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60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

8-16 óráig:  20/779-0352 
munkaidő után:  70/610-6278

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.  
Tel: 33/887-187    (az autómosó épületében)

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 
(körforgalomnál a Kaszinó mellett)

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

iqtherm@iqtherm.hu
www.iqtherm.hu

GEMINI KFT

2531 Tokod, Móra F. u .1.
Tel.: 33/505-205, 30/933-1804
30/816-4933, 30/822-5855

info@wood.hu, www.wood.hu

 fAKErítés, 
 fA tErAszBurKoLAt 

AKCiÓs 
KEménYfA 
BriKEtt és 

zsÁKos gYúJtÓs!  
AA 585 1199

 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
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Amennyiben érdekli a fenti állás lehetőség kérem 
küldje el önéletrajzát a következő e-mail címre 

agnes.szorad@lucartgroup.com

Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata. Nyergesújfalun 
zöld mezős beruházás keretében épült, 12 000 m2-es új üzemében  

higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. Főbb terméke a haj-
togatott és tekercselt kéztörlők, kis-és nagytekercses toalettpapírok.

GÉPKEZELŐ
FELADATOK:

-  papíripari gépek, berendezések beállítása;
-  berendezések működésének biztosítása 
   (tekercs felrakása, korrekciók elvégzése, anyagok 
   biztosítása és egyéb szükséges beavatkozások);
-  a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
-  az előírt nyomtatványok vezetése;
-  részvétel a rábízott gépek tervszerű megelőző 
   karbantartásában (folyamatos, időszakos);
-  a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása;
-  Többműszakos munkarend vállalása 
ELVÁRÁSOK:
-  Középfokú végzettség, 
-  műszaki beállítottság, 
-  kiemelkedő problémamegoldó képesség, 
-  jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és 
   csapatmunka, rugalmasság
ELŐNYÖK:
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

AJÁNLATUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
-  Versenyképes juttatási csomag
-  Jelenléti bónusz, teljesítmény prémium
-  Széleskörű Cafateria
-  Céges buszjárat (Úgy, Csolnok, Kesztölc, 
   Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokodaltáró, Tát)

fEJLŐdŐ, CsALÁdiAs LégKÖrŰ CsApAtÁBA 
KErEs úJ munKAtÁrsAt Az ALÁBBi pozíCiÓBA:

gipszKArtonszErELŐ 
munKAtÁrsAt KErEs

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

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

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

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

bérezéssel is, akkor jelentkezz Hozzánk, legyél Te is gipszkartonszerelő - 
szárazépítő csapatunk tagja.
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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.

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

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!!
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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:  2018.03.15.

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

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

hétköznapra férfi  munkaerőt két 
műszakba és

 hétvégi alkalmi munkásokat keres.

fELAdAtoK:
    Takarítói munkák az esztergomi Suzuki gyárban

Amit ELVÁrunK: 
   Igényes, precíz munkavégzés
  Megbízhatóság

Amit KínÁLunK:
   Jó munkahelyi légkör
   Teljes és részmunkaidős  állás
   Nappali, 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.

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:
-  Prés és horonykivágó gépek kezelése, 
    lemezmegmunkálás
-  Gyártásközi ellenőrzés, mérések
-  Termékek csomagolása
-  Szükséges dokumentációk elkészítése, 
    munkalapok kitöltése

Elvárások:
-  OKJ-s, 1.2.1 Híddaru, futódaru kezelő tanúsítvány
-  Fizikai terhelhetőség, monotonitástűrés
-  3 műszakos munkarend, túlóra vállalása

Előnyök:
-  Fémmegmunkáló gépek ismerete
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

munkavégzés helye: TOKOD

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

palyazatok@kienle-spiess.com 

HÍDDARUS  GÉPKEZELŐ

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör 

megjelölésével juttassa el az alábbi elérhetőségek 
egyikére:
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szentendre, pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m p r E s s z u m

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelős-
séget 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 következményeket 

és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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

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

munkavégzés helye: pilisszentiván
Jelentkezés: fényképes önéletrajzát a 

workmateteamkft@gmail.com e-mail címre 
várjuk, vagy a 06 30/655-2074 telefonszámon.         

- túlóra lehetőség
- ingyenes munkaruha, 
- ingyenes céges 
  buszjárat: 
  Nyergesújfalu, Tát, Tokod, 
  Dorog, Esztergom, 
  Esztergom-Kertváros, 
  Leányvár, Tinnye, Tök, 
  Perbál,  Piliscsaba, 
  Piliscsév, Úny, Dág
- stabil, hosszú távú 
  munkalehetőség

Feladatok: 
- könnyű, álló fi zikai 
  betanított munka

Amit kínálunk:
- 8 órás, egy műszakos  
  munkarend 
  (180 000 bruttó bér)
- minőségi pótlék 
  (10 000 Ft/hó)
- jelenléti pótlék 
  (30 000 Ft/hó)
- cafeteria (12 000 Ft/hó)
- műszakpótlék

Kültéri lámpatestek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára azonnali kezdéssel, 
betanított munkára keresünk női és férfi 

opErÁtoroKAt, LAKAtost

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.0670/3862725  

KÖNYVELŐ munkakörbe

Az EURASIA LOGISTICS Kft. esztergomi központjába, 
felvételt hirdet 

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzot és motivációs levelet, bruttó fi zetési igény megjelölésével, e-mailben a 
hr@eurasia.hu email címre vagy postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király u. 46. címre kérjük elküldeni.

fELAdAt:
•   Bejövő számlák feldolgozása
•   Számlázás
•   Bankszámlakivonatok könyvelése
•   Főkönyvi könyvelés
•   Kimutatások, analitikák készítése

ELVÁrÁsoK:
•   Többéves szakmai gyakorlat
•   Szakirányú végzettség (számviteli, pénzügyi területen)
•   Precizitás
•   Önállóság a rábízott feladatok megoldásában 

ELŐnYÖK:
•   Mérlegképes könyvelői képesítés, felsőfokú szakképesítés
•   Angol nyelvtudás
•   Multinacionális vállalati környezetben szerzett tapasztalat
Amit KínÁLunK:
•   Versenyképes fi zetés és juttatások
•   Kulturált, inspiráló munkakörülmény, szabálykövető 
      vállalati környezetben
•   Szakmai fejlődési lehetőség egy 25 éve sikeresen 
      működő, magyarországi  és külföldi telephelyekkel 
      rendelkező multinacionális vállalatnál
munKAVégzés hELYE:  Esztergom

  

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

 GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
 GÉPI FORGÁCSOLÓ LAKATOS 
 CNC FORGÁCSOLÓ (marós)
 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
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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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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

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

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.

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

Tokodi telephely 
őrzésére 

kiemelt bérezéssel 

VAGYONŐRÖKET 
keresünk. 

Feltétel: érvényes vagyonőri 
igazolvány megléte.

Érdeklődni / jelentkezni: 
a guardians.hr@gmail.com
e-mail címen vagy telefonon, a 

06-70/322-9891 számon lehet.
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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:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Dorogi munkahelyre-akár pályakezdôt - nôt, férfit 
keresünk gépkezelônek. Számítógépes ismeret elôny! 

Állandó délelôtti mûszak.  
Érdeklôdni: geleta@t-email.hu

Csolnoki ajtó-ablak gyártó 
üzembe keresünk KÖNNYŰ 

FIZIKAI MUNKÁRA 
precízen dolgozni tudó 

kollégákat. 
Versenyképes fi zetés, 

hosszútávú 
munkalehetőség.

Jelentkezéseket  a 
haasablak@gmail.com-ra 

várjuk.  
További információ: 

30/286-7725
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Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és 
egyeneskések - gyártásában vezető helyet 
elfoglaló 100 éves német DIENES csoport 

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában.

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk 
munkatársakat az alábbi munkakörök betöltésére:

        

érdeklődni:  garami tamás üzemvezetőnél
tel.: +36/30- 737-69-96  vagy +26/ 575-523

mail.: t.garami@euroknife.com
Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

síKKÖszÖrŰ gépEKEn 
tÖrténŐ munKAVégzésrE 

(pályakezdők jelentkezését is várjuk)
fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
fELAdAtoK:      - munkarend: 8 órás, 2 műszakos 
                                  - gyakorlattal nem rendelkezőket betanítunk

ELVÁrÁsoK:     - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés    
                                  - 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik             

ELŐnY:                 -  hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
                         
Amit                      -  rendezett, biztonságos környezet
                                  - Versenyképes bérezés
                                  - Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
                                  - Céges buszjáratok, munkábajárás támogatása

KínÁLunK:

EgYEngEtŐ munKAKÖrBE 
valamint

Álláshirdetés: BAROMFIGONDOZÓ
ELVégzEndŐ fELAdAtoK:
•  Részvétel a napi termelési folyamatokban
•  Állatokra való maximális odafi gyelés
•  Istálló egész területének felügyelete, tisztán 
   tartása
•  Vonatkozó törvényi előírások és az üzemi belső 
   szabályok betartása
ELVÁrÁsoK:
•  Munkájára és munkakörnyezetére igényes 
   munkavégzés

•  Megbízhatóság
•  Munkáját legjobb tudása szerint szorgalmasan, 
   lelkiismeretesen végezze
•  Munkába kipihenten, egészségesen, 
   józan állapotban jelenjen meg
Amit KínÁLunK:
•  Órabér alapú fi zetés
•  Széles körű kafetéria juttatások
•  Modern, folyamatosan fejlődő munkakörnyezet
•  Hosszú távú, biztos munkalehetőség

Erős, 100%-ban magyar tulajdonosi háttér, hosszú távon stabil működés.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével a szolcsanyit@gyermelyi.hu 

email címre küldött levéllel, vagy személyesen 6 és 14 óra között az adott telepen.
További információért keresse munkanapokon 8 és 16 óra között a humánpolitikai 

csoportot a 34/570-629-es telefonszámon.

 munKAVégzés hELYE: Binderpuszta jércenevelő telep, Máriahalom tyúk telep

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

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

125.900,-

        www.facebook.com/butorbolt.nikaBerta  rúgós karfás kanapé Dézi kanapé

KANAPÉINK ÁGYNAK NYITHATÓAK ÉS ÁGYNEMŰTARTÓSAK. 
Az akció a készlet erejéig, rendelés esetén, illetve 2018.04.01-ig tart. A megrendelhető és az akcióban szereplő színekről érdeklődjön üzletünkben. Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk.

Lola kattanós, rúgós kanapé

109.700 Ft-tól

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

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

Flóra kanapé

59.300 Ft-tól

Palermo karfás, rúgós kanapé49.900 Ft-tól

92.900 Ft-tól

Favorit, rúgós kanapé 

114.700 Ft-tól

87.000 Ft-tól

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ!
Widex D30 hallókészülék akció április végéig!

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Teljes kivizsgálás

Professzionális ellátás

Teljes ár:

39990 Ft
Akár 4 havi részletre

CÍM: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 39.
TELEFON: 06 (33) 317 833, 06 (70) 361 6060
NYITVA: H-CS: 8:30-17:00 P: 9:00-15:00

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

Az akció 2018.április végéig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljeskörű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával történik. 

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ!
Widex D30 hallókészülék akció április végéig!

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Teljes kivizsgálás

Professzionális ellátás

Teljes ár:

39990 Ft
Akár 4 havi részletre

CÍM: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 39.
TELEFON: 06 (33) 317 833, 06 (70) 361 6060
NYITVA: H-CS: 8:30-17:00 P: 9:00-15:00

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

Az akció 2018.április végéig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljeskörű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával történik. 
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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

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

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

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
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ZO  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: 06-20/580-78-79

A
A
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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

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!!!, 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

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

2m3   =   31.000 Ft
3m3  =   46.500 Ft
4m3  =   62.000 Ft

méteres tűzifa (1x1x1):16 000 Ft/m3

gyújtós (1zsák=50 liter): 1000 Ft/zsák
ESZTERGOM vonzáskörzetében DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

06-30/851-2526, 06-30/251-2068
+421 915 908 801 AA5874295

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

Autotrend Kft. Fiat Márkakereskedés
2509 Esztergom-Kertváros, Retek u. 4.  Tel.:  06-33-512-623.
www.autotrend.hu/fiat

Vegyesátlagfogyasztás: 3,7-8,3 l/100km • CO2-kibocsátás: 98 – 146 g/km. A képen látható autó illusztráció.
Az ajánlat csak bizonyos modellekre és a készlet erejéig érvényes. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

TALÁLJA MEG AZ ÖNHÖZ LEGJOBBAN ILLŐ AUTÓT A FIAT TIPO CSALÁD MODELLJEI KÖZÖTT.

FIAT TIPO MODELLEK MÁR 3 490 000 FT-TÓL, 5 ÉV GARANCIÁVAL ÉS KARBANTARTÁSSAL.

az élet változik,
vele együtt a tipo is.

Fiat Tipo. Nem kell sok, hogy sokat kapjon.

www.fiat.hu

Fiat XXXX XXXX, Budapest 8888, XXXXX utca 500

Bakai dániel +36-30/314-5045

minŐségi tŰzifA 
MEGBÍZHATÓ HELYRŐL!

TÖLGY, BÜKK, 
GYERTYÁN 

ömlesztve, hasítva

14.900 ft/m3

Esztergom és Párkány 
20km-es körzetében, 

4m3-től díjtalan házhoz szállítás.

 A
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Szakemberek és szolgáltatók  A-Z-ig
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 

2018.03.31-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

korlátrendSZerekvill AnySZereléS
 teljeSkörŰ 

villAnySZereléS 
ingyenes felméréssel!
06-70/316-6967

fodráSZAt

hegeSZtéS

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

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!

Autóvill AmoSSág

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

Nõi-Férfi  és 
Gyerek fodrász

Festés,Vágás 
Keratinos Hajápolás 

Dorog hõsök tere 23.
Bejelentkezés: Mincér Erika

+36 30/853-0166

tetőjAvítáS
Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

vill AnySZereléS
VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ
Házak, lakások felújítása, villanybojler 

takarítás, biztosítéktábla szerelés, 
hibaelhárítás, villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény növelés, új 
kiépítés), érintésvédelmi felülvizsgálat, 

E.P.H.

tel.: 06-20/254-7428, 
06-31/318-2609

Ajtó-AblAk

Sírkövek

GRÁNITpark

www.granitpark.hu
Email: granitpark@gmail.com

Gránit 
síremlékek már 

250.000 Ft-ért
teljes kivitelezéssel!

Bajna, 
Nyergesi út 1.

Tel: +36-30/525-1971

nyitva: 
h-p: 9-17

Pilismaróton, Juhász 
Renátánál a Hobby 
Takarmányboltban 

naPos és előnevelT 
csibe folyamatosan 

megrendelhető. 
előnevelt: 04.04. 

Pilismarót, Rákóczi út 12., 

Tel.:30/325 5217

esZTeRGoMi étterem 
munkatársakat 
keres azonnali 

belépéssel: sZaKÁcs, 
KonYHai KiseGÍTő és 

TaKaRÍTÓnő. 
06-30-421-6304, 
hívható 12-18-ig
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 teljeS körŰ építőipAri SZolgáltAtáS  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

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

Esztergom közelében 10 fő-re 
szálláshely foglalható: 06-  
20-446-8862

Esztergom város főterén átadó egy 
édesség és ajándék üzlet berende-
zéssel, árukészlettel, bérleti szer-
ződéssel. 06 20 971 22 92

INGATLAN

Magánszemély lakatlan, kertes 
családiházat vásárolna Dorogon, 
vagy Esztergom-Kertvárosban 10 
Millió Ft-ig. 06-30-411-3921

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

Eladó Csolnokon gázfűté-
ses lakás + garázs. 6,5 MFt, 
06-30-537-1541

Mogyorósbányai 2 szoba, nappa-
lis, 2 fürdőszobás, verandás csalá-
di házamat kerttel, kocsibeállóval 
és kamrával dorogi, vagy esztergo-
mi 1. emeleti 1,5-2 szobás lakásra 
cserélném. Ár megegyezés szerint. 
+36-30-715-6481

ÁLLÁS

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

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

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

A HT-Bau Kft. Hosszútávra fel-
vesz kőművest és segédmunkást 
bejelentéssel, azonnali kezdéssel. 
+3630 184 63 47

Kőművest felveszek heti kifizetés-
sel! 70/2274929

1998-óta az Önök szolgálatában. 20 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!
Látogassa meg weboldalunkat www.banszky.hu

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

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

Pilisszentiváni gumiszervizünk-
be szezonális munkára dolgozó-
kat keresünk. 06-20-487-0354

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

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

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

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

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

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

Tetőmunkában és építőiparban 
jártas embert felveszek pl.: ács-
tetőfedő, bitumenes lángszigete-
lő és kőműves munkában jártas 
univerzális embert keresünk Esz-
tergom és környékéről. Jó kere-
seti lehetőség! Jogosítvány előny. 
Csak tapasztalt, megbízható, kor-
rekt emberek jelentkezését várom! 
06-20/336-7988

A K&Ny Vasfém Kft „B” jogosít-
vánnyal rendelkező munkást keres.
Jelentkezni a 06-20/5887759-s 
telefonszámon lehet.

Pilisvörösvárra betanított dolgo-
zókat keresünk. Címkézés, kézi 
anyagmozgatás, fizikai munka. 
Bruttó 1100 Ft/óra + cafetéria. 
06/30-483-3737.

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzé-
ria pizzaszakácsot keres. Jelentkezni 
az üzletben vagy telefonon lehet: 06 
30/277-1822

Krepcsik Trans Kft, Lábatlani fuvarozó 
cég, gépkocsivezetőket keres gépko-
csipark bővítése miatt, NYERGES  teher-
autókra, KIEMELT BÉREZÉS . SEL, C.E 
kategória és GKI kártya követelmény. 
+36309243823 +36309483984 
krepcsikzs@invitel.hu

Keressük a kávézó felszolgáló csapatá-
nak új tagjait! Fiatalos, igényes, dinami-
kus-a színvonalas vendéglátás mellett 
elkötelezett-mellék és főállású mun-
kavállalót keresünk, barista/felszolgá-
ló, valamint felszolgáló-kisegítő mun-
kakörbe. Esztergomi lakcím, valamint 
gyakorlat előnyt jelent, de hiánya nem 
kizáró ok. Jelentkezés: negracafe@
gmail.com

Süttői étterembe szakács, illetve 
pizzafutár munkatársakat keresünk! 
30/331-7437

Esztergomi kft keres munkájára igé-
nyes kőművest, hidegburkolót. Fia-
talos csapat, magas jövedelem! 
06203309636

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

Fiatal ács szakmunkást keresek 
hosszútávú munkára! 30/ 837-8273

Táti étterembe keresünk szakácsot, 
konyhai kisegítőt, saját gépkocsival 
rendelkező futárt.Solymári étterembe 
keresünk felszolgálót.Érdeklődni dél-
után a 06202808039-es telefon-
számon lehet. 

Megbízható pultoshölgyet keresünk 
hosszútávra Dorogra, a Gál Sörözőbe! 
70/5379537

Építőipari Kft. azonnali kezdéssel keres 
józan életű, önállóan dolgozni tudó-
és akaró ács, villanyszerelő, asztalos 
szakmunkást és segédmunkást. Süt-
tő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Esztergom, 
Dorog vonzáskörzetéből. Jelentkezés: 
06304721586

ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniro-
da fő vagy másodállásban (alapbér+ 
jutalék). 0630334 5262.

Éjfélig nyitvatartó dorogi gyorsétterem-
be futárt felveszünk. 30/2771241 
vagy tutufrit@gmail.com

Csolnoki pékségbe állandó éjszakára 
gyakorlattal rendelkező kemencést fel-
veszek! 06-30/206-9120

JÁRMŰ

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

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

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Simsont, 
Kómárt, régi idők járműveit és alkatré-
szeiket vásárolnék! 06(20)592-0007

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Vállalunk belföldi -és nemzetközi sze-
mélyszállítást csoportok részére, egy-
napos belföldi kirándulások szervezé-
sét és lebonyolítását, esküvők, ren-
dezvények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: www.
ddperfekt.eu

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

Vállalok! Redőnyök javítását, beszer-
zést, szerelést! Árnyékolástechnika. 
Nyílászáró csere, teljeskörű lebonyo-
lítása. 06-70/389-1626

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

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

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, szalag-
függöny szerelése - Nagy Sándor 
06-20-321-0601

Vállalom: épületek bontását, felújítá-
sát, tető javítását, bádogozását, föld-
munkát, csatornázást, tereprende-
zést, fakivágást, fűnyírást, burko-
lást, kőműves munkákat, nyílászá-
rók beépítését. Hívjon bizalommal! 
06-30-631-4746

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS -Dugulás 
elhárítás falbontás és pancsolás nél-
kül. Gyors, tiszta munka profi géppel. 
Nehezen folyik le a víz a mosogató tál-
cában? Eldugul a fürdőszobai mosdó? 
Konyhai, fürdőszobai szifonok tisztítá-
sa, bízza szakemberre a dugulás elhárí-
tását. Hívjon bizalommal 0-24 Hétfőtől-
Vasárnapig +3670/624-20-81

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

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

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

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

Rozsdamentes korlátok, kerí-
téselemek gyártása és klímacsö-
vek hegesztése! 20/378-0567, 
petrezselyemzoltan@gmail.com

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

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált fák 
lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Talp és reflexzóna masszázs Doro-
gon. Egészségmegőrzés Természe-
tesen 06-20-510-9873

RÉGISÉG

Bélyeggyűjteményt, képeslapokat, 
jelvényeket, kitüntetéseket, fém- és 
papírpénzeket vásárol magángyűj-
tő, díjtalan kiszállással. Pál István: 
06-20/947-3928

Készpénzfizetéssel vásárolok min-
dennemű régiséget! Parasztbútorokat, 
hokedliket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, köny-
veket, bronztárgyakat, ezüstneműket. 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés! Szap-
panos Mihály 0630-215-8582

ÜDÜLÉS

Mátra egyik legszebb részén jól fel-
szerelt vendégházban olcsó szállás-
lehetőség! 06204525809, tiborne.
balla@freemail.hu

VEGYES

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

Eltartási vagy életjáradékot kötnék! 
06-70-606-9106

Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-tól 
(cser, tölgy, bükk). 06-30/746-
2244. AA-5593967

ÁLLAT

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

TOJÓTYÚK kapható 550 Ft/db, 12 db-
tól ingyenes házhozszállítással. 06-
30/2646-146. Összeírókat keresünk!

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

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

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

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

Lakás Esztergom:  Szalézi lakópark, két szoba+étkező, 64m2 felújítva, gáz fűtés, redőny       11MFt
Simor J u. utcafronti két szintes, házrész,3 szoba,78m2, költözhető,gáz fűtés kis udvar,kamra 12MFt
Schweidel u. elején, IV em, 2,5 szoba, 58m2, felújított, fürdő, konyha, külső nyílászárók, klima  11,5MFt
Bánomi ltp, III em 2,5szoba 64m2, erkély, felújított, klíma, panoráma, I.em-i cserebeszámítás16,5MFt
Bánomi út ,350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,    29,5MFt
Irínyi u IVem, 46m2, 1,5 szoba, erkély, extra felújítás,belső szigetelés, 3rétegű szigetelt ablak 16,5MFt
Családi ház, Egom: Szentkirályi u,442m2 telek, 6 szoba,180m2, 2 fürdő,nagy garázs,kapualj 34MFt
Nefelejcs u két generációs 307m2 telek,28+70m2 3szoba, gáz konvektor, garázs, felújítandó  14MFt
Szamárhegy, panorámás, 850m2, telek, felújított,90m2 3,5 szoba, 2 fürdő, 20m2 terasz, garázs 26MFt
Bocskoroskúti u, 680m2 telek, két szint, 3szoba+nappali, 100m2 gáz fűt, 60m2 szuterén, garázs   42MFt
Kenderesi u 600m2 telek, 5szoba,180m2, felújított, fa központi+cserépk fűtés, két generáció    37MFt
Basa u, 1560m2, panorámás telek, 2 szintes, 7szobás, terasz, épület alatt szuterén, garázs          68MFt
Kaán u, kétszintes sorház, garázs mellék helységek 140m2, gáz fűtés,panorámás erléllyel   27,9MFt            
Búbánat-völgy, téliesített ház, 209m2 telek, 90m2, 3 szoba,villany+kandalló fűtés, olcsó rezsi  17,5MFt 
Búbánat-v két utcára nyíló, Dunára panorámás, 300m2 telek, 2+2fél szoba, 93m2, pince, garázs 26MFt
Tokodaltáró 1992 ben épült, kétszintes ház 940m2 telek, 4,5szoba, 110m2, 2 fürdőszoba           18MFt
Tát, két színt családi ház, 1038m2, telek, 3,5 szoba, 110m2 jó állapot, garázs, üzlet, mellékép 19,5MFt
Búbánat völgy nyaraló, 259m2, telek, 2szoba, 41m2, fűthető, saját kút, villany van, felújítandó  5,5MFt
Építési telek, Esztergom, Kettős pince lakópark, 700m2 , öszközmű adott, családiház építésére    7MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!
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Kóstold meg új
sajtkrém alapú

pizzáinkat is!

Rendeléseket 23.30-ig áll módunkban felvenni
Rendelési minimumok: Esztergom, Kertváros, Dorog: 1500ft

Tokodaltáró, Csolnok, Tokod+Üveggyár: 3000ft
Tát, Kesztölc, Leányvár: 4500ft

Esztergom-Búbánat, Piliscsév: 5000ft
Nyergesújfalu: 6000ft

A változtatás jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Rendelésfelvétel:
(33)435-704

06(30)46-47-850
06(80)630-123Az ételek árai köretet nem tartalmazzák, viszont az áfát igen.

PIZZÁINKAT 20CM-ES MÉRETBEN IS KÉRHETI, ÁRUK A 32CM-ES ÁRÁNAK 70%-A!
60CM-ES PIZZÁINK EGYFORMA ALAPPAL MAXIMUM 4 ÍZRE BONTHATÓAK!

Otthonában bankkártyával, SZÉP-Kártyával,
Erzsébet-Utalvánnyal és Erzsébet-Kártyával is fizethet!

Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 113.
Nyitva: minden nap 12-24 óráig

Kiszállítás: 10-24 óráig

Pizzéria és Étterem
Kertvárosban


