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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!  

OPTIC WORLD 
BUDAKALÁSZ,  

 Auchan Omszk Park 1.
Tel: 06 30 516 1193

OPTIC WORLD  
ESZTERGOM, 

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

OPTIC WORLD 
DOROG, 

Bécsi út 51.
Tel: 06 30 851 1050

www.opticworld.hu     
www.facebook.com/

opticworld.hu

látásvizsgálat 
bejelentkezés:

www.opticworld.hu/
latasvizsgalat
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Az ajánlat 2017. dec.1.-2018. febr. 28. közötti időszakban érvényes. Az első komplett szemüveg hoya min. 1.50 hvl lencsével való vásárlása mellé a második komplett 
szemüveget 100 Ft-ért adjuk. Választható 2. keret márka: Persona, Retro; lencse: Maxee 1.50 hmc.

Szemüvegkeret akár -70%; Egyes modelljeink 50-70% kedvezménnyel kaphatóak komplett szemüveg vásárlása esetén. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

Dorogi 
virágüzletbe 
VIRÁGKÖTŐT 

felveszünk!

06-20/913-6574

Dorog,  
Árpád  út 61.  

T e l : . 06 -20/808 -9000

AUTÓFÓLIÁZÁS A LEGJOBB 
MINÔSÉGBEN A LEGJOBB 

ÁRON MÁR 15 ÉVE!
H í v j on  b i z a l omma l !
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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
- GÉPI FOrGÁCSOLó (LAkATOS) 
- 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.

Európában piacvezető multinacionális cég 
munkatársakat keres! 

Gyárunk villamos gépipari termékeket gyártó nemzetközi vállalatcsoport 
gyorsan fejlődő tagja. Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörre:

feladatok:
• a vállalat folyamatos üzemelésének fenntartása villamossági   
   szempontból
• termelő gépek (hornyoló-, prés-, hegesztőautomata-, 
   nyomásos alumínium öntőgépek) villamos karbantartásainak 
   elvégzése, villamos meghibásodás esetén hibaelhárítás,
• gépfelújítások, átalakítások villamos munkáinak elvégzése
• az épület állagában és egyéb berendezésekben keletkezett 
   villamos hibák elhárítása

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• gépipari vezérléstechnikában való jártasság
• min. 3 éves, gépek karbantartásában, javításban eltöltött 
   szakmai gyakorlat, alapos ismeretekkel

Előnyök:
• hasonló profi lú vállalatnál szerzett tapasztalat
• PLC (OMRON, Siemens S5, S7) ismeret
• targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s végzettséggel)
• villamos telepmű kezelői végzettség

munkavégzés jellege: 3 műszak, teljes munkaidőben

munkavégzés helye: TOKOD

kienle + spiess Hungary kft.
2531 Tokod, kossuth lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com 

 VILLAMOS kArBANTArTó

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör 

megjelölésével juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

(határozatlan idejű munkaszerződéssel)
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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

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.

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.

 Dorog-Ipari 
mosodáBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  

 (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!
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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

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

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!!

8 órás munkavégzésre megváltozott 
munkaképességű álláskeresők 
jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba 
akár azonnali kezdéssel:

• KÖZTERÜLET FENNTARTÓ

• TAKARÍTÓ

WWW.MPME.HU

Küldje el önéletrajzát a 
kiss.dorottya@dorog.hu
e-mail címre, vagy hívjon a 

+36 33 431 179 
telefonszámon!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
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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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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.

 
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 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.

Esztergomi áruházunkba keresünk megváltozott
munkaképességű 4 órás takarító munkatársat!
Feladatok: Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán 

tartása, portalanítása. A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása.
Az állás betöltésének előfeltétele az érvényes orvos-bizottsági 

határozat, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra való 
jogosultságról szóló dokumentumok megléte.

Önéletrajzát az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk
„MMK Takarító-Esztergom” jeligével.

Megváltozott munkaképességű
Takarító:

 a KREPCSIK Tüzépen!
3,5 tonnás építőanyag 

kiszállító darus/
billencs autóra!

Hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron, 

magas bérezés! 

Komoly, tapasztalt, megbízható 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

krepcsikm@gmail.com-ra 
várjuk “3,5 tonnás sofőr állás” 

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével!

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó
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Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 
kedd 
12 órA

A Bányai Bútorok Kft.  pilisvörösvári 
bútorüzemébe felvételt hirdet  

AsztAlosoKnAK
fontos: A képességet és a munkához való 

hozzáállást nézzük, nem a szakirányú        

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az  allas@bbmobel.com 
e-mail címen, vagy  0626 330 341; 0626 530 536 

telefonszámokon lehet.
Bányai Bútorok Kft.  2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 20/a

                                    végzettséget.

ElŐnY: B kategóriás jogosítvány, hasonló területen szerzett 
gyakorlat, érvényes targoncavezetői engedély

Amit KínálunK: bejárástámogatás, kiemelt bérezés

pályakezdők és nyugdíj előtt állók jelentkezését is várjuk.

PST hungary KFT amely a japán Mitsui-Soko 
csoporthoz tartozik, és logisztikai szolgál-
tatásokat lát el, targonca jogosítvánnyal 
rendelekező raktárost keres Nyergesújfalura 
a következő feltételek mellet.

TargoNCavEzETő
fElTéTElEk:
• targoncavezető jogosítvány (gyalogkíséretű 3312, vezető üléses 3324)
•  tüzvédelmi szakvizsga (gáz üzemű targonca töltéshez)
•  raktárosi gyakorlat 
•  büntetlen előélet
•  felelősségteljes munkához való hozzáállás 
•  Folyamatos, két műszakos munkarend – délelőttös/délutános - 
   vállalása

aMiT kíNáluNk:
•  érdekes munka nemzetközi munkáltatónál
•  versenyképes fi zetés
•  egyéb bérenkívüli juttatások – kafetéria rendszer
•  munkába járás biztosítva céges autóbusszal 
•  munkavégzés modern és tiszta környezetben

jelentkezni: a katarina.kormosova@pst-hungary.hu 
e-mail címen lehet.

BŐRDÍSZMŰVES / VARRÓNŐ, 
valamint ELŐKÉSZÍTŐ 

munkatársat  keres
feladatok:
- bőrdíszműves termékek előkészítése
- bőrdíszműves termékek varrása/tűzése.

elvárt tapasztalat:
- pár éves bőrdíszműves/varrónői tapasztalat,
- de elhivatottság és megfelelő érzék esetén a betanítás is 
  megoldható.

bérezés:
- próbaidő alatt a tapasztalatnak/képzettségnek megfelelő fi x bérezés,
- próbaidő után teljesítményarányos bérezés.

Munkavégzés helye: Szentendre
Munkaidő: 6:20-tól – 15:00ig (két szünettel)

A HUBERTUS-BŐR KFT.:

a jelentkezését ezen az elérhetőségeken várjuk:
Mail.: hbkft@hubertusbor.axelero.net

tel.: 20/355-29-18 cím: hubertus-bőr kft. 
h- 2000, szentendre, kőzúzó utca 7.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

hr.sofi delhungary@sofi del.com
2518 leányvár, Vaskapu puszta

2541 lábatlan, rákóczi ferenc u. 105.

Amit KínálunK:
A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást
- valamint ingyenes céges autóbuszjáratot biztosít

A sofidEl hungArY Kft. Az AláBBi 
JElEntKEzŐK érdEKlŐdését VárJA:

- akinek nem jelent problémát a leányvári munkahely 
- vállalja 3 műszakos munkarendet (hétfőtől- péntekig)  

- határozatlan idejű munkaszerződést 3 hónapos 
próbaidővel,

- önállóan, illetve csapatmunkában is megállja a helyét.

munKAtársAKAt KErEsÜnK 

opErátori 
pozícióra 

ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy személyesen a 
megadott címeken.

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

Dorogi építőipari K� 

SZÁRAZÉPÍTÉSI 
MUNKÁRA ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót felvesz.
(építőipari gyakorlat és 

jogosítvány előny)

Tel: 30/ 9490 441

Munkavégzés jellege: 
•  megbízási szerződés
•  kb. havi 4-5 nap elfoglaltság (időszakonként ez több is lehet)
•  állandó éjszakai szolgálat, este 7-től reggel 7h-ig
•  esetenkénti munkavégzés a vagyonőr munkakörben 
    foglalkoztatott közalkalmazottak távolléteinek idején
Feltételek:
•  személy – és vagyonőr szakképesítés és tanúsítvány 
•  jó fi zikai állóképesség, terhelhetőség
•  rendezett, ápolt megjelenés
•  jó kommunikációs készség
•  határozottság, jó látás, hallás
•  büntetlen előélet
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
•  végzettséget igazoló okmányok másolata
•  szakmai önéletrajz

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS 
SZAKKÓRHÁZ (Visegrád, Gizella-telep) 

Portaszolgálatára munkavállalót keres

  VAGYONŐRI 

Jelentkezési határidő: 2018 február 11.
Tel: 26-801-700/1350

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.

feladatok ellátására

ÚTÉPÍTÉSI és TÉRKŐBURKOLÁSI 
munkálatokra keresek 

ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ  
MUNKATÁRSAKAT (pályakezdők is jelentkezhetnek) 

Munkaruha, kiemelt bérezés, céges autó!
Érdeklődni és jelentkezni:

+36-70-307 8520

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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

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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Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

Az időhiány napjainkban igazi 
népbetegség: állandó túlórák, 
hétvégi munka, rohanás 
gyermekünk iskolai rendezvényére, 
késés a baráti találkozóról, és az 
estére tervezett mozgás ismét 
elmarad. Egyre többet vállalunk, 
építjük karrierünket, előléptetésre 
vágyunk, miközben észrevétlenül 
borul fel az egyensúly a munkánk 
és magánéletünk között, és 
mindezt sokszor csak akkor vesszük 
észre, amikor már az egészségünk 
is kárát látja. 

Az ElfoglAltság trEndi

Teljesítménorientált világ-
ban élünk. Sokak számára 
szinte státuszszimbólum, 
hogy késő estig dolgoznak, és 
nincs pár szabad órájuk, amit a 
családjukkal, barátaikkal, vagy 
épp semmittevéssel tölthetnek. 
„Vezető beosztásban ez nagyon 
igaz. A legtöbb cég kultúrájában 
mintha kódolva lenne egyfajta 
nyomás, ami állandó bizonyításra 
kényszerít egy magasabb 
pozícióba lépve. A kezdeti pozitív 
töltetű lelkesedés aztán szépen 
lassan átalakul. Az ember már 
a nyaralás alatt is a mobilját és 
a laptopját nézegeti, eszre sem 
veszi, de lassan részt sem vesz 
a családja életében. Minél több 
a feladatunk, minél nagyobbak 
az előttük álló kihívások, annál 
gyorsabban próbálunk mindent 
megoldani. „Nem véletlenül olyan 
találó a lassan járj, tovább érsz 
közmondásunk. hiába próbáljuk 
egyre pörgősebbre venni a 
napjainkat, mintha folyamatosan 
nőne a lemaradásunk. Ez 
pedig igazi ördögi kör, mert a 
tornyosuló feladatok még több 
időt kívánnak. Viszont pontosan 
a sietség és az időprés miatt nem 
nem tudunk tervezni és nem 
tudunk fókuszáltan dolgozni.

Amikor megtanulunk egy 
szakmát, vagy megszerzünk egy 
diplomát és munkába állunk, 
többnyire vannak céljaink, és 

tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, 
hogy ezeket elérjük. Általában 
a magánéleti célkitűzések és 
a karriertervek szorosan ösz-
szefonódnak, és optimális 
esetben lépésről lépésre sikerül 
is megvalósítanunk ezeket. 
Azonban nem ritka, hogy a menet 
közben, a folyamatos haladásra 
törekedve éppen azt tévesztjük 
szem elől, ami fontos volt 
számunkra, és már csak a külső 
elvárások szerint cselekszünk. 
Napi 10-12 órát dolgozunk, 
gyűjtjük az elismeréseket, de 
a motiváció valahol elveszik. 
Ráébredünk, hogy csak hétvégén 
látjuk a gyerekeinket és a stressz 
és a folymatos alváshiány mitt 
megromlik az egészségünk is..

Mérlegelnünk kell, hogy 
érdemes e a családunk anyagi 
biztonsága alá rendelni mindent, 
azon az áron is, hogy velük töltjük 
a legkevesebb időt, pedig ők a 
legfontosabbak számunkra.

Anélkül is megtalálhatjuk az 
időegyensúlyt, hogy magunk 
mögött hagynánk a korábbi 
életünket. „A változás alapja 
a tudatos döntés, vagyis hogy 
másképp szeretnénk élni, és 
ami még ennél is fontosabb, 
hogy hajlandóak vagyunk 
erőfeszítéseket is tenni ezért, 
akár már ma. A „majd később” 
egyáltalán nem jó stratégia, 
ugyanis mindig adódik egy 
kifogás, ami visszatart minket. 
Az egészség is hozzájárul a 
szakmai sikerekhez, mint ahogy 
a megkeresett pénz programokra, 
élményekre, fejlődésre váltható. 
Tartsuk szem előtt, hogy mindig 
van választásunk, és rajtunk 
múlik, mire fordítjuk az időnket.

www.profession.hu

Természetesen a távmunkához 
nincs tökéletes recept, de ahhoz, 
hogy ne váljon teherré, néhány 
dolgot mindenképpen érdemes 
szem előtt tartanunk.

Kisgyermekes szülőként az 
otthoni munkavégzés sokféle 
lehet: a teljes munkaidőre kiterjedő, 
irodán kívül végzett („off-site”) 
munkától kezdve azon keresztül, 
hogy előzetes megállapodás 
alapján havonta vagy hetente 
néhány napot otthonról dolgozunk, 
egészen addig, hogy egy-két órára 
esténként vagy hétvégén leülünk a 
számítógép elé.

Amikor gyermekek is vannak 
otthon, felmerül a kérdés: valóban 
fel vagyunk készülve arra, hogy 
otthonról végezzük el irodai 
teendőinket? A Leitz felmérése 
alapján az alábbi dolgokra érdemes 
figyelnünk:

1. MiNdig lEgyüNk TiszTábaN 
azzal, Hogy PoNTosaN MilyEN 
TEENdőiNk vaNNak!

Készítsünk magunknak listát 
azokról a feladatokról, amelyeket 
otthon kell elvégeznünk. A „to-do” 
lista segítségével nemcsak fel tudjuk 
sorolni teendőinket, de a fontossági 
sorrendet is meg tudjuk határozni. 
Így biztosak lehetünk abban, hogy 
mit kell még ma befejeznünk, és 
melyek azok a határidős munkák, 
amelyekre kifejezetten figyelmet 
kell fordítanunk.

2. alakíTsuNk ki rEggEli 
riTuáléT!

A legújabb tanulmányok 
szerint egy nyugodt környezetben 
elfogyasztott kiadós reggeli javítja 
a rövid távú memóriát és növeli a 
koncentrációs képességet. Szóval 
mostantól kezdve gondoljunk úgy a 
reggelire, mint az agy üzemanyagára.

3. NE Hagyjuk, Hogy bárMi 
ElTErEljE a figyElMüNkET!

Otthonunkban alakítsunk ki 
saját „dolgozószobát” vagy egy 
kis munkasarkot, ahová elvonulva 
könnyedén kizárhatjuk a külső 
környezetünkből beszűrődő zajokat. 
Egy kényelmes karfás szék és egy jól 
megvilágított dolgozóasztal szintén 
segít a koncentráció fenntartásában.

A munkavégzés során pedig 
bármikor dönthetünk úgy, hogy 
lenémítjuk a mobiltelefonunkat, 
kilépünk a levelezésünkből, és 
kizárólag az előttünk álló feladatra 
összpontosítunk. Így sokkal 
hatékonyabban tudunk dolgozni, 
és egy-két „offline” óra miatt 
feltehetőleg nem maradunk le 
semmiről. 

4. ikTassuNk bE jól 
MEgérdEMElT szüNETEkET!

Igenis szükség van néhány perc 
kikapcsolódásra, még akkor is, ha 
otthonunkból dolgozunk. ha úgy 
érezzük, elfáradtunk vagy kevésbé 
tudunk koncentrálni, hallgassunk egy 
kis zenét, menjünk ki az erkélyre vagy 
az udvarra egy-két percre, és máris 

felfrissülve folytathatjuk a munkát. 
Emellett pár perces szempihentető 
gyakorlatot is tarthatunk.

Az úgynevezett 20-20-20 
szabály csökkenteni tudja a szem 
erőltetését: minden huszadik perc 
után, amit a gép előtt töltünk, 
tekintsünk egy tőlünk körülbelül 
20 méterre lévő tárgyra, majd 
tartsuk rajta a tekintetünket 20 
másodpercen keresztül.

5. az oTTHoNi MuNka NEM 
EgyENlő a szabadsággal!

A rugalmas időbeosztás a többi 
között arról is szól, hogy több időt 
tölthetünk családtagjainkkal, illetve 
besegíthetünk a házimunkába is, de 
egy dolgot fontos megértetnünk 
velük. ha otthonról dolgozunk, az 
nem azt jelenti, hogy szabadságon 
vagyunk, és ettől kezdve minden 
házimunkát ránk lehet bízni (például 
a bevásárlást, a hivatali ügyintézést 
vagy akár a fűnyírást). Érdemes 
családtagjainkkal előre tisztázni 
az új helyzetet, és kialakítani egy 
közös szabályrendszert, mondjuk, 
hogy munkaidőben nem intézünk 
privát ügyeket.

A távmunka nagy önfegyelmet igényel, ha kisgyermekünk van, akkor pedig még inkább elengedhetetlen 
a jó időbeosztás. Segítünk tippjeinkkel!

www.profession.hu

Munka vagy Magánélet? Mindkettő!

távMunka kisgyerMekes szülőként

KÉRJENÁRAJÁNLATOT TÖLÜNK IS, NEM FOG CSALÓDNI!

 Kiss János Altábornagy u. 71. 
(rendőrség után 500 m Esztergom-kertváros felé)

EGY ÜZLET, AHOL NINCS AKCIÓ, CSAK JÓ ÁR!
Mobil: 

06 20 233 82 22
Vezetékes: 

06 33 400 070
e-mail:

nyilaszaroarajanlat@gmail.com
Facebook:

Nyílászáró Mintabolt

Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA

Kedd - Péntek: 0830-1600

Szombat: 0800-1200

INGYENES FELMÉRÉS

INGYENES ÁRAJÁNLAT

INGYENES PARKOLÁS

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

BONTÁS, RONGÁLÁS NÉLKÜL

SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

BOROVI NYÍLÁSZÁRÓK

REDŐNYÖK

SZÚNYOGHÁLÓK

PÁRKÁNYOK, KÖNYÖKLŐK

ÖNTAPADÓS TAKARÓPROFIL

ajtó-ablak
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Autós
melléklet

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

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉreLHeTŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FUrGON • SZeMÉLYAUTó
AUTóMeNTŐ • 9 FŐS 

kISBUSZ • kISTeHerAUTó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

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 

      
parkolóban

Tel.: 06(30)482-8041

SZÉLVÉDŐ
J A V Í T Á S

az esztergomi
 fényszóró felújítás

·  MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
·  EREDETISÉGVIZSGÁLAT
·  TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI JAVÍTÁS
·  AUTÓVILLAMOSSÁG
·  KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS 
·  ALKATRÉSZ KERESKEDELEM
·  BIZTOSÍTÁSI KÁRRENDEZÉS 

+36 33 501 930
+36 30 228 1800
www.autojavitokft .hu

AKCIÓ!!! 

TÉL VÉGI AJÁNLATUNK:

Műszaki vizsgadíj:16.290,- Ft-tól, 

 Műszaki előzetes: 3.700,- Ft-tól

2018. febr. 1-től 

      m
árc. 31-ig!

Szabó Rácz István Miklós 
villamosmérnök

2510 Dorog, Attila u. 37.
Tel.:06-30/937-1366

www.autodiagnozis.hu

AUTÓDIAGNÓZIS
a l k a t r é s z

- Teljeskörű diagnosztika
- Autószerelés

- Befecskendező rendszerek, 
klíma, ABS, légzsák javítás
- ECU, immo, kulcs kódolás 

CENTRÁL AUTÓSZERVÍZ
Autóvillamosság

Gépkocsik javítása, vizsgára 
felkészítés.

Autóklíma szervíz.
Esztergom, Hősök tere 10.

Pócsföldi Zoltán 06-30/300-6036
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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 befi 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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

HIrdeTMÉNY
Esztergom Aranyhegyi úti Lakásfenntartó Szövetkezet árverést hirdet a 
tulajdonát képező 2500 Esztergom, Aranyhegyi út 10. fsz.1. szám 

alatti ingatlanára vonatkozóan.

Esztergom Aranyhegyi úti Lakásfenntartó Szövetkezet
2500 Esztergom, Aranyhegyi u.

Tel.: 06/20 559-2500; 
06/30 683-6627    

aranyhegyilakszov@gmail.com

2500 Esztergom, Aranyhegyi út 8. 2/4. -Tóth Krisztina
2018. február 3-án    900 - 1200 óráig
2018. február 6-án  1200 -1600 óráig

20 000 Ft.

2018. február 14. 1800 óra
2500 Esztergom, Imaház utca 2/a. (Művelődési Ház)

hrsz.: 19474/A/16
fekvés helye: belterület

ingatlan minősége: lakás, 43 m2

egyedi fűtésű, felújításra szoruló ingatlan, tar-
tozékai: cserépkályha, villanybojler, pincehelyiség

9 500 000 Ft.
950 000 Ft.

OTP Bank Nyrt.
11740054-24058849-00000000 

2018. február 3-án   900 órától – 1100 óráig
2018. február 10-én 900 órától – 1100 óráig

Árverést bonyolító

Ajánlati dokumentáció 
átvételének térítési díja

Ajánlati dokumentáció 
átvételének helye, ideje

Árverés kezdő időpontja, 
helye

Árverésre kerülő ingatlan 
ingatlan-nyilvántartási 
adatai
Ingatlan jellemző 
sajátosságai

Ingatlan minimum ára
Árverési biztosíték összege

Be� zetésre szolgáló 
bankszámlaszám

Ingatlan árverés előtti 
megtekintésének helye, 
ideje

Esztergom Aranyhegyi úti Lakásfenntartó Szövetkezet
2500 Esztergom, Aranyhegyi u.

Tel.: 06/20 559-2500; 
06/30 683-6627    

aranyhegyilakszov@gmail.com

2500 Esztergom, Aranyhegyi út 8. 2/4. -Tóth Krisztina
2018. február 3-án    900 - 1200 óráig
2018. február 6-án  1200 -1600 óráig

20 000 Ft.

2018. február 14. 1500 óra
2500 Esztergom, Imaház utca 2/a. (Művelődési Ház)

hrsz.: 19477/A/16
fekvés helye: belterület

ingatlan minősége: lakás, 43 m2

egyedi fűtésű, felújításra szoruló ingatlan, tar-
tozékai: cserépkályha, villanybojler, pincehelyiség

9 500 000 Ft.
950 000 Ft.

OTP Bank Nyrt.
11740054-24058832-00000000 

2018. február 3-án   900 órától – 1100 óráig
2018. február 10-én 900 órától – 1100 óráig

Árverést bonyolító

Ajánlati dokumentáció 
átvételének térítési díja

Ajánlati dokumentáció 
átvételének helye, ideje

Árverés kezdő időpontja, 
helye

Árverésre kerülő ingatlan 
ingatlan-nyilvántartási 
adatai
Ingatlan jellemző 
sajátosságai

Ingatlan minimum ára
Árverési biztosíték összege

Be� zetésre szolgáló 
bankszámlaszám

Ingatlan árverés előtti 
megtekintésének helye, 
ideje

Esztergom Aranyhegyi úti Lakásfenntartó Szövetkezet árverést hirdet 
a tulajdonát képező 2500 Esztergom, Aranyhegyi út 4. fsz.4. szám 

alatti ingatlanára vonatkozóan.

HIrdeTMÉNY
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02. 2-án, pénteken 10 órakor: 
Az állatok farsangja – Kabóca Bábszínház babaszínházi előadása
02. 2-án, pénteken 18 órától (derült idő esetén)
A regiomontanus Csillagászati Klub távcsöves bemutatója
02. 2-án, pénteken 17 órakor
A Művelődés Háza és a Helischer József Városi Könyvtár közös szervezésében
Könyvtári beszélgetések a művelődési házban Vendég: Kéner gabriella 
színművész és Kaj ádám rendező Beszélgetőpartner: Bánhidy Vajk
02. 2-án, pénteken 19 órakor 
táncdalfesztivál Zenés múltidézés 90 percben - Ivancsics Ilona és Színtársai
02. 3-án, szombaton 16 órakor
három szegény szabólegény - zenés mesejáték
Szabad Ötletek Színháza
02. 3-án, szombaton 18 órától (derült idő esetén)
A regiomontanus Csillagászati Klub távcsöves bemutatója
A részvétel díjtalan.
02. 3-án, szombaton 18 órakor
Hermann Hesse
sziddhártA – sorsútja …. a te utad is!
Erdélyi Lili Ada pódiumestje Hangfelvételről közreműködik: Mohai Gábor
Színpadra alkalmazta és a zenét összeállította: Németh Márton
02. 4-én, vasárnap 16-tól 20 óráig
Art And Chill ii. – kiállítás, táncbemutató, koncert
-          16 órától: a sweet ginger tánccsoport bemutatója vendégtáncosok 
közreműködésével
-          17 órától: A samsara Boulvard zenekar koncertje
A kiállított képek debreceni nelli alkotásai



14 2018. február 2.

apró

 teljes körŰ építőipari szolgáltatás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

Esztergomban az Irinyi utcában 
tulajdonoshölgy együttlakásra 1 
szobát kiadna hölgynek albérlet-
be. Beköltözéshez 1 havi kaució 
szükséges.06-30/210-44-68

Kiadó Esztergom, Duna parti 80 
nm-es, fsz-i, két szobás, össz-
komfortos, csendes helyen lévő, 
azonnal beköltözhető lakás. Fize-
tés megegyezés szerint! 06-
30/209 7672

INGATLAN

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

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

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

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

Életjáradék időseknek ingatlan-
ra! Otthonában maradhat, hitel 
nem akadály! Hívjon bizalommal! 
06-30-773-8572

Eladó! Panorámás nyaraló, Csenkei 
híd – Megyfás út, 804m2 telek, 2 
szoba, 2x23m2, kétszintes faház, 
víz, villany van, melegvíz villany 
bojlerről. Terasz, pince, kocsi beál-
ló. Ár: 3,8 MFt.+36 20/421-4557

Esztergom, Szamárhegyen (zöld-
övezeti), panorámás kilátással. fél-
kész ház, 65% készültség, 769m2 
telek,130m2 beépítéssel, B-30 as 
tégla, saját kút, villany van. Két és 
fél szobás lakáscsere beszámítás-
sal is vehető. Ár: 16MFt. +36 
20/421-4557

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

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

lakás Esztergom:  Szalézi lakópark, két szoba+étkező, 64m2 felújítva, gáz fűtés, redőny       11Mft
Simor J u. utcafronti két szintes, házrész,3 szoba,78m2, költözhető,gáz fűtés kis udvar,kamra 12Mft
Schweidel u. elején, IV em, 2,5 szoba, 58m2, felújított, fürdő, konyha, külső nyílászárók, klima  11,5Mft
Bánomi ltp, III em 2,5szoba 64m2, erkély, felújított, klíma, panoráma, I.em-i cserebeszámítás16,5Mft
Bánomi út ,350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,    29,5Mft
Irínyi u IVem, 46m2, 1,5 szoba, erkély, extra felújítás,belső szigetelés, 3rétegű szigetelt ablak 16,5Mft
Családi ház, Egom: Szentkirályi u,442m2 telek, 6 szoba,180m2, 2 fürdő,nagy garázs,kapualj 34Mft
Nefelejcs u két generációs átlagos álapot 307m2 telek,28+70m23szoba,gázkonvektor,garázs14Mft
Szamárhegy, panorámás, 850m2, telek, felújított,90m2 3,5 szoba, 2 fürdő, 20m2 terasz, garázs 26Mft
Pöltenberg u,252m2 telek, két szint, 4szoba+nappali, 135m2 gázfűtés, két fürdő, felújított     24,9Mft
Kenderesi u 600m2 telek, 5szoba,180m2, felújított, fa központi+cserépk fűtés, két generáció    37Mft
Basa u, 1560m2, panorámás telek, 2 szintes, 7szobás, terasz, épület alatt szuterén, garázs          68Mft
Kaán u, kétszintes sorház, garázs mellék helységek 140m2, gáz fűtés,panorámás erléllyel   27,9Mft            
Búbánat-völgy, téliesített ház, 209m2 telek, 90m2, 3 szoba,villany+kandalló fűtés, olcsó rezsi  17,5Mft 
Búbánat-völgy újszerű, kétszint, 860m2, 3szoba,130m2, cserépk, kandalló, klíma, 30m2pince22,5Mft
Tokod,kétgenerációs, felújítandó,családi ház 859m2,telek 3szoba, 90m2,üres, kocsibeálló           6Mft
Tát, két színt családi ház, 1038m2, telek, 3,5 szoba, 110m2 jó állapot, garázs, üzlet, mellékép 19,5Mft
Tát kis családi ház,341m2, telek, 2szoba, 63m2, jó állapot, gázfűtés, garázs, melléképületek       12,5Mft
Építési telek, Esztergom, Kettős pince lakópark, 700m2 , öszközmű adott, családiház építésére    7Mft

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

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

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

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

Roncsautóját nem indu-
ló, vagy törött autóját megvásá-
rolom készpénzért  adásvételi 
szerződéssel.06204762356

Simson motorkerékpárt vásá-
rolnék/bármilyen állapotban 
06-30-750-5000

ÁLLÁS

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

Azonnali kezdéssel felszolgálót 
keresünk az esztergom-kertvárosi 
Pizza Pala étterembe. Jelentkezni 
a 30/277 1822-es telefonszá-
mon lehet.

Poszpisek Árpád ácsmester felvé-
telre keres ács szakmunkást és ács 
betanított munkást tokod-üveggyári 
telephelyű vállalkozásba. Bér meg-
egyezés szerint! 06 20 4737 193

Esztergom-kertvárosba, a Pizza 
Pala étterembe diszpécser kollégát 
keresünk. 30/277 1822

Pilisszentivánra könnyű, betanított 
fizikai munkára női és férfi mun-
katársakat keresünk 1 műsza-
kos munkarendbe hétfőtől-pénte-
kig. Versenyképes jövedelem, tel-
jesítményprémium, jelenléti pót-
lék, túlóra lehetőség, cafetéria, 
munkaruha, illetve céges busz-
járat: Nyergesújfalu, Tát, Tokod, 
Dorog, Esztergom, Esztergom-
Kertváros, Leányvár, Tinnye, Per-
bál, Piliscsaba, Piliscsév. Jelent-
kezés: fényképes önéletrajz-
zal a workmateteamkft@gmail.
com e-mail címen, illetve a 06-
30/655-2074 telefonszámon.

Pilisszentivánra 1 műszakos mun-
karendbe, hétfőtől-péntekig laka-
tosokat keresünk kiemelt bérezés-
sel. Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal a workmateteamkft@gmail.
com e-mail címen, illetve a 06-
30/655-2074 telefonszámon.

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

Bajnai telephelyre keresek temetői 
sírköves munkák (összeállítás, fel-
újítás) elvégzésére munkaerőt. Kőfa-
ragó, kőműves végzettség, jogosít-
vány ill. a feladatban való jártasság 
előny. 06305251971

Dorogi munkahelyre,betanított 
munkára,egy műszakos munka-
rendbe fiatalos csapatba jó kerese-
ti lehetőséggel férfi munkaerőt kere-
sünk. 06303920959

Nehéz fizikai munkára betone-
lemgyártót keresünk. Munkavég-
zés helye: Esztergom-Kertváros. 
Egy műszakos munkarend. 
0630/9491-444

Kőművest és segédmunkást kere-
sünk! 06-30-630-9627

Ablak Design Kft. Esztergomi 
telephelyre ablakgyártásban jártas 
munkatársakat keres. Jelentkezni 
a 06-70-930-4981 telefonszá-
mon lehet.

Kőművest és segédmunkást kere-
sek családi házak építéséhez hosz-
szútávra! 30/9607185

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

Esztergomi ipari parkba 1 műsza-
kos munkarendbe hétfőtől-pén-
tekig, könnyű fizikai munká-
ra férfi munkatársakat keresünk. 
Céges busz, cafeteria, munkaru-
ha. Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal a workmateteamkft@gmail.
com e-mail címen, illetve a 06-
30/655-2074 telefonszámon.

Dorogi gyártó cég keres férfi mun-
kaerőt operátor munkakörbe, több-
műszakos munkarendbe. Előny: 
lemez- vagy műanyag feldolgozó 
üzemi tapasztalat. Érdeklődni mail-
ben, önéletrajz szükséges: mun-
ka2510@gmail.com

Álláslehetőség a sárisápi Dream 
bisztróban! Büfé ételek és piz-
za készítésben jártas kollégákat 
keresünk, korrekt bérezés mellett 
teljes munka időre. Akár azonna-
li kezdéssel! Rugalmas munkaidő, 
a környékből való bejárásban igény 
esetén tudunk segíteni. Jelentkezni 
helyben (2523 Sárisáp, Fő u. 192-
194.) vagy az alábbi telefonszámon: 
06309066902

Dorogra az éjfélig nyitva tartó Elvis 
gyorsétterembe keresünk fiatal kol-
léganőt! Jelentkezni lehet facebook 
oldalunkon önéletrajzzal, vagy tele-
fonon: 06 30/277-1822

Dorogi virágüzletbe virágkötőt fel-
veszünk! 06-20/9136574

Álláslehetőség! Megváltozott 
munkaképességű személyeket 
keresünk kertészeti és segéd-
munkás állás Esztergom és Dorog 
környékéről. 06-20/376-0696, 
infikkt@gmail.com

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ 
KFT. azonnali belépéssel keres- 
AUTÓSZERELŐ munkatársat, 
továbbá gyakorlattal rendelke-
ző KAROSSZÉRIA LAKATOS mun-
katársat is. Érdeklődni szemé-
lyesen (Esztergom, Dobogókői út 
78.) vagy a +36302281800-as, 
+36303216990-es telefonszámon.

Szentendre központi részén talál-
ható 45 nm-es ház bontására az 
anyagokért cserébe embereket 
keresünk.20/9644910

Reklámkiadvány és  szóró-
lap terjesztőket keresünk  hosz-
szú távú és alkalmi jellegű 
munkára!Gyakorlattal rendelkező, 
önállóan dolgozni tudó terjesztő-
ket keresünk heti megjelenésű rek-
lámújság és szórólapok terjeszté-
sére.18 életévüket betöltött nők 
és férfiak jelentkezését várjuk Tát, 
Nyerges, Lábatlan egész területé-
re. Érdeklődni a 06(30)561 0529 
es számon lehet H-P: 8-16:00-ig.  
Jelentkezéseket az esztergom@
szuperinfo.hu email címre várjuk. 

Az esztergom-kertvárosi Csocsaj 
Pékségbe eladót felveszünk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal lehet személyesen az üzletben: 
Esztergom-Kertváros, Damjanich 
utca 101-103.

Az Esztergom-kertvárosi Pala piz-
zéria pizzafutárt keres. Jelentkez-
ni az üzletben vagy telefonon lehet: 
06 30/277-1822

A HT-Bau Kft.felvesz segédmun-
kást azonnali kezdéssel, hosszú-
távra! 06-30/1846347

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

Részmunkaidős állásra keresünk 
motorkerékpár szerelőt. Off Road 
Motors 06-30 961-5681

Munkagép kezelőt keresünk hom-
lokrakodóra és forgókotróra. 06-
20 939-9404

Esztergomi építőipari cég keres 
megbízható, munkájára igényes 
kőművest és segédmunkást. 
Jelentkezni: +36209537716

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Vállalunk belföldi -és nemzetközi 
személyszállítást csoportok részé-
re, egynapos belföldi kirándulá-
sok szervezését és lebonyolítását, 
esküvők, rendezvények résztvevő-
inek szállítását. +36-70-336-
3514, weboldal: www.ddperfekt.eu

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

Kecskés Tamás kőműves mester 
vállal:  KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ 
MUNKÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZI-
GETELÉST, GIPSZKARTONOZÁST 
ÉS FESTÉST. +36-70/941-7152

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

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

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. 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

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS -Dugu-
lás elhárítás falbontás és pancso-
lás nélkül. Gyors, tiszta munka pro-
fi géppel. Nehezen folyik le a víz 
a mosogató tálcában? Eldugul a 
fürdőszobai mosdó? Konyhai, für-
dőszobai szifonok tisztítása, bízza 
szakemberre a dugulás elhárítását. 
Hívjon bizalommal 0-24 Hétfőtől-
Vasárnapig +3670/624-20-81

Asztalos munkák, ács-állványo-
zás, hőszigetelés, gipszkartono-
zás, festés-burkolás, térkövezés! 
06(30)454 4276

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

Kőműves és festő munkát válla-
lok. 06-70-227-4929

Burkolás, vakolás és egyéb 
kőműves munkák áraján-
lattal. 06(30)670-9958, 
06(30)855-3306

VEGYES

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

ÜDÜLÉS

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

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Esztergom-
ban. Munkavállalásra jogosító vég-
zettség. Részletfizetés! Nysz:04-
0122-06. (0620)9762-111
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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
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

ruhatisztítás

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

ajtó-ablak

épületgépészet

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

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

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

Tel:. 06-30/597-38-84

ajtó-ablak

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

GRAFIKA,
NYOMTATÁS, 
(rotációs, ofszet, digitális)

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

TELJES NYOMDAI KIVITELEZÉS

Érdeklődni:

EGOM INFÓ KFT.
Dienes Zsolt

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

vagy személyesen a   Szuperinfó Irodában

vastelep

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

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Adagolható vas: 60 Ft/kg
Lemez: 55 Ft/kg
+ 8 mm feletti: 68 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149
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Varázskő  Kft.
tEmEtKEzés

sírKŐ
Virág

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

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

eLkÖLTÖZTÜNk!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, 

hogy 2018 januárjában üzletünk 
új helyre költözött.

nyomtató kellékanyagok, tintapatronok, lézertonerek
nyomtató kazetták, másolópapírok, irodaszerek

forgalmazása, ingyenes kiszállítása a 
33-as telefonos körzeten belül!

Üzlet: Dorog, Mária u. 19.  
Tel: 06-20/241-0565
Web: tinta-futar.hu 

E-mail: tinta-futar@tinta-futar.hu
Nyitva: H-P: 8:30-16:30, Szo: 8:30-12:00

új címünk: 2510 dorog, mária u. 19.
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AKCIÓS BLANCO GRÁNIT 
MOSOGATÓK! 

FÜRDŐSZOBA 
BÚTOROK MÁR
24.000 FT-TÓL

     További kínálatunkból:
OSB lapok, rétegelt lemezek, 

munka- és bútorlapok, 
tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk, 

bútordíszítő elemek, Blum vasalatok
Csempék, járólapok, Kádak, szaniterek

Zuhanykabinok, kádak, mosogató tálcák,
Csemperagasztók, fugázók

ipari és barkács gépek
Milesi festékek

2500 Esztergom, Táti u. 20.
Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12
FÜRDÕSZOBA ÉS BARKÁCS RÉSZLEG:

 Tel/Fax: +36-33/311-201
2534 Tát, József A. u. 27. | Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12

Tel.: +36-33/504-920 | Fax: +36-33/444-694

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

PET ÉS PVC SZUPER MATT 
AJTÓLAPOK

lArissA 55
tükör, alsó 
szekrény,
 mosdó

dEsY 50
tükör, alsó 

szekrény,
 mosdó

BÚTORGYÁRTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL
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