
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

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

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak az esztergomi hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. február 23-tól március 2-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2.
Tel.: 06 33 620 986

amplifon.hu
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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

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 

2018.03.15-ig
20-25%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

költöZtetéS
költöZtetéS-lomtAlAnítáS-

bontáS profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,külföldre egyAránt.

06-30/529-82-44

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

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

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

épületgépéSZet

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

AutóvillAmoSSág

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 

AutóbérléS
AUTÓBÉRLÉS

AUTÓMENTÉS

BÉreLHeTŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FUrGON • SZeMÉLYAUTó
AUTóMeNTŐ • 9 FŐS 

kISBUSZ • kISTeHerAUTó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

AutóbérléS

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

SírkőfArAgó korlátrendSZerek

biZtonSágtechnikA

vill AnySZereléS
 teljeSkörŰ 

villAnySZereléS 
ingyenes felméréssel!
06-70/316-6967

Lapzárta: 
kedd 12 óra

ruhAtiSZtító

BIZTONSÁGTECHNIKA

RIASZTÓ, KAMERA ÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREK

www.abikon.hu

+36 30 298-4074

ESZTERGOMBAN ÉS 
TÉRSÉGÉBEN

info@abikon.hu

üdüléS

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

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

tetőjAvítáS

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS 
NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS 

MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, 

VAGY ÁTFEDÉSE OLCSÓ 
MEGOLDÁSSAL, ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI-NYÁRI FELIRATKOZÓKNAK
2018. 03. 15-IG   

20-25%   kedvezmény! 

RP Sír- és 
Díszkőfaragó Kft.

• Gránit és műkő 
faragás

• Sírkő készítés, 
tisztítás, felújítás, 
tárolás, burkoló 

munkák
• Esztergomi 

telephellyel, kiváló 
áron, temetői díj 

átvállalással
+36/30 473-2498

rpkofaragas@gmail.com

ELŐZETES AJÁNLATKÉSZÍTÉS!

Sírkövek
Műkő, márvány, 

gránit síremlékek 
gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 78 900 Ft-tól, 
Műkő dupla: 99 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 260 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 360 000 Ft-tól. 

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák.  

Cím: Lerner Róbert 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u.96. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

AjánlAtkészítés
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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

AA  5833492

Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46

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!A
A

 5
8

3
8

4
1

9

hasított tűzifa (hasítva, ömlesztve)

Gyújtós: 10 000 ft/m3 (mxmxm)

Vegyes tűzifa: 15 000 ft/m3 

(mxmxm)

tel.: 70/622 3729
AA5848207

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

A
A

58
48

20
7

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

15.500 Ft/m3

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

06-70/366-0733A
A

58
48

20
7

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!

AA5874295

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

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

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

AA5874295

eSZTerGOM vonzáskörzetében 
dÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

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

15 000 ft/m3 (mxmxm)
Malota Szilvia tel.: 30/266 0997

AA5848207

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

 

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

CSALÁDI HÁZAK
Kihagyhatatlan ajánlat!! Tát-kertvárosban el-
adásra kínáljuk ezt a 80 m2-es, 700 m2-es telek-
kel rendelkező ikerházat! Ára: 10,5 M Ft

 CÉGÜNK TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK

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

Azonnal költözhető, tehermentes- ingatlan! Dorog, Bányász köröndön el-
adásra kínáljuk ezt a teljesen felújított ikerházat, mely 1 plusz 2 félszoba, étkező- 
konyha, fürdőszoba helyiségekből áll. Az ingatlanhoz kb.: 250 m2-es udvar, ga-
rázs és pince tartozik. A téli melegét gázcirkó fűtés látja el. Az ingatlan közvetlen 
közelében élelmiszerüzletek, iskola, óvoda, orvos, patika stb. egyszóval minden 
megtalálható.                                                                                        Ára: 14,9 M Ft

Áron alul!! Nagysáp falu központjában eladó, felújított, 1,5 szoba, konyha, fürdőszo-
bás, nagy telekkel rendelkező sorházi ingatlan.                                               Ára: 3,5 M Ft
LAKÁS
Lábatlan, Piszkai ltp.-en eladó tehermentes, azonnal költözhető 1. emeleti, 2 szoba, 
konyha, fürdőszobás, erkélyes lakás.                                                                        Ár: 8,5 M Ft 
Teljesen felújított, azonnal költözhető lakás +garázs eladó! Az ingatlan teher- és 
széljegymentes. L/V/442 Tokod-ebszőnybánya, Gábor Áron utcában, nagyon jó la-
kóközösséggel és szép lépcsőházban kínáljuk eladásra ezt a magasföldszinti, teljesen 
felújított, 55 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló lakást. Egyedi kan-
dalló fűtéses.                                                                                                                 Ár: 5,8 M Ft
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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!!

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  

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:

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

telefon.: 06-30-957-3920

•  HAGYOMÁNYOS, NC ÉS CNC 
     eSZtergályoS / mAróS
•  HEGESZTŐ (CO/AWI)
•  CNC ÉLHAJLÍTÓ

pilisvörösvári fémmegmunkáló üzemünkbe azonnali 
munkakezdési lehetőséggel  munkatársakat keresünk az 

alábbi pozíciókra:

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem • Útazási költségtérítés 

• Hosszú távú munkalehetőség

•  PORFESTŐ
•  MŰSZERÉSZ
•  LAKATOS
•  MŰSZAKI 
     előkéSZítő
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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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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

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

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 272.000 forintot!
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.

A Ligeti Pék 
K� . a következő 

munkakörök 
betöltésére keres 
munkatársakat: 

IRODAVEZETŐ
FŐBB FELADATOK:
- Rendelések felvétele telefonon, faxon és e-mailen
- Kimenő számlák elkészítése
- Könyvelőirodával való kapcsolattartás számlázással kapcsolatos ügyekben
- Ügyfelekkel való kapcsolattartás (szerződéses, számlázásos ügyek)
- Havi bérszámfejtés támogatása (műszaknapló, szabadságok nyomonkövetése)
- Egyéb adminisztrációs teendők, ügyintézés
- A pékség vállalatirányítási rendszerének betanulása
- Bejövő áruk átvétele, annak dokumentálása 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
- Adminisztrációs vonalon, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- Pontosság, precizitás
- Önálló és felelősségteljes munkavégzés képessége
- Minimum közép szintű végzettség
- O�  ce alkalmazások felhasználói szintű ismerete (Excel, Word, PowerPoint) 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az: 
info@ligetipekseg.hu címen lehet!

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

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

Elérhetőségek:

 hr@coloplast.com   +36 34 520 500

 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 15.

Coloplast
Stabil – tiszta – emberközpontú

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

Operátor és technikus 
munkakörre várjuk  
önéletrajzát.

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

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
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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:

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.

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.

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.

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

Takarító cég keres HÖLGYET, 
vagy FÉRFIT (Lehet nyugdíjas is!) 
változó műszakbeosztásba, az 

esztergomi ipari parkba. 
Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

kőműves, ács  
szakmunkásokat és  

betanított munkásokat 
keresünk. 

Bérezés  
megegyezés szerint.

Tartós, folyamatos   
munkavégzés, szakmai  

fejlődés biztosított.

Érdeklődni az alábbi  
telefonszámokon lehet: 

06-30-916-5858
06-30-946-0379

Kiemelt  
ipari létesítményeken  

való építési feladatokra  
elsősorban

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

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.

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:
• előírt ellenőrzések, mérések végrehajtása, dokumentálása
• a gyártáshoz szükséges dokumentumok és eszközök 
  előkészítésének biztosítása
• ellenőrzési tervek készítése, revíziókövetése
• részvétel a mérőeszköz felügyeleti rendszer működtetésében, 
  első minták készítésében
• részvétel minőségügyi problémák megoldásában
• munkatársak oktatása
• információszolgáltatás a társterületek részére

Elvárások:
• műszaki szakközépiskola vagy technikum
• hasonló pozícióban, termelő cégnél szerzett legalább 
  1-2 éves tapasztalat
• műszaki rajzolvasás
• mérőeszköz kezelés
• kiváló helyzetfelismerő készség
• jó problémamegoldó és kommunikációs készség
• MS-Offi  ce felhasználói szintű ismerete
• túlóra vállalása

Előnyök:
• metrológiai, méréstechnikai gyártóüzemnél szerzett tapasztalat
• autóiparban szerzett tapasztalat
• angol vagy német nyelv alapfokú ismerete
• integrált vállalatirányítási rendszer ismerete (SAP)

munkavégzés helye: TOKOD

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

palyazatok@kienle-spiess.com 

MINŐSÉGeLLeNŐr

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát a 
betölteni kívánt munkakör megjelölésével juttassa el az alábbi 

elérhetőségek egyikére:

(3 műszakos munkarendbe)

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára keres

TerMeLÉSI IT SZAkeMBerT
FELADATOK: 
•  A gyártásban található kontroll- és IT-rendszerek támogatása
•  A teszt berendezések kontroll- és IT-rendszereinek támogatása
•  A termelési hálózati rendszerek és eszközök támogatása
•  Termelő berendezések hálózatba szervezése
•  Kamera rendszerek támogatása
•  Nyomtatók és szkennerek támogatása az iroda és a gyártás területén
ELVÁRÁSOK:
•  Közép-, vagy felsőfokú IT végzettség 
•  PLC-Controlers  alapfokú ismerete (programozási ismeret előny!)
•  Szerverüzemeltetési rendszerek alapos ismerete
•  Hálózati technológia ismeret
•  Adatbázis kezelési ismeretek
•  Alapfokú angol nyelvtudás 
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Kihívásokkal teli, magas színvonalú szakmai tevékenységet egy 
Japán vállalatnál
•  Jó munkahelyi légkört egy fi atal csapatban
•  Folyamatos továbbképzést, tréningprogramokat
•  Versenyképes jövedelmet és teljesítményfüggő év végi prémiumot

PÁLYAKEZDŐ FIATALOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!!

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.03.05.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő e-mail 

címre várjuk: hr@magyartoyoseat.hu
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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. 

Lábatlani székhelyű vállalkozásunkba keresünk azonnali kezdéssel 

KErtfEnntArtÓ-KArBAntArtÓ 
munkatársat.

KÖVEtELménYEK:
- szakmai tapasztalat kertápolásban
- B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin
- megbízhatóság, jó kommunikációs képesség, önállóság
- pontos, hatékony, szorgalmas munkavégzés
- terhelhetőség, jó fi zikum

fELAdAtoK:
- az intézmény és telephelyei kertjének, udvarának, 
  utcafrontjának esztétikai állapotának fenntartása, kertészeti, 
  karbantartási munkák elvégzése
- gyalogos közlekedési utakról a hó eltakarítása és síkosság 
  mentesítése
- fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás
- belső terekben a z ajtók, ablakok, kilincsek, villanyégők, 
  karnisok, vízcsapok stb. folyamatos  ellenőrzése és 
  meghibásodása esetén a kisebb karbantartási munkák elvégzése

ELŐnY:
- szakmai végzettség
- több éves szakmai rutin

Amit KínÁLunK:
- Változatos munka, jó csapatmunka
- egész éves 8 órás munkaviszony
- utazási hozzájárulás

Fényképes önéletrajzokat a Nord-Paper Kft. 2541 Lábatlan, 
rákóczi ferenc u. 105. címre várjuk postán vagy  elektronikus 

formában a  szabo.csilla@nord-paper.hu címre.
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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.

A Prímaenergia Zrt.
alkalmazottat keres 
teljes munkaidőben

(heti 40 óra),
határozatlan időre 

Perbálra 
és környékére
meglévő és új

partnerei részére
pb-gáz palackok
kiszállítására.

Feltételek:
• középfokú végzettség

• B kategóriás jogosítvány
• értékesítésben szerzett 

tapasztalat
• otthoni internet kapcsolat

Pb-gáz értékesítési 
tapasztalat előnyt jelent.

Fényképes 
önéletrajzokat az alábbi 

email címre várunk: 
hr@primaenergia.hu

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörbe azonnali kezdéssel:

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

BETANÍTOTT 
(KANDALLÓ) SZERELÕ

(Végzettséget nem igényel.)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/30-311-1417

keSZtölci 
hAlAStórA 

férfi  vagy női 

gondnokot 
keresünk, 

nyugdíjAS 
előnyben. 

érdeklődni lehet: 
06/30-960-8008-as 

telefonszámon.

A Mazsi Kft. 
felvételre keres 
NÔI és FÉRFI 

munkaerõt 

TERMÉKCSOMAGOLÁSRA, 
8 VAGY 6 ÓRÁS munkaidõben, 

 nyugdijasok jelentkezését is várjuk. 
FÉRFI munkaerõt ÁRUMOZGATÁSRA.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
munkaidõben 8-16-ig:

Tel.:06-30-299-3763

SZerkeSZtőSégünk elérhetőSégei:
DOROG, BÉCSI ÚT 40.

lehetőség az Agóra mellett
          nyitva: h-p: 8.00-16.00 

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

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti/
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 teljeS körŰ építőipAri SZolgáltAtáS  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

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

Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810
E/838 Esztergom északi részén, 142nm-es, nappali+3szobás cs.ház + 40nm-es garzon lehetőséggel, 
720nm-es kert, iskolák, óvoda közelben                         34 MFt
E/837 Esztergomban a Dobozi M. utcában 2,5szobás összkomfortos családi ház, 692nm-es kerttel 
Üzleti vállalkozásra is alkalmas.                          28 MFt
E/835 E-kertvárosban 72nm-es, 3szobás, gáz cirkó fűtéses cs.ház, 682nm-es telekkel                       11MFt
L/1054 Táton 45nm-es összkomfortos felújított lakás, önálló kertel, kamrával (Esztergomi csere lehet-
séges). Az ingatlan hasznosítva van, � x bevétel.                                                                                            8,8 MFt
L/1055 Esztergomban a Kesztölci úton III. em-i 1+2szobás, gáz fűtéses lakás, üres állapotban    9,2 MFt
T/518 Csolnokon pince, présház lakóövezetben, aszfalt útról megközelíthető                                     2,5 MFt
T/509 Esztergom, Galagonyás utcában 3296nm-es belterületi telek, 50nm-es présház + 50nm-es 
boltíves pincével                      13,5 MFt
T/516 Figyelem! Eladóvá vált Buzánszky Jenő az arany csapat oszlopos tagjának nyaralója, építési telek 
is 1978nm-es, körben zárt (kerítés), villany van, 20nm-es beton alap + szuterén + faház. Örökzöldek, 
bokrok találhatók a telken. CSOK lehetőség.                                                                                      Irány ár: 8 MFt   
T/521 Esztergomban a Vaskapui út mentén (Bocskoroskúti útról megközelíthető) 2722nm-es zártkerti 
telek (közvetlen belterület mellet)                       5,5 MFt 
T/520 Dorogon az Aranyhomok dűlőben 665nm-es telek, víz, villany van                                            2,1 MFt

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

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

Roz sdam en tes 
ko rl áto k,  kerí tés 
el em ek gyár t ása 

és  kl í m ac sövek 
h egesz tése!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Dorogon 
február 24-én és  

március 3-án

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

Kecskés Tamás kőműves mester vállal:  
KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZKARTONOZÁST 
ÉS FESTÉST. +36-70/941-7152

Vállalok! Redőnyök javítását, beszerzést, sze-
relést! Árnyékolástechnika. Nyílászáró csere, 
teljeskörű lebonyolítása. 06-70/389-1626

Nyílászárók passzítása, szigetelése, redő-
nyök, rovarhálók, árnyékolók, szalagfüggö-
nyök, harmonikaajtók, javítása, készítése. 
Penészmentesítés. www.peneszeltavolitasa.
hu 06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása,  vil-
lanybojler takarítás,  biztosítéktábla szerelés. 
Hibaelhárítás. 06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógynövényes láb-
áztatás. Fájdalomcsillapítás szükség esetén. 
Maximális fertőtlenítés! PRECÍZ MUNKA-IGÉ-
NYES LÁBAK. A szolgáltatás végén lábmasz-
százs. HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN 
IS DOLGOZOM! Idősek és problémás lábúak 
jelentkezését is várom. 06(30)210-44-68.

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

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS -Dugulás elhárí-
tás falbontás és pancsolás nélkül. Gyors, tisz-
ta munka profi géppel. Nehezen folyik le a víz 
a mosogató tálcában? Eldugul a fürdőszobai 
mosdó? Konyhai, fürdőszobai szifonok tisztí-
tása, bízza szakemberre a dugulás elhárítását. 
Hívjon bizalommal 0-24 Hétfőtől-Vasárnapig 
+3670/624-20-81

Asztalos munkák, ács-állványozás, hőszige-
telés, gipszkartonozás, festés-burkolás, térkö-
vezés! 06(30)454 4276

Élő VÉRCSEPPKÉP analízis, Eszter-
gomban.Csak telefonos bejelent-
kezéssel.ppAndrás mikrobiológus
:0036-70-63-229-65.

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

Több éves szakmai tapasztalattal 
gipszkarton szerelést, komplett fes-
tést vállalok. Precíz munka, korrekt ár. 
06-20/238-1105

Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők javítását. 
30/837-8273

Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, javí-
tás, csatornázás. Korrekt árakon, rövid 
határidővel.  06-30/622-6835, 
06-30/733-3939

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Bioptron lámpát, színterápiát, állványt, 
dobozt, légterápiát vásárolok készpén-
zért. 0620/497-5461.

Palatető bontásnélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Rozsdamentes korlátok, kerítéselemek 
gyártása és klímacsövek hegesztése! 
20/378-0567, petrezselyemzoltan@
gmail.com

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

ÜDÜLÉS

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

ÁLLAT

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg. 1200Ft/db. 
Ingyenes szállítás. 06-20/546-5918

10 db birka és 10 db bárány eladó! 
33/447-327

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/6026-229

BÉRLEMÉNY

Garázs KIADÓ Dorogon a Lidl mellett. 06-
20/529 7489

Esztergomban, az Irinyi utcában tulajdonos-
hölgy együttlakásra 1 szobát kiadna hölgynek 
albérletbe. Beköltözéshez 1 havi kaució szük-
séges. 06-30/210-44-68

Kiadó Esztergomban a Múzeum Cukrászda 
épületében a Múzeumkert Étterem és Koktél-
bár. A tetőtérben lakások irodának vagy egyéb 
üzlet céljára is. 06-20/9614645

INGATLAN
ELADÓ! Esztergomban közös udvaros társas-
házi lakás, hozzá tartozó udvarral, garázzsal. 
Irányár:13,5 MFt. 06-70-3380-497

Dorogon az Ady utcában eladó összkomfor-
tos, gázfűtéses családi ház. Különálló kony-
hával, présházzal, nagy pincével, telekkel. Iá.: 
12,5 MFt. 06-301972116

TOKODON felújításra szoruló ház eladó! Ár: 
2,9 M/Ft. 30/342-7787

DOROGON, központban lévő felújítás alatt álló, 
1 szobás sorház igény szerinti befejezéssel 
eladó, vagy ráfizetéssel nagyobbra cserélhe-
tő! Ár: 7,2 M/Ft. 30/342-7787

PILISCSÉVEN felújításra szoruló ház eladó! 
Ár: 5,2 M/Ft. 30/773-8572

DÁGON teljes felújításra szoruló ház eladó! 
Ár:2,9 M/Ft. 30/342-7787

ÁLLÁS

Állandó munkára festő és burkoló munkatár-
sat 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 felvételre keres 
ács szakmunkást és ács betanított munkást 
tokod-üveggyári telephelyű vállalkozásba. 
Bér megegyezés szerint! 06 20 4737 193

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

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzéria kony-
halányt keres. Jelentkezni az üzletben vagy 
telefonon lehet: 06 30/277-1822

Dorogi munkahelyre, betanított munkára,egy 
műszakos munkarendbe, fiatalos csapatba jó 
kereseti lehetőséggel férfi munkaerőt kere-
sünk. 06303920959

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

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzéria 
pizzafutárt keres. Jelentkezni az üzletben vagy 
telefonon lehet: 06 30/277-1822

Dorogra az éjfélig nyitva tartó Elvis gyorsétte-
rembe keresünk fiatal kolléganőt! Jelentkezni 
lehet facebook oldalunkon önéletrajzzal, vagy 
telefonon: 06 30/277-1822

Pékségbe önállóan dolgozni tudó mun-
katársat felveszek! (táti munkahelyre) 
06-70-632-4402

Solymári telephelyre, törmelékszállítással 
foglalkozó vállalkozás segédmunkást keres  
fizikai munkára (konténer pakolás, konténer 
festés, takarítás, lomtalanítás stb). +36(30) 
2015020

Cégcsoportunk keres hosszú távú munká-
ra szakembereket a következő munkakö-
rökben Ausztria területére (Voralberg): ipa-
ri fényező (Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, hidegburko-
ló, villanyszerelő, autószerelő, karosszéria-
lakatos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílászá-
ró beépítő.NEMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív osztrák szerződés-
sel, bérezés osztrák alkalmazottként. Jelent-
kezésüket emailen várjuk office@examont.eu, 
+4369913771999

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzéria 
pizzaszakácsot keres. Jelentkezni az üzlet-
ben vagy telefonon lehet: 06 30/277-1822

Esztergomi építőipari cég keres megbízható, 
munkájára igényes kőművest és segédmun-
kást. Jelentkezni: +36209537716

Dorogi virágüzletbe virágkötőt felveszünk! 
06-20/9136574

JÁRMŰ

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

Használt és roncsautóját adásvételi szerző-
déssel megvásárolom. 06-70/368-3171

Simson motorkerékpárt vásárolnék/bármilyen 
állapotban /06-30-750-5000

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Simsont, Kómárt, 
régi idők járműveit és alkatrészeiket vásárol-
nék! 06(20)592-0007

SZOLGÁLTATÁS
Vállalunk belföldi -és nemzetközi személy-
szállítást csoportok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és lebonyolítását, 
esküvők, rendezvények résztvevőinek szállí-
tását. +36-70-336-3514, weboldal: www.
ddperfekt.eu

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

Reklámkiadvány és szórólap terjesztő-
ket keresünk hosszú távú és alkalmi jelle-
gű munkára! Gyakorlattal rendelkező, önál-
lóan dolgozni tudó terjesztőket keresünk heti 
megjelenésű reklámújság és szórólapok ter-
jesztésére.18 életévüket betöltött nők és férfi-
ak jelentkezését várjuk Tát, Nyerges, Lábatlan 
egész területére. Érdeklődni a 06(30)561 0529 
es számon lehet H-P: 8-16:00-ig.  Jelentke-
zéseket az esztergom@szuperinfo.hu email 
címre várjuk. 

A K&Ny Vasfém Kft C-E jogosítvány-
nyal sofőrt keres. Bérezés: napi 15.000 Ft 
tisztán!Jelentkezni a: 06-20/588-77-59-s 
telefonszámon lehet.

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ KFT. azonna-
li belépéssel keres- autószerelésben is jár-
tas - AUTÓ SZERELŐ munkatársat, továbbá 
gyakorlattal rendelkező KAROSSZÉRIA LAKA-
TOS munkatársat is. Érdeklődni személye-
sen (Esztergom, Dobogókői út 78.) vagy a 
+36302281800-as, +36303216990-es 
telefonszámon.

Varrónőt keresek! Betanulható varro-
dai munkában jártas varrónőket keresek, 
8 órás bejelentéssel. Fizetés teljesítmény-
bérezéssel, kimagasló kereseti lehetőség! 
06-20-495-7734

Tetőmunkában és építőiparban jártas embert 
felveszek pl.: ács-tetőfedő, bitumenes lángszi-
getelő és kőműves munkában jártas univerzá-
lis embert keresünk Esztergom és környéké-
ről. Jó kereseti lehetőség! Jogosítvány előny. 
Csak tapasztalt, megbízható, korrekt embe-
rek jelentkezését várom! 06-20/336-7988

Dorogi játszótérre megbízható, gyermek-
kel foglalkozni szerető, beugrós munkatár-
sat keresünk hétvégére. Jelentkezni lehet: 
irodaimunka2017@gmail.com

A párkányi EL CAMINO étterem üzletvezetőt 
keres, éttermi gyakorlattal. Jelentkezni lehet: 
06-30/216-97-95

Szerkezetlakatost felveszek táti 
munkahelyre. 06-30/9408050

Ipari karbantartó kft.lábatlani munkahelyre 
1 fő TMK lakatos és 1 fő sablon karbantartó 
lakatos munkakörökre kollégákat keres Dorog-
Tokod-Tát-Nyerges útvonalon. Állandó délelőt-
ti munkavégzés, munkába és hazajárás biz-
tosított. Bevont elektródás hegesztésben való 
jártasság és B kat. jogosítvány előny. Fizetés 
megegyezés szerint. ferroman.kft@gmail.com, 
30/290-3301

Esztergomba targoncásokat és termelési ope-
rátorokat keresünk! Munkarend: hétfőtől- pén-
tekig (2-3 munkanap/ hét, 12 órában) Amit 
kínálunk: versenyképes jövedelem, prémium, 
céges buszjárat. E-mail: geminihrkft@gmail.
com. +36 30 452 7780

Építőipari Kft. azonnali kezdéssel keres józan 
életű, önállóan dolgozni tudó-és akaró ács, vil-
lanyszerelő, asztalos szakmunkást és segéd-
munkást. Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Esz-
tergom, Dorog vonzáskörzetéből. Jelentkezés: 
06304721586

A K&Ny Vasfém Kft „B” jogosítvánnyal ren-
delkező munkást keres. Jelentkezni a 06-
20/5887759-s telefonszámon lehet.
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Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 
kedd 
12 órA

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 KIVITELEZÉSVarázskő  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

TÜZELŐFUTÁR
Újdonság!!!

Zsákos Szén!!!
Herkules dió barnaszén.
Kedvező ár-érték arány!

Praktikus, tiszta
kiszerelés, könnyű 

felhasználás!
19-21 mj/ kg fűtőérték.

15kg-os zsákokban.

1290Ft /zsák
Ingyenes szállítás  

9000 Ft-tól!

Tel.: 0630 9375 384


