyfa  
17.000 Ft/ m3 

Kalodás fa: 
38 000 Ft/kaloda

kis róbert 06-70/364 3705

HIRDETMÉNY
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt LICITTÁRGYALÁSON 

ÉRTÉKESÍTÉSRE meghirdeti az alábbi, tulajdonát képező ingatlanokat:

VALAMENNYI LICITTÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
2018. február 16.  (péntek) 9-12 óráig, a „Részletes tudnivalók” c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

HELYE: Dorog Város Polgármesteri Hivatala – Földszint 23. szoba
2510 Dorog, Bécsi út 79-81. A licittárgyaláson történő részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók” – aláírással igazolt – 

átvétele, valamint a bánatpénz be� zetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
(Dorog, Bécsi út 79-81. érdeklődni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-299).

HATÁRIDEJE: 2018. FEBRUÁR 12. (HÉTFŐ) 1200 ÓRA.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt LICITTÁRGYALÁSON 
BÉRLEMÉNY útján történő  hasznosításra meghirdeti:

Ingatlan címe Hrsz. Ingatlan nagysága Ingatlan forg. értéke
Dorog, 4 db építési telek 
kialakítására alkalmas 

ingatlan

Dorog, Pataksor 77.

Kivett: gazdasági épület, 
udvar, 3271 m2

Kivett:  beépítetlen 
terület,1193 m2

0318/1

26

10.303.650,-Ft

4.533.400,-Ft
Kivett: gazdasági épület, udvar 

111 m2 1.600.000,-Ft1843Dorog, Gárdonyi u.

Ingatlan címe Hrsz. Ingatlan nagysága Ingatlan forg. értéke
Dorog, Bécsi út 55. üzlethelyiség 35 m21419/A/5 2310,-Ft/m2/hó

üzlethelyiség 30 m2 2310,-Ft/m2/hóDorog, Mária u. 9. 387/A/8
Dorog, Zsigmondy ltp.20. 731/3/A/104 üzlethelyiség 21 m2 1160,-Ft/m2/hó
Dorog, Zsigmondy ltp.20. 731/4/A/69
Dorog, Zsigmondy ltp.20. 731/6/A/65

iroda 11 m2 1160,-Ft/m2/hó

iroda 11 m2 1160,-Ft/m2/hó

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, 1mx1mx1m)

15.500 Ft/m3

erdei köbmétere
27.500 Ft/ (1m x 1m x 1,7m)

06-70/366-0733

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

A CÉG DOROGI SZÉKHELYÉRE
KARBANTARTÁSI, ÜZEMFENNTARTÁSI RÉSZLEGÉRE  

RAKTÁROS, BESZERZŐ 
munkatársat keres.

feladatai közé tartozik:
- Termékek, alkatrészek átvétele és kiadása
- Minőségi és mennyiségi ellenőrzés
- Áruk elhelyezése, rendezése
- Ki- és bevételezési folyamatok ellátása
- Általános raktári teendők
- Leltározás

Elvárások: 
- Gyors, megbízható munkavégzés
- Szorgalom, precizitás
- Raktározásban szerzett munkatapasztalat
- Önálló és felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
- Német vagy angol nyelvtudás
- Targoncavezetői engedély
- B kategóriás jogosítvány

A munkavégzéshez multinacionális vállalati környezetet, 
versenyképes jövedelmet, Cafeteria juttatást, bejárási 

támogatást, fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2018. február 10-ig     
várjuk a következő címre: Baumit Kft. 

E-mail: allas@baumit.hu, telefonszám: 36-30-862-6064
Levelezési cím: Baumit Kft. 2510 dorog, Baumit út 1.

Lapzárta: 
kedd 12 óra


