
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 

Te l . :  +3 6 - 3 0/411- 3 921  •  +3 6 - 33/4 0 3 -70 3  •  E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o . h u  •  w w w. f a c e b o o k . c o m /s z u p e r i n f o . e s z t e r g o m k o r z e t i  •  N y i t v a  H - P :  8 -16

EsztErgom, szEntEndrE és térségE    Cím:dorog, BéCsi út 40.,  www.szupErinfo.hu   2018. március 29., XV/13.

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

 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

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

PULTOS-FELSZOLGÁLÓ

A pályázatokat a molnar.evelin@rosenberg.hu 
e-mail címre, vagy a rosenberg hungária Kft., 2532 
tokodaltáró, József Attila út 34. postacímre várjuk.

A rosenberg 
dzsámi Kft. 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
•  Vendégek kiszolgálása, számla kiállítása, pénz 
   megőrzése, elszámolás
•  Pultok, vitrinek, italhűtők feltöltése
•  Jó megjelenés, vendégközpontú hozzáállás, kiváló 
   problémamegoldó képesség
•  Megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasság
•  Kommunikáció szintű idegennyelv-tudás

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes jövedelem
•  Kiváló munkafeltételek

munkaerőt keres
Esztergomban történő munkavégzésre.
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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:
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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 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!!

Esztergomi üzletünkbe keresünk
hitelügyintéző-pénztáros munkatársat!

Feladatok: Teljes hitelügyintézés.
Pénztárgép pontos kezelése.

Előny: PSZÁF hatósági vizsga. 
Hasonló területen szerzett tapasztalat.

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

Esztergom
Hitelügyintéző-Pénztáros:

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  
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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

3

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

TAKARÍTÓ
ELVégzEndŐ fELAdAtoK:
•  termelési eszközök tisztítása;
•  iroda, termelési területek és szociális helyiségek takarítása, 
   tisztántartása;
•  tisztítógépek kezelése.

ELVÁrÁsoK:
•  megbízhatóság, önállóság;
•  rugalmasság, jó problémamegoldó képesség;
•  egészségügyi alkalmasság.

Amit KínÁLunK:
•  versenyképes órabér alapú fi zetés, pótlékok;
•  többletteljesítmény jutalmazása, az alapbéren felül maximum 10%;
•  egyéni igények alapján választható béren kívüli juttatások széles 
   köre (SZÉP Kártya elemek, Erzsébet Utalvány Plusz elemek, 
   önkéntes pénztárak, lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói 
   támogatása);
•  munkába járás költségtérítése.

Jelentkezni lehet Jelentkezni lehet az allas@gyermelyi.hu címre 
elküldött önéletrajzzal vagy telefonon munkanapokon 8 és 15 óra 

között: 34/570-629.

 munKAVégzés hELYE: 2822 Szomor, Bajnai út 5.

A Gyermelyi Zrt. Péksége az 
alábbi munkakör betöltésére 

keres munkatársat:

Erős, 100%-ban magyar tulajdonosi háttér, 
hosszú távon stabil működés.

INNOVATIV AUS TRADITION

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

www.kienle-spiess.com 

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

Cégünk 1997 óta végez gyártótevékenységet 
tokodi telephelyén, Európa legnagyobb 

villanymotor-, generátor- és szivattyúgyártóinak 
beszállítójaként.

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

560 munkatársat foglalkoztatunk.

- Gépbeállító
- Gépkezelő
- Raktáros
- Híddaru gépkezelő

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

palyazatok@kienle-spiess.com 
Telefonos elérhetőség: 0633/51-51-51

- Lakatos karbantartó
- Olvasztó gépkezelő
- Szerszámkarbantartó
- Villamos karbantartó

Céljaink megvalósításához az alábbi pozíciókba      

úJ munKAtÁrsAKAt KErEsÜnK:

Csatlakozzon hozzánk! 
Küldje el jelentkezését a megpályázandó munkakör 

megjelölésével az alábbi elérhetőségek egyikére:
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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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Gyermelyi Zrt. Tésztagyára 

felvételt hirdet

CSOMAGOLÓGÉP-
MESTER munkakörbe

fELAdAtoK:
•  automata tésztacsomagoló vonalak, robotcellás palettázó 
   üzemeltetése;
•  a csomagoló személyzet munkájának felügyelete;
•  karbantartások, hibajavítások elvégzése, tervszerű, időszakos 
karbantartásokban való részvétel.

ALKALmAzÁsi fELtétELEK:
•  a feladatellátáshoz műszaki területen szerzett szakmunkás 
   végzettség szükséges;
•  villanyszerelő, vagy mechatronikai technikus képesítés, illetőleg 
   csomagológép-kezelői tapasztalat előnyt jelent;
•  többműszakos munkarend

Amit KínÁLunK:
•  órabér alapú fi zetés, pótlékok; próbaidős kezdő bruttó órabér: 
   1.800 Ft;
•  többletteljesítmény jutalmazása, az alapbéren felül maximum 10%;
•  választható béren kívüli juttatások széles köre (SZÉP Kártya elemek, 
   Erzsébet Utalvány Plusz elemek, önkéntes pénztárak, lakáscélú 
   hiteltörlesztés munkáltatói támogatása);
•  munkába járási költségtérítés vagy vállalati buszjárat;
•  költözés esetén szolgálati lakás biztosított;
•  hosszú távú, biztos munkalehetőség;
•  modern, folyamatosan fejlődő munkakörnyezet

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz és a végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatának megküldésével az 
allas@gyermelyi.hu email címre küldött levéllel.

További információért keresse munkanapokon 8 és 16 óra között a 
humánpolitikai csoportot a 34/570-629-es telefonszámon és látogasson 

el honlapunk Karrier oldalára: www.gyermelyi.hu

Betanított 
munkalehetőség 
Pilisvörösváron!

Vödrös kiszerelésű 
termékek csomagolása, 
leszedése.
Címkézés, 

terület 
tisztán  
tartása.

Jelentkezni: 06(30)483-3737

Bruttó 1100 Ft/óra  
+ cafetéria

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



2018. március 29.    55ÁllÁsbörze  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

5

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

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.

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

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

Aranyosi Ervin: 
HímEs tojás
Hímes tojást fest a nyuszi – 
húsvéti mesében,
– ám én tudom, a kislányok 
festik nekünk szépen.
Eljöttem, hogy meglesselek, 
hogyan is csinálod,
hátha így a locsolódat, majd 
meg is kínálod!
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ÁLLÁSHIRDETÉS

fELAdAtoK:
•  az alapanyagok előkészítése és kimérése;
•  a tészták bedagasztása, feladása, 
    táblázása;
•  a tészták kelesztése, megsütése különböző 
    típusú  kemencékben;
•  a gyártási dokumentációk vezetése;
•  a pékségi géppark rendeltetésszerű 
használata, tisztántartása.

ELVÁrÁsoK:
•  középfokú szakképesítés (pék, sütőipari 
    végzettség);
•  munkatapasztalat;
•  megbízhatóság, önállóság;
•  pontos, precíz és igényes munkavégzés;
   egészségügyi alkalmasság. 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolatának 
megküldésével az allas@gyermelyi.hu email címre küldött levéllel 2018. március 31-ig.

További információért keresse munkanapokon 8 és 16 óra között a humánpolitikai csoportot a 
34/570-629-es telefonszámon.

 

 munKAVégzés hELYE: 2822 szomor, Bajnai út 5.

A Gyermelyi Zrt. Péksége az alábbi munkakörökbe hirdet felvételt:

Erős, 100%-ban magyar tulajdonosi háttér, hosszú távon stabil működés.

fELAdAtoK:
•  részvétel a napi termelési folyamatokban;
•  pékségi termékek mozgatása, csomagolása, 
   szállításra  való előkészítése;
•  szakszerű gazdálkodás a rendelkezésre álló 
    erőforrásokkal, anyagokkal;
•  állandó minőség biztosítása;
•  vonatkozó törvényi előírások és az üzemi belső 
   szabályok betartása.

ELVÁrÁsoK:
•  min. 8 általános iskolai végzettség;
•  éjszakai munkarend vállalása;
•  munkájára és munkakörnyezetére igényes 
    munkavégzés;
•  nagy terhelhetőség, megbízhatóság;
•  egészségügyi alkalmasság.

PÉK PÉKSÉGI BETANÍTOTT 
MUNKÁS

Amit KínÁLunK:
•  órabér alapú fi zetés, pótlékok; 
•  munkába járás költségtérítése vagy vállalati buszjárat.
•  többletteljesítmény jutalmazása, az alapbéren felül maximum 10%;
•  kiemelkedő összegű béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya elemek, Erzsébet Utalvány Plusz 
    elemek, önkéntes  pénztárak, lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói támogatása);

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egye-
neskések - gyártásában vezető helyet elfoglaló 
100 éves német DIENES csoport magyarországi 
leányvállalata a Pilis kapujában, Budapest ha-

tárától 10 km-re. A korszerű technológiával gyár-

Kőnig Barbara  hr vezetőnél     
tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520

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

Kézi AdAgELŐKészítŐ
(Betanított munka, pályakezdők jelentkezését is várjuk)
fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
                                   - A megeresztő kemencék alapanyaggal való 
                                      ellátása, a hőkezelt termékek tisztítása, 
                                      összeszerelése, a gyártás folyamatosságának 
                                      biztosítása
                                   - termékek minőségellenőrzése, valamint a 
                                      gyártási dokumentáció kezelése
                                   - munkarend: 8 órás, 2 műszakos 

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

ELŐnY:                  -  hasonló területen szerzett fémipari tapasztalat
                                   - műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete

Amit                      -  rendezett, biztonságos környezet
                                  - Versenyképes bérezés
                                  - Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
                                  - Céges buszjáratok, munkába járás támogatása

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

tott termékeinkkel Piliscsabán 25 éve a világ egyik legnagyobb beszállítója 
vagyunk a precíziós vágást és metszést igénylő, nagyteljesítményű 

rendszereket alkalmazó világcégeknek.  

KínÁLunK

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.

MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk férfi  kollégákat 

GYÁRTÁSI ÉS SZERELÉSI MUNKÁRA. 
Fémipari jártasság előny, kulturált munkakörnyezet,

kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifi zetéssel.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 20/934-6852 
Töreky Zsolt cégtulajdonos

 

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

pilisvörösvárra reklámújság és szórólap terjesztőt keresünk 
hosszú távra. Jelentekezni a 06-30/411-3921-es telefonszámon, 

vagy e-mail-ben az esztergom@szuperinfo.hu címen lehet.
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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.

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

gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, 

megbízható, fi atal 
munkatársat keresünk! 

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

180-200.000 Ft nettó 
fi zetés + jutalom!

Elvárás: jogosítvány!

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

ÁLLÁS LEHETŐSÉG A 
krepCSIk

AUTÓMOSÓNÁL!

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egye-
neskések - gyártásában vezető helyet elfoglaló 
100 éves német DIENES csoport magyarországi 
leányvállalata a Pilis kapujában, Budapest ha-

tárától 10 km-re. A korszerű technológiával gyár-

Kőnig Barbara  hr vezetőnél     mail.: hr@euroknife.com
tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520

Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

KÖszÖrŰs
(pályakezdők jelentkezését is várjuk)

fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
                                  - síkköszörűn történő fémmegmunkálás
                                  - munkarend: 8 órás, 2 műszakos 
 ELVÁrÁsoK:     - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés    
                                  - szakirányú iskolai végzettség
                                  - műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete 
ELŐnY:                 -  hasonló területen szerzett fémipari tapasztalat
                                  Amit                      -  rendezett, biztonságos környezet
                                  - Versenyképes bérezés
                                  - Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
                                  - Céges buszjáratok, munkába járás támogatása

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

tott termékeinkkel Piliscsabán 25 éve a világ egyik legnagyobb beszállítója 
vagyunk a precíziós vágást és metszést igénylő, nagyteljesítményű 

rendszereket alkalmazó világcégeknek.  

KínÁLunK

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

szentendre, pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m p r E s s z u m

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

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

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

minden pénteken 50000 példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

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

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

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

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

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

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

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

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

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

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

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

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfo.hu

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egye-
neskések - gyártásában vezető helyet elfoglaló 
100 éves német DIENES csoport magyarországi 
leányvállalata a Pilis kapujában, Budapest ha-

tárától 10 km-re. A korszerű technológiával gyár-

érdeklődni lehet: Kőnig Barbara  hr vezetőnél     
tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520 mail.: hr@euroknife.com

Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

mEChAniKus KArBAntArtÓ
munkatársat

fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
-  A forgácsoló üzem gépparkjának mechanikus karbantartása
-  Általános gépészeti karbantartási feladatok ellátása
-  tervszerű megelőző karbantartás elvégzése
-  Karbantartási dokumentációk vezetése
-  részvétel géptelepítésekben
-  Elektromos karbantartók támogatása

KompEtEnCiÁK és KépEsítésEK:     
-  hasonló munkakörben szerzett 2-3 éves gyártási tapasztalat
-  CnC megmunkáló gépek javítása
-  számítógép felhasználói szintű ismerete
-  2 műszakos munkarend vállalása
-  Önállóság, precíz munkavégzés

Az ÁLLÁs BEtÖLtéséhEz ELŐnYt JELEnt:                 
-  targoncavezetői jogosítvány
-  emelőgépkezelő bizonyítvány
-  pneumatikai, hidraulikai ismeretek
-  alapfokú kommunikációs szintű német, vagy angol 
   nyelvismeret

Amit KínÁLunK:
-  rendezett, biztonságos, perspektívát nyújtó környezet
-  Versenyképes alapbér, kiemelkedő teljesítmény, - és 
   minőségorientált mozgóbér 
-  sokrétű béren kívüli juttatások, Cafeteria rendszer
-  folyamatos továbbképzések
-  Képzési támogatás
-  nemzetközi tapasztalatszerzés
-  Céges buszjáratok (Esztergom-Csolnok-piliscsaba útvonalon), 
   munkába járás támogatása

tott termékeinkkel Piliscsabán 25 éve a világ egyik legnagyobb beszállítója 
vagyunk a precíziós vágást és metszést igénylő, nagyteljesítményű 

rendszereket alkalmazó világcégeknek.  
A folyamatosan megújuló, korszerű, német minőséget képviselő 

környezetbe az alábbi kiszámítható, komoly perspektívával bíró munkakör 
betöltésére keresünk egy önálló munkavégzésre alkalmas, a kiváló 

hangulatú csapatot erősíteni képes

LAKATOS munka Solymáron!
Lakatos, CO hegesztő kollégákat keresünk 

hosszútávú munkára.
Kiemelt bérezés, bejárástámogatás, 

munkaruha, kulturált munkakörnyezet.
Személyes megbeszélésre jelentkezés: 20/934-6852 

Töreky Zsolt cégtulajdonos.
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ArAnyosi Ervin: 
LocsoLóvErsEk
Húsvéti döntés 
Elmesélem, húsvét hétfőn, 
hogyan is döntöttem,
üvegemből, a sok kölnit, 
hajadra öntöttem.
Virulj, virulj, azt akarom, 
én kicsi virágom!
amit adnál elfogadom, 
és már alig várom.

Édesanyámnak 
Ma reggel is felkelt a nap, 
ott ragyog az égen,
Édesanyám, illendően 
meglocsollak, szépen.
A friss víztől a szemedből 
kiszökik az álom,
– Te legyél a legboldogabb 
ezen a világon!

szeretettel 
locsolgatlak 
Szeretettel locsolgatlak 
gyönyörű virágom,
szeretném, ha te lennél a 
legszebb a világon.
Életvizet hoztam neked, 
virulj csodaszépen,
te lehess a legszebb virág 
szívem közepében!

 

Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és egye-
neskések - gyártásában vezető helyet elfoglaló 
100 éves német DIENES csoport magyarországi 
leányvállalata a Pilis kapujában, Budapest ha-

tárától 10 km-re. A korszerű technológiával gyár-

érdeklődni lehet: Kőnig Barbara  hr vezetőnél     
tel.: +36/70- 377-57-59  vagy +26/ 575-520 mail.: hr@euroknife.com

Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

ViLLAnYszErELŐ munKAtÁrsAt 
(főleg épületvillamossági feladatok)

fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
-  Az üzem területén villanyszerelési, kivitelezési feladatok,
-  épület villamossági karbantartói feladatok ellátása
-  Aktív részvétel a megelőző karbantartásban
-  1 műszakos munkarend

KompEtEnCiÁK és KépEsítésEK:     
-  Villanyszerelő végzettség
-  hasonló munkakörben szerzett 2-3 éves gyártási tapasztalat
-  számítógép felhasználói szintű ismerete
-  Önállóság, precíz munkavégzés

Amit KínÁLunK:
-  rendezett, biztonságos környezet
-  Versenyképes bérezés
-  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
-  Céges buszjáratok (Esztergom- Csolnok- piliscsaba útvonalon), 
    munkábajárás támogatása

tott termékeinkkel Piliscsabán 25 éve a világ egyik legnagyobb beszállítója 
vagyunk a precíziós vágást és metszést igénylő, nagyteljesítményű 

rendszereket alkalmazó világcégeknek.  
A folyamatosan megújuló, korszerű, német minőséget képviselő 

környezetbe az alábbi kiszámítható, komoly perspektívával bíró munkakör 
betöltésére keresünk egy önálló munkavégzésre alkalmas, a kiváló 

hangulatú csapatot erősíteni képes

ÁllÁsbörze  

ÁPRILISI
HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 
3 éjszaka 
16 500 Ft*

4 éjszaka 
20 000 Ft*

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos 
vacsora,
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

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

Kedvező nyitvatartási rend! 
versenyKépes jövedelem!
a Budavidék zrt pilisborosjenő településen 

lévő COOp pilis  élelmiszerüzletébe szakképzett 
BOltvezető-helyettes Kollégát keres! 

 jövedelem bruttó 250.000,- Ft!

önéletrajzokat, jelentkezéseket az 
elig.nyeste@budavidek.hu  címre, illetve a

 +36 30 648 4557 telefonszámon várjuk.

Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

Bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273
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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. 04.15-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

viLL AnysZErELÉs
 tELjEskörŰ 

viLLAnysZErELÉs 
ingyenes felméréssel!
06-70/316-6967

fodrásZAt

kőfArAgó

AjánlAtkészítés

Nõi-Férfi  és 
Gyerek fodrász

Festés,Vágás 
Keratinos Hajápolás 

Dorog hõsök tere 23.
Bejelentkezés: Mincér Erika

+36 30/853-0166

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

Lapzárta: 
kedd 12.00 óra

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 

AutóviLLAmosság

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

AcÉLsZErkEZEtEs gAráZsok 
Acélszerkezetes

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BoMstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

viLLAnysZErELÉs

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

sírEmLÉkEk

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

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

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Adagolható vas: 60 Ft/kg
Lemez: 52 Ft/kg
+ 8 mm feletti: 67 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149
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 tELjEs körŰ ÉpítőipAri sZoLgáLtAtás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

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

Kiadó Esztergom, Vörösmarty utca 5. 
belső udvarában 62 nm-es berende-
zett lakás. 20/9138672

INGATLAN

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

Esztergom Csenkei híd,Meggyfás 
úti nyaraló, 804 m2 telek,23 m2 
alapterületen,két színt. Pince,fúrt 
kút,villany van,meleg víz bojlerről.
Ár:3,8 MFt. +36 20/421-4557

Esztergom Gyurgyalag dűlőben, 
1500m2 bekerített telken, 2015 ben 
épült kétszintes fa ház, 30m2 alap-
terület ,fűthető, villany, saját kúttal 
eladó.Ár: 9 MFt. 20/421-4557

Búbánat völgy,Cseresznyés u 700 
m2 telken 1+fél szoba,45m2 kan-
dalló fűtéses,víz,villany,internet,für
dő szoba van.Részben felújított, új 
tető,nyílászárók egy része  cserélve.
Ár: 12,5 MFt. 20/421-4557

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

Elcserélném tetőteres pincémet dorogi 
Schmidtes garázsra! 30/388-1298

ÁLLÁS

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

Állandó munkára festő és burkoló 
munkatársat keresünk! 06(30)454 
4276

A HT-Bau Kft. Hosszútávra felvesz 
kőművest és segédmunkást bejelen-
téssel, azonnali kezdéssel. +3630 
184 63 47

RP Sír- és 
Díszkőfaragó Kft.

• Gránit és műkő 
faragás

• Sírkő készítés, 
tisztítás, felújítás, 
tárolás, burkoló 

munkák
• Esztergomi 

székhellyel, kiváló 
áron, temetői díj 

átvállalással
+36/30 473-2498

rpkofaragas@gmail.com
fb oldal: rp kőfaragás

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

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
Deák F u, utcafronti ház rész, 3 szoba 99m2, két generációs, beépíthető tetőtér, vegyes fűtés      20 MFt
Bánomi út ,350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,    29,5MFt
Irínyi u IV.em, 46m2, 1,5 szoba, erkély, extra felújítás,belső szigetelés, 3rétegű szigetelt ablak16,5MFt
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
Sárisáp két generációs, egy szintes, 647m2, telek, 4szoba,113m2, gáz, és egyedi fűtés,garázs12,5MFt
Tokodaltáró 1992 ben épült, kétszintes ház 940m2 telek, 4,5szoba, 110m2, 2 fürdőszoba           18MFt
Tát, két szint 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!

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

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

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

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

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

Reklámkiadvány és  szórólap terjesz-
tőket keresünk  hosszú távú és alkal-
mi jellegű munkára!Gyakorlattal ren-
delkező, önállóan dolgozni tudó ter-
jesztőket keresünk heti megjelenésű 
reklámújság és szórólapok terjeszté-
sére.18 életévüket betöltött nők és fér-
fiak jelentkezését várjuk Tát, Nyerges, 
Lábatlan egész területére.Érdeklődni a 
06(30)561 0529 es számon lehet 
H-P: 8-16:00-ig.  Jelentkezéseket az 
esztergom@szuperinfo.hu email cím-
re várjuk. 

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

Tetőmunkában és építőiparban jár-
tas embert felveszek pl.: ács-tetőfedő, 
bitumenes lángszigetelő és kőműves 
munkában jártas univerzális embert 
keresünk Esztergom és környéké-
ről. Jó kereseti lehetőség! Jogosít-
vány előny. Csak tapasztalt, megbíz-
ható, korrekt emberek jelentkezését 
várom! 06-20/336-7988

Szerkezetlakatost felveszek táti 
munkahelyre. 06-30/9408050

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

Krepcsik Trans Kft, Lábatlani fuva-
rozó cég, gépkocsivezetőket keres 
gépkocsipark bővítése miatt, NYER-
GES  teherautókra, KIEMELT BÉRE-
ZÉS . SEL, C.E kategória és GKI kár-
tya követelmény. +36309243823 
+36309483984 krepcsikzs@invitel.hu

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 szállítá-
sát. +36-70-336-3514, weboldal: 
www.ddperfekt.eu

Kecskés Tamás kőműves mester vál-
lal:  KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUN-
KÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZIGETE-
LÉST, GIPSZKARTONOZÁST ÉS FES-
TÉST. +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

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

Vállalom: épületek bontását, felújí-
tását, tető javítását, bádogozását, 
földmunkát, csatornázást, terepren-
dezést, fakivágást, fűnyírást, burko-
lást, kőműves munkákat, nyílászá-
rók beépítését. Hívjon bizalommal! 
06-30-631-4746

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

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

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

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

Kőművest felveszek heti kifizetéssel! 
70/2274929

Éjfélig nyitvatartó dorogi gyors-
étterembe futárt felveszünk. 
30/2771241 vagy tutufrit@gmail.
com

Csolnoki pékségbe állandó éjszaká-
ra gyakorlattal rendelkező kemencést 
felveszek! 06-30/206-9120

ESZTERGOMI étterem munkatár-
sakat keres azonnali belépéssel: 
FELSZOLGÁLÓ,SZAKÁCS, KONYHAI 
KISEGÍTŐ és TAKARÍTÓNŐ. 06-30-
421-6304, hívható 12-18-ig

Dorogi munkahelyre-akár pályakez-
dő munkatársat keresünk gépkeze-
lőnek. Számítógépes ismeret előny! 
Állandó délelőtti műszak. Önéletrajz: 
geleta@t-email.hu

Takarítócég szállodai szobák takarí-
tására öt órás munkarendbe(hétvégén 
is)munkatársakat keres.Érdeklődni 14 
óra után a 06302923151-es szá-
mon lehet.

Dorogon hentes üzletbe eladót kere-
sünk! 33/431-360

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

INGATLANIRODA alkalmazot-
tat keres fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék).06306506088

Nyergesújfalui építőipari kft.kőmű-
vest és segédmunkást felvesz. 
06-20-9691-579

Annavölgyi sörözőbe pultost felve-
szünk! 06-30/281-6570

JÁRMŰ

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

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Sim-
sont, Kómárt, régi idők járműve-
it és alkatrészeiket vásárolnék! 
06(20)592-0007

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa, 
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos, 
üzemképtelen, minden érdekel, ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20-5196079

Keresek öreg, régi autókat: Traban-
tot, Ladát, Wartburgot, Csajkát, Volgát. 
Mindenféle régi autót, lejárt okmány 
nem akadály. Házhoz megyek, kész-
pénzzel fizetek! 06-20-5196079

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

Céget szeretne alapítani és tanácsra 
van szüksége? Olyan könyvelőt keres, 
aki időben,megfelelő módon és kedve-
ző áron elkészíti? Ha igen mi vagyunk 
a tökéletes megoldás Ön és vállalko-
zása számára! Csak pár kattintás és 
kész a megoldás! www.klikksturovo.
sk +421908751748  

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

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

FUVAROZÁST, KÖLTÖZTETÉST VÁL-
LALOK! 30/309-3919

Sóder, homok, kőszállítás, termőföld! 
30/225-1946

Teljeskörű lakásfelújítást, festést, 
mázolást, gipszkartonozást vállalunk! 
30/989-8934

RÉGISÉG

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

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

Flippert (játékgépet) keresek használ-
tat és/vagy működésképtelent, alkat-
részeket is. 06-30/337-2285

ÁLLAT

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

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

ÜDÜLÉS

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

Bükkfürdői apartmanhotelben üdü-
lési jog átadó 2018.04.18-tól 05.01-
ig. 06-20/374-8572
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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
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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
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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
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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

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


