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 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!  

 MÉHTELEP ESZTERGOMBAN
A NAGY GÁZCSERETELEP 

MELLETT
Vas és színesfém (réz, alumínium, cor, 
horgany, akkumulátor stb.) átvétele 

magas piaci áron!

Szükség esetén házhoz is kimegyünk.
Cégek hulladék kezelését is vállaljuk,

  akár konténer kihelyezéssel is!

Tel.:06-20/5887759, 
E-mail cím: vasfemkft@gmail.com

Dorog, Bécsi út 43/D. (Bécsi udvar) Tel.: 06-33/331-752
  www.mentabiobolt.hu

Nyitva: H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.30

Üzletünkben bio- és reform 
élelmiszerek széles választékát kínáljuk:

• Diabetikus termékek
• Glutén és laktózmentes termékek
• Gyógynövények
• Gyógyhatású készítmények
• Filteres és szálas teák
• Szafi termékek teljes 
   választéka

Havonta allergia vizsgálat!
Forduljon hozzánk 

bizalommal!

Kiemelt termékeink:
• Varga gomba
• Lenkei vitaminok
• Gyuri bácsi teái

A Liegl & Dachser Kft pilisvörösvári 
telephelyére keresünk munkatársat 
speciális munkarendbe a következő 

munkakörbe:

fELAdAtoK:
•  Telephelyen belüli áru mozgatása 

ELVÁrÁsoK Az idEÁLis JELÖLttEL szEmBEn:
•  C kategóriás jogosítvány
•  Gyors reakciókészség
•  Jó stressztűrő képesség
•  Jó szellemi, és fi zikai állapot
•  Tehergépjármű vezetésében szerzett tapasztalat 

ELŐnY:
•  OKJ-s emelőgépkezelői vizsga

Amit KínÁLunK:
•  versenyképes fi zetés, + Cafeteria 
•  kiváló munkakörülmények

munKAidŐ:
•  több műszakos munkarend

JELEntKEzés mÓdJA:  Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését várjuk önéletrajzát a 

zoltan.mogyorosi@dachser.com  e-mail címre 
 „Tehergépkocsi vezető" megjelölésével.

mobil: 30 /488-3657 

tEhErgépKoCsi 
VEzEtŐ

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már SZERDÁNKÉNT!

 (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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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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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

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

szoBAfEstŐ – mÁzoLÓ 
KoLLégÁKAt KErEsÜnK

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti fi zetés
- biztos, hosszú távú munkalehetőség
- kezdő bér: nettó 1450 Ft/óra

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon hétköznapokon: 08:00-17:00 óráig lehet.

ELVÁRÁSAINK:
- Önálló munkavégzésre való alkalmasság

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:

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

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

Corporation is looking for an

QUALITY eNGINeer

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

beata.szobotin@summit-dv.hu.

tAsKs And rEsponsiBiLitiEs:
-  Maintaining and improving the quality system (ISO/TS /IATF/ 16949 and ISO 9001)
-  To keep contact with customers and suppliers
-  Executing internal and external audits
-  Handling and ability to solve quality claim
-  Take a part in the development and introduction of new product, projects
-  Follow up of technical changes
-  Monthly report preparation

rEQuirEmEnts:
-  MSc/BSc degree (preferably Quality, Mechanical Engineer) 
-  2-3 year experience in the quality control area in automotive environment
-  Communication Hungarian, English in written and verbal as well
-  Knowledge of APQP (PPAP, MSA, SPC, CP, FC, FMEA), G8D, IMDS
-  B category license
-  Reading technical drawing
-  Quality and Customer oriented mindset

AdVAntAgEs:
-  Knowledge of Magyar Suzuki Zrt. quality requirement
-  leaving close to Esztergom

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

whAt wE offEr: 
-  International environment
-  Stable, long-term job opportunity
-  Young and innovative community
-  Learning and development opportunities
-  Exciting and variable challenges

Dorogi építőipari K� 

SZÁRAZÉPÍTÉSI 
MUNKÁRA ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót felvesz.
(építőipari gyakorlat és 

jogosítvány előny)

Tel: 30/ 9490 441

Jelentkezni: 
+36-30/561-0529

PÁRKÁNY 
területére 

TERJESZTŐT 
keresünk!

Reklámújság 
terjesztésére 
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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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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

HÉTrŐL-HÉTre A POSTALÁdÁkBAN
Juttassa el  hirdetését hatékonyan a kiemelkedő 
példányszámban terjesztett ingyenes lapunkkal!

szÓrÓLAp tErJEsztést VÁLLALunK!
érd.: +36-30/411-3921, esztergom@szuperinfo.hu

IRODÁNK CÍME: Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33-403-703

esztergom@szuperinfo.hu

LAKATOS-HEGESZTÕ

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

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

ÉLHAJLÍTÓGÉP KEZELÕ

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

 
 
 
 
 
 
 

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

munkatársakat keres 
 

LAKATOS 
 

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre. 
 
 
FELADATOK: 

 Lakatos ipari munkák 
 
AMIT ELVÁRUNK:  

 Igényes, precíz munkavégzés 
 1-2 év szakmai tapasztalat 
 CO hegesztés 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

 Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált 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. 

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN
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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. 

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!!
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.

RAKTÁROS/ANYAGBESZERZŐ 
 munkakörbe

BEOSZTÁS: raktáros és anyagbeszerző
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: raktár
FELADATOK: 
-  Beérkező anyagok átvétele, lerakodása;
-  Anyagok kiadása üzemek felé;
-  Készletek fi gyelése, targoncázás;
-  Gázolajkút kezelése;
-  Beszerzési és fuvarozási feladatok;
-  Anyagleltárban való közreműködés;
ELVÁRÁSOK:   
-  Középfokú végzettség
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
-  Karbantartás
-  Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
email címre elküldve : hr@railone.hu, vagy

személyesen leadni a gyárban: 2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

 versenyképes jövedelem,
  vonzó cafetéria csomag,
  csoportos élet-, baleset- és 
egészségbiztosítás,

  ingyenes utazási lehetőség helyi- 
és helyközi tömegközlekedési 
járatokon,

  folyamatos képzési lehetőség,
  szükség esetén munkásszállás.

Előnyt jelent: csuklós busszal 
végzett személyszállításban 
szerzett gyakorlat.
Bővebb információ: http://www.
volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/
allasajanlatok/autobusz-vezeto 
Önéletrajzát „autóbusz-vezető 
Északi Forgalmi Üzem” tárgy 
megjelölésével ide várjuk: 
allas@volanbusz.hu
A pozícióval kapcsolatban 
felvilágosítás: +36 70 330 6699

Autóbusz-vezetők 
jelentkezését várjuk
Budapest III., IV., XIII., XIV. 
kerület, Dunakeszi, Fót, 
Göd, Budakalász területére 
elővárosi személyszállítási 
feladat ellátására

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

eLVÁrÁSOk:
- szakirányú végzettség

- Szerszámgyártásban és vagy egyedi 
gyártásban szerzett min. 3 év tapasztalat

- Heidenhain vezérlés ismerete előny

CNC forgácsoló (marós)
AMIT NYÚJTUNk:
- kimagasló fi zetés  
- dinamikus, fi atal csapat   
- azonnali kezdés
- szÁLLÁst BiztosítunK
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gipszKArtonszErELŐ 
munKAtÁrsAt KErEs

AMIT KÍNÁLUNK:
- 1450 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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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:

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe felvételt hirdet  

TArGONCÁS munkakörbe

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ REDELKEZIK: 
- ÉRVÉNYES TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLY
- Targoncavezetői gyakorlat 
  (vezetőüléses és vezetőállásos, 3324, 3313 típusok)
- Rugalmasság, pontosság, precizitás
AMIT KÍNÁLUNK:
-  Törvényes, bejelentett munkalehetőség
-  Ingyenes céges buszjárat, 
-  Cafetéria: nettó 25.000Ft/fő/hónap
-  Targoncás pótlék
-  Jelenléti pótlék
-  Iskolakezdési támogatás
-  Nemzetközi munkakörnyezet

 
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.01.31.

Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu 

Ipari park 2., hr@magyartoyoseat.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

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  
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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.
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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.

BeSZerZÉSI CSOPOrTVeZeTŐ

A pályázatokat a molnar.evelin@rosenberg.hu e-mail címre, 
vagy a rosenberg hungária Kft., 2532 tokodaltáró, 

József Attila út 34. postacímre várjuk.

A Rosenberg Hungária Kft. új 
munkatársat keres Tokodaltárón 

történő munkavégzésre:

Főbb feladatok: 
•  Gyártáshoz szükséges anyagok beszerzésének biztosítása: 
   árak, minőség, szállítási határidők fi gyelembevételével, a 
   lehető legkedvezőbb áron és fi zetési idővel
•  Várható anyagigény felmérése előzetes műszaki információk 
   alapján
•  Beszerzési források keresése, beszállítók versenyeztetése
•  Anyagszállítások költséghatékony szervezése
•  Szerződéskötés, alkatrészek megrendelése és 
   nyomonkövetése
•  Folyamatos készletszint biztosítása
•  Beérkező anyagok számláinak ellenőrzése
•  Beszerzési költségek folyamatos fi gyelése, minimalizálása
•  Kapcsolattartás a beszállítókkal
•  Kapcsolódó dokumentáció adminisztrálása, pontos vezetése 

elvárások:
•  Legalább középfokú végzettség
•  Német és angol nyelvtudás szóban és írásban
•  Ipari területen szerzett beszerzői gyakorlat
•  Jó kommunikációs készség
•  Precíz munkavégzés, terhelhetőség

Amit kínálunk:
•  Versenyképes jövedelem
•  Sokrétű cafeteria rendszer
•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  Stabil munkahely

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

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.

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.

esztergomi irodánkba 
keresünk 

asszisztenst és egy 
fő értékesítőt 
ügyfeleinkkel való 
kapcsolattartásra. 

ha szeretsz beszélni 
várunk csapatunkba! 

fényképes 
önéletrajzodat az 

ugyfelszolgalat@
babamamatudakozo.hu 

e-mail címre várjuk!

Úgy tartja a mondás, hogy 
utólag már mindenki okosabb. 
Ha a munkahelyünkről van szó, 
akkor azonban ez a népi igazság 
nem vigasztal. Az alábbiakban 
szakértő segítségével vesszük 
végig az intő jeleket, hogy ne 
a munkába állás után kelljen 
ráeszmélnünk, hogy a negatív 
munkahelyi tapasztalatokra 
utaló jelek már a legelején, az 
állásinterjún ott voltak.

1. Az interjúszituáció hideg és 
bürokratikus. A felvételiztetők 
kommunikációjában nincsen 
semmi személyiség, minden 
mondatnak „sablon íze” 
van. Ezek a tények arra 
engednek következtetni, 
hogy a munkaadó számára 
nem vagyunk érdekesek 
vagy különlegesek. Úgy 
kezelnek minket, mint egyet a 
jelentkezők végtelen sorából, 
és ha felvesznek, akkor is 
csak egy porszem leszünk a 
gépezetben.

2. Az interjúztató nem 
tartja magát az előzetesen 
megbeszéltekhez az interjú 
időpontjának megadásában, az 
interjú utáni visszajelzésekben 
vagy a szükséges adatok 
felvételében. Elvárják, hogy 
velük ússzunk az árral, és ha 
esetleg szóvá teszünk valamit, 
az alábbi reakciót kapjuk: 
„Tudhatná, hogy rengeteg 
jelölttel kell fogalkoznunk!” 
Tőlünk tökéletes munkavégzést 
várnak el, maguktól nem.

3. Az interjúztató papírból 
olvassa fel a kérdéseket. Nem 
is próbál meg spontán emberi 

párbeszédet kialakítani, vagy 
kihangsúlyozni a pozíció 
előnyeit, esetleg lelkesedést 
kiváltani a vállalat filozófiája 
iránt. Épp az ellenkezője: azt 
várja el tőlünk, hogy mi győzzük 
meg őt saját hasznosságunkról! 
A kommunikáció az egyenlőtlen 
erőviszonyokról szól.

4. Amikor az interjú egy pontján 
felmerül a fizetés kérdése, 
jelzik, hogy a következő for-
dulóra hozzunk magunkkal 
jövedelemigazolást az előző 
munkahelyünkről. 

5. Nem csinálnak titkot 
belőle, hogy az interjúztatónk 
valójában nem az illetékes 
személy, csak „a folyosóról 
rángatták be”.

6. Furcsa, és megkérdőjelezhető 
etikájú kérdéseket tesznek 
fel, mint például: „Mit mon-
dana Önről legutóbbi fő-
nöke?”, vagy „Összessen hány 
napot hiányzott tavaly a 
munkahelyéről?”

7. A kiválasztási folyamat során 
mindenki, akivel találkozunk 
kimerültnek, fásultnak, stresz-
szesnek, megfélemlítettnek, 
feszültnek vagy túlérzékenynek 
tűnik. Nagy valószínűséggel ez 
várna ránk is. A munkatársak 
mentális és lelkiállapota 
a vállalati kultúra egyik 
legfontosabb jelzője!

8.Az egyik legnagyobb intő 
jel nem más, mint amikor nem 
tudjuk rávenni az interjúztatót 
egy őszinte és nyílt válaszra 
arról, hogy milyen feltételek 
mellett és pontosan mennyiért 
lennénk foglalkoztatva.

www.profession.hu

8 jel az állásinterjún, hogy 
mérgező a vállalati kultúra

szentendre, pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m p r E s s z u m

megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, 

Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 50000 példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató

Tel.: +36-70/612-8375
felelős szerkesztő: 

Földesi Márta   Tel.: +36-30/411-3921
szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt a megjelenést 

követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!
www.szuperinfo.hu
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Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 
kedd 

12 órA
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melléklet

Egészség
MÁGNESTERÁPIA   

Különösen ajánlott:
• érszűkület, lábszárfekély, cukorbeteg láb, fülzúgás, gerincpanaszok, 
gerincsérv, csontritkulás, alvászavar, sclerosis multiplex, Parkinson-kór

Készülék kölcsönzése
Dr. MÓRÓ ÁGNES szakorvos

Kezelőhely: Dorog, Hősök tere 7/A,  a Révay patika.
 Információ, időpontkérés: 06/30-60-328-60

Értágítás BEMER pulzáló készülékkel!

EROPTIKA
Esztergom, Vörösmarty u. 6.

Dr. Szilágyi Erzsébet
Fül-orr- gégészeti magánrendelés

Hallókészülék rendelés hétfõn és csütörtökön.
A  legkorszerûbb   

BERNAFON, SIEMENS  
és  OTICON  digitális 

hallókészülékek  felírása  
ingyenes  hallásvizsgálat 

és próbahordás után 
TB támogatással történik

Hallókészülék elemek  akciós  
990 Ft/ csomag áron!

Csütörtök 17-19-ig
Információ és bejelentkezés: 06-33/413-108, 06-30/200-7530

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés 
munkanapokon 8-14 óra között 

+ 3 6 2 0  4 7 7 - 1 5 5 5
w w w . g r a n m e d . h u

Dr. Pák Péter  
belgyógyász-gasztroenterológus 

szakorvos
Emésztőszervi 

betegségek kivizsgálása 
gyomor - és vastagbél-
tükrözés altatásban is.

Gasztroenterológiai 
magánrendelés

UrOLóGIAI   
MAGÁNreNdeLÉS

mindEn CsÜtÖrtÖKÖn   
 16-18 óra között

dr. VArgA gYŐzŐ  
urológus főorvos

EsztErgom, Bottyán J. u. 2.  
/széchenyi tér sarok/

06 30 9541 334

férfi ak: 
prosztatabántalmak, 
szexuális zavarok, 
prosztata rákszűrés
nők: húgyúti panaszok
Kisfi úk: 
fi tymaszűkület megoldása

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, 
Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés munkanapokon 8-14 óra között +3620 477-1555
w w w . g r a n m e d . h u

Gy. Mátéff y Emőke  

pszichológus:  06-30/292-08-87

Pszichológiai  magánrendelés

DUCI 
TRÉNING 

indul Esztergomban az  
AQUA SZIGETEN ingyenes 

táplálkozási étrenddel, 
12 hetes programmal. 

BEVÁLLALOD? 
VAN BENNED 

ELHATÁROZÁS! 
Ha, eldöntötted, hogy 
változni szeretnél itt a 

helyed! 100% siker, 100% 
garancia, ha te is AKAROD!
Együtt sikerül. Csak Te+Én!

Hétfő-Szerda-Péntek: 17 óra
Hétfő - szerda: 9.15

Magán órák egyeztetett 
időpontokban a 

06-70/21-226-10

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
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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

tetőjavítás
Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

építési vállalkozó

ajtó-ablak

biztonságtechnika

06-30-294-1478 
Esztergom Lázár V. u. 46

www.kisbuszkolcsonzo.hu

BÉRELHETŐ9 fős kisbuszok és
3 személyes zárt 

kisteherautók 
BÉRELHETŐK 

9.000 Ft-tól/nap

Vozák Csanád
+36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

- Házfelújítás felsőfokon
- Megbízható minőség

- Teljeskörű 
  garancia

ASZTALOS MUNKÁK
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÁS

FESTÉS - BURKOLÁS
KŐMŰVES MUNKÁK

HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTONOZÁS, TÉRKÖVEZÉS
BÁDOGOS MUNKÁK

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.
nyári feliratkozóknak 2018.01.31-ig

20-25%   kedvezmény! 
tel.:06-20/328-0466

költöztetés

autóvillamosság autóbérlés

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

BIZTONSÁGTECHNIKA

RIASZTÓ, KAMERA ÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREK

www.abikon.hu

+36 30 298-4074

ESZTERGOMBAN ÉS 
TÉRSÉGÉBEN

info@abikon.hu

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

tetőjavítás

autóbérlés
autóbérlés 

3000 ft/naptól
(személy-és kistehergépjármű)

dorog, bécsi út 127.

70/318 7557

Érdeklődni:

EGOM INFÓ KFT.
Dienes Zsolt

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

vagy személyesen a   Szuperinfó Irodában

GRAFIKA,
NYOMTATÁS, 
(rotációs, ofszet, digitális)

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

TELJES NYOMDAI KIVITELEZÉS

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.
NYÁRI FELIRATKOZÓKNAK

2018. 01. 31-IG   
20-25%   kedvezmény! 

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 
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apró
 teljes körŰ építőipari szolgáltatás  

kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

INGATLAN

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL 
LAKOTT INGATLANT, CSALÁ-
DI HÁZAT VAGY LAKÁST VEN-
NÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLET-
JÁRADÉKKAL, ELTARTÁSSAL. 
06(30)950-3134

ELADÓ! Esztergomban közös 
udvaros társasházi lakás, hozzá 
tartozó udvarral, garázzsal. Irány-
ár:13,5 MFt. 06-70-3380-497

Esztergom Martsa utcai, II. eme-
leti, központi fűtéses, 1+2fél-
szobás lakás tartósan kiadó. 
20/9541-171

Szigethalom Üdülőterületén csa-
ládi ház 110nm és 50nm szute-
rén dupla komfortos saját stég-
gel eladó 39,9 millió, Budapest 
10 km. 06-30/748-89-63

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

BÉRLEMÉNY

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

JÁRMŰ

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

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

Használt és roncsautóját adás-
vételi szerződéssel megvásáro-
lom. 06-70/368-3171

ÁLLÁS

Takarítót keresek az esztergo-
mi Ipari Parkba hétfőtől-pén-
tekig délután 3-4 órában öltö-
zők, vizesblokkok, iroda taka-
rítására. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

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

Államilag támogatott  termé-
kek értékesítésére keresek 2 
fő, tapasztalattal rendelkező, 
érettségizett munkatársat. tnd.
kcss@gmail.com

 

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

LAKÁS
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!
CSALÁDI HÁZ
Eladó családi ház DOROGON! Ára: 13 M Ft Lakótelepi lakást beszámí-
tok! Dorog, Bányász köröndön eladásra kínáljuk ezt a teljesen felújított 
ikerházat, mely 2 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba-külön wc helyiségek-
ből áll. Az ingatlan hátsó kijáratáról egy terasz nyílik, valamint a házhoz 
tartozó különálló udvar. Gázkonvektor fűtéses. Az ingatlan közvetlen 
közelében élelmiszerüzletek, iskola, óvoda, orvos, patika stb. egyszóval 
minden megtalálható.                                                                        Ára: 13 M Ft

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

 
El Camino Hotel & Restaurant , Jesenského 22. Štúrovo  Tel.: : +421 907 328 183 

HAJDU STEVE
2018. január 20. (szombat) 19 órától

Műsorvezető: Albert József

Szórakoztató zenés beszélgetés a népszerű művésszel.

Bajnai telephelyre keresek teme-
tői sírköves munkák (összeállí-
tás, felújítás) elvégzésére mun-
kaerőt. Kőfaragó, kőműves vég-
zettség, jogosítvány ill. a fel-
adatban való jártasság előny. 
06305251971

Dorogi munkahelyre,betanított 
munkára,egy műszakos munka-
rendbe fiatalos csapatba jó kere-
seti lehetőséggel férfi munkaerőt 
keresünk. 06303920959

Biztonsági őröket keresek Esz-
tergomba és Piliscsévre ren-
dezett papírokkal. Lehet nyug-
díjas is! 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Sofőr és targoncás állásra kere-
sünk dorogi nyugdíjast./ Alkalmi 
munka /.06-20/328-96-36

A K&Ny Vasfém Kft magas 
kereseti lehetősséggel B-C, C-E 
jogosítvánnyal sofőröket keres. 
Érdeklődni: 06-20/588-77-
59-s telefonszámon lehet.

Dorog és környékéről segéd-
munkásokat keresek! 30/ 
2000050

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

GYES mellett keresek délelőt-
tös műszakban 4 v.6 órás iro-
dai vagy eladói munkát Dorog 
és Esztergom körzetében. 
+36/205973632

A K&Ny Vasfém Kft irodai mun-
kára alkalmazottat keres. Érdek-
lődni a 06-20/5887759-s 
telefonszámon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzet-
közi személyszállítást csopor-
tok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendez-
vények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: 
www.ddperfekt.eu

Szobafestés, mázolás, tisz-
tasági festés. Precíz mun-
ka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. Hibael-
hárítás. 06-20/254-7428

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BUR-
KOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZ-
KARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

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

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

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

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! HÉTVÉ-
GÉN IS DOLGOZOM! Idősek és 
problémás lábúak jelentkezését 
is várom. 06(30)210-44-68.

Vállalom: épületek bontását, 
felújítását, tető javítását, bádo-
gozását, földmunkát, csator-
názást, tereprendezést, fakivá-
gást, fűnyírást. Hívjon bizalom-
mal! 06-30-631-4746

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
-Dugulás elhárítás falbontás és 
pancsolás nélkül. Gyors, tisz-
ta munka profi géppel. Nehezen 
folyik le a víz a mosogató tálcá-
ban? Eldugul a fürdőszobai mos-
dó? Konyhai, fürdőszobai szifo-
nok tisztítása, bízza szakember-
re a dugulás elhárítását. Hív-
jon bizalommal 0-24 Hétfőtől-
Vasárnapig +3670/624-20-81

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

VEGYES

Gázkészülék alkatrészeket 
keresek, és keringető szivattyú-
kat. 06-30/9503-134

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

Készpénzes könyvfelvásárlás. 
06-70/600-4828

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-
va 650 Ft/db. 06-20/204-2382

TOJÓTYÚK kapható 500 Ft/db, 12 
db-tól ingyenes házhozszállítás-
sal. 06-30/2646-146. Össze-
írókat keresünk!

RÉGISÉG

Készpénzfizetéssel vásárolok min-
dennemű régiséget! Parasztbútoro-
kat, hokedliket, tollat, festménye-
ket, porcelánokat, órákat, varró-
gépet, könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés! Szappanos Mihály 
0630-215-8582

Autóbérlés Olcsón
Megbízható autók

Alacsony 

Árak

Válasszon autót 
GALÉRIÁNKBÓL

www.esztergomauto.huHívjon bizalommal!

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

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

berles@esztergomauto.hu
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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

8e

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.

Szép kártya és egészségpénztári kártya elfogadása!
Mária utca 15. (régi Turi divat)  Tel.: 33/737-408

Esztergom, Simor J. u. 48.   Tel.: 33/314-917
Nyitva: H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

E-mail: vikioptika@gmail.com  Web: www.vikioptika.hu
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Azon dolgozunk, 
hogy szebbnek 
lásd a világot! Több  mint  100 

szemüveg  keret 

80% 
kedvezménnyel!

Szemüveg  lencsék 

30- 50% 
kedvezménnyel!

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 
ÉrTÉkeSÍTÉS

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

15.500 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.

16.500 Ft/m3

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

SZLOVÁkIÁBAN IS!

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

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

+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

Benkó és társai +36-30/314-5045

minŐségi tŰzifA 
MEGBÍZHATÓ HELYRŐL!

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN 
ömlesztve, hasítva

14.900 ft/m3

AKÁC ömlesztve, hasítva 
16.000 ft/m3

Esztergom és Párkány 
20km-es körzetében, 

4m3-től díjtalan házhoz szállítás.

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

15.500 Ft/m3

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

kis róbert 06-70/364 3705

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!

MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018.  január 16-17-18.

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

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


