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PÉNZTÁRGÉP 
        - MÉRLEG
Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

Kellékanyag ellátás, 
NAV ügyintézés,  

mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, Alkotmány u 1/A
Tel.: 37/311-299, 37/500-232 

Mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Jászberény, Alsócsincsapart u. 2. Tel.: (06 57) 405 505

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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Ny: K-P: 9-17; Sz: 9-12   Tel: 37/347-322

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Férfi gyapjú öltönyök 59.900 Ft 35.940 Ft
Férfi műszálas fekete öltöny 25.900 Ft 15.540 Ft
Férfi dzsekik 17.000 Ft 10.200 Ft
A pulóverek árából 40% kedvezmény.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Női és férfi oszták valódi bőr 
cipők az eredeti ár 50%-ért 
kaphatók. Elegáns Högl ill. 

Ganter márkájú gerinckímélő 
kényelmi cipők 37-41 méretig.

(hiányos méretsorok)

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(Outlettel (CBA) szemben)

téli KiÁRUSÍtÁS! 40-50%

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06-20/4485-123

aluminium öntvénysorja eltávolítására 
munkatársat keres

öNTvÉNy- 
TIsZTíTó

munkakörbe.

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

MOLETT
DIVAT

(31-es főút mellett, a Hudák Keres-
kedőházzal szemben) Kossuth L. u. 

163/6.   Tel.: 06-30/2320-593
Ny.: h-p.: 9-17 óráig, szo.: 8-12 óráig.

részletek az üzletben

NAGyKÁTÁN

Feb.10 - 14-ig
MINdEN TERMÉK 

FÉLÁRON KAPhATó!

vALENTIN
NAPI vÁsÁR

BoNo-Ferr Kft. Keres megváltozott munkaké-
pességű érvényes komplex minősítéssel ren-
delkező (B1, B2, C1, C2, D, E) kollégákat kor-
szerű új üzemébe az alábbi munkakörökre:

Munkafolyamat: Könnyű fizikai munka (ülő/álló) vég-
zésére keressük leendő kollégáinkat autóipari össze-
szerelő, és ezzel összefüggő irányítási/adminisztratív/
minőségellenőr/anyagmozgató feladatok ellátására. 
Munkaidő: rész- és teljes munkaidő. (4,6,8 órás)
Munkavégzés helye: Jászberény és Jásztelek kö-
zött található korszerű telephelyen. Munkába szállí-
tást díjtalanul biztosítjuk!
Munkakör betöltéséhez szükséges  
iskolai végzettség: 
• általános iskolai végzettséggel betölthető munka- 
 körök: operátor, kézi anyagmozgató. 
• adminisztrátor, minőségellenőr: érettségi, számító- 
 gép kezelésének alapfokú ismerete (Word, Excel)
• üzemvezető: érettségi, termelésirányításban  
 szerzett gyakorlat. 
• mikrobuszvezető: „D” kategóriás jogosítvány

Az önéletrajzokat és a megváltozott munkaképessé-
get igazoló dokumentumokat kérjük a megpályázni 
kívánt pozíció megjelölésével az alábbi email címre 

elküldeni, vagy személyesen a Jászberény,
Rákóczi út 2/A sz. irodánkban szíveskedjen leadni!

Elérhetőségeink:
Email: allas.bonoferr@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06-30-49-29-446 
vagy 06-20-66-95-306

• operátor/összeszerelő  
 betanított munkás
• minőségellenőr, 
• kézi anyagmozgató, 
• adminisztrátor, 
• üzemvezető 
• mikrobuszvezető

 

 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe: 

 
TERMELÉS PROGRAMOZÓ 

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
 
- Üzemi termelés napi szintű nyomon 

követése, programozása 
- Belföldi és külföldi szállítások szervezése, 

rakomány tervezése, rakodások felügyelete 
- A megrendelésekhez kapcsolódó feltételek 

lekérdezése, gyártás és megrendelés 
összehangolása 

- Termeléshez kapcsolódó határidők 
megadása, vevői rendelések visszaigazolása 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 
- Minimum 2 éves, hasonló területen szerzett 

tapasztalat 
- Felhasználó szintű számítógépes ismeret 

(aktív Excel tudás) 
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (Olasz 

vagy orosz nyelvtudás előny) 
- Jó kommunikációs készség 
- Analitikus gondolkodás 
- Fokozott stressztűrés 
- Rugalmas munkaidő 

 
 

Fényképes önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
 e-mail címre várjuk. 

 

ExTRUdERGÉP 
bEÁLLíTó LAKATOs

Feltételek:
- 3 műszakos munkarend
- az alábbi végzettségek egyike:  
 • géplakatos
 • villanyszerelő
 • szerszámkészítő
 • villamosgép szerelő
- hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés
- jó munkahelyi környezet
- egyéb juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Az önéletrajzokat a profext@ilpea.com 
e-mail címre várjuk.

felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
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- Gyomortükrözés
- vastagbéltükrözés
- helicobacter P.
  kilégzési teszt

GAszTroeNTeroLóGiAi-
eNdoszKópos

MAGáNreNdeLés

dR. GÁLL JÁNOs
szakorvos

Jászberény, Zirzen J. u. 6.
bejelentkezés telefonon:

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig

FELADATOK

ELVÁRÁSOK

TA RGONCAV E Z E TŐ
 3324

• késztermék raklapozása és előkészítése
• minőségi vizsgálat, dokumentálás
• áru pozícionálása 
• termék dokumentálása számítógéppel
• műszaki problémákban aktív részvétel, karbantartók 

támogatása
• gyártási terület takarítása
• WCM feladatok elvégzése
• csomagolóanyag előkészítése (raklapok forgatása, 

rendszerezése)
• leltározás

• minimum középfokú végzettség 
• könnyű- és / vagy nehézgépkezelői jogosítvány 

(leginkább 3324 vezetőüléses targonca)
• legalább 3 év szakmai tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
• pontos, precíz munkavégzés, határozottság
• csapatszellem, szakmai fejlődés iránti igény
• magas fokú stressz tűrő képesség, terhelhetőség

JELENTKEZÉS MÓDJA:
FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZÁT 
VÁRJUK A POZÍCIÓ 
MEGNEVEZÉSÉVEL: 
ALLAS@RIGIPS.HU 
+ 36 20 958 6083

www.rigips.hu/karrier

superinfo.indd   1 2017. 02. 07.   12:48:23

Electrolux is a global leader in home appliances and appliances for professional use. Our company 
Electrolux Lehel Ltd. is one of the subsidiaries of the Swedish AB Electrolux. At Electrolux Lehel 
Ltd. the manufacturing operations are located in Jászberény and Nyíregyháza, while the sales 
and marketing organization and the Global Logistics Center of Small Appliances can be found in  
Budapest. The company‘s main profile is production of refrigerators, freezers, chest freezers and vacuum  
cleaners. The Jaszbereny and Nyiregyhaza sites are the company’s key manufacturing centers in  
Europe. In 2015, Electrolux reached the total turnover of 235,6 billion Hungarian Forints in Hungary.

Electrolux, the thoughtful company in order to ensure sustainability and continuous growth of  
business through developing our human resources, is seeking to hire a motivated, professional 
and challenge-oriented colleague in our Floor Care Factory in the following position:

OBJECTIVE:

Assure product availability according to demand on time and in the right quantity

KEY OPERATIONAL RESPONSIBILITIES:

↗ Receive and confirm orders
↗ Maintain contact with customers
↗ Be responsible for delivery of finished goods and components according to the orders
↗ Plan and schedule production
↗ Maintain contact with other departments
↗ Coordinate phase out and last order items
↗ Invoicing
↗ Update or create reports, statistics
↗ Other tasks to assure product availability and deliveries

 

HOW TO APPLY:
Please submit your English CV and Cover Letter to: 
Should you have any question please contact:
Ildikó Szabó
Talent Acquisition Partner
Mobile: +36 30 636 0416
Tel: +36 57 416203 Email: ildiko.szabo@electrolux.com

For more information about Electrolux and our opportunities  
please visit our website at www.electrolux.com/careers

SALES PLANNER SPARES & SERVICE ITEMS 

Location: JÁSZBERÉNY, HUNGARY

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES:

↗ College (BA/Bsc) or University (MA/Msc) degree 
or minimum 5 years of experience on material  

 supply/customer service area
↗ MS-Office knowledge, MS Excel is key  

(pivot tables, basic formulas) 
↗ SAP knowledge is preferred
↗ Good English knowledge

COMPETENCIES NEEDED:

↗ Strong communication skills both written and oral
↗ Customer relationship management skills
↗ Great attention to details and logical thinking 
↗ Strong analytical skills and process-oriented mindset
↗ Must be a team-player as well as be able  
 to work independently
↗ Ability to anticipate problems and suggest  
 solutions pro-actively
↗ Ability to act in an assertive way
↗ Good coordination skill
↗ Stress tolerance

www.prohuman.hu

A 17 éve alapított hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. mára a Bosch
csoport autó elektronikai üzletágának legnagyobb gyártóközpontja a világon.
Több mint 4000 kollégánk mellett, dinamikusan bővülő csa pa tunkba ke re -
sünk munkatársakat több mű szakos munkarendbe, az alábbi mun ka kör be:

Operátor / Vizsgáló / Gépmester
Ò Hosszú távú, biztos munkahely
Ò Versenyképes jövedelem

H Operátor: bruttó   988 Ft/óra
H Vizsgáló: bruttó 1092 Ft/óra
H Gépmester: bruttó 1201 Ft/óra

Ò Attraktív béren kívüli juttatások (cafetéria, meleg étkezési 
támogatás, egyéb béren kívüli juttatások)

Ò Ingyenes, céges buszjárat több, mint 100 településről 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését 
várjuk jelentkezését!

Jelentkezni az alábbi címen, önéletrajzzal is lehet: 
hatvanpro@prohuman.hu

További információt kérhet az alábbi telefonszámokon is:
06(70) 665-5898
06(20) 665-5274

Érdeklődni munkaidőben a 06-20/6612-032 vagy 
0620-745-8810 számokon vagy a jelentkezes@trendhr.hu  

címen lehet. reg. sz: JNM.01.002429.3.2014

Trend hr 
solutions Kft 
keres jászberényi üzembe 

IRÁNyíTóTERMI GÉPKEZELőT.

Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony, cafeteria, 
jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált munkakörnyezet, 

ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Feladatok: Termelő gépek felügyelete, 
meghibásodás esetén beavatkozás

AJTÓ-ABLAK
gplastablak@gmail.com

06-70-905-0059

Téli ablakcsere AKCIÓ!
Kérje ingyenes árajánlatunkat!

40% KEDVEZMÉNY MINDEN EGYÉB MÉRETRE!

redőnyök, szúnyoghálók, külső-belső párkányok, aereco, 
bontás-beépítés

Ablakcsere akár bontás nélkül is, kőműves munkát 
helyettesítő takarással!

6 légkamrás 900×1200 BNY Br.: 25.500 Ft
6 légkamrás 1500×1500 BNY Br.: 37.000 Ft
6 légkamrás 1500×1500 NY-BNY Br.: 49.900 Ft

Bejárati ajtó fehér színben: Br.: 79.900 Ft
Bejárati ajtó 1 oldali színes: Br.: 109.900 Ft
Bejárati ajtó 2 oldali színes: Br.: 119.900 Ft

Global Plast Nyílászáró Kft.
Kizárjuk otthonából a hideget!
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Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990,  Fax.: 57/404-819
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.I M P R E S S Z U M

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.

 PIAC MARKET
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

GyöNGy MARKET
Jb., Kossuth út 10. Tel.: 06-57/411-161,
06-30/219-5972. falcon2000@gmail.hu

AKCIó 2017.02.09-től 2017.02.16-ig

h - szo.: 500-2100   vas.: 700-2100

GyöNGy MARKET
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NyITvA TARTÁs 

Royal Caffé 3in1 10 db ............................. 239.-
Croissant csokis 50 g dolce .......................59.-
Pepsi Cola, 7up 1,75 l ............................... 199.-
Sm. Garzon, Earl Grey tea 30 g ............... 239.-
Macska eledel 415 g ................................. 109.-
Cheetos 50 g ................................................99.-
Sága füstli 140 g ....................................... 249.-
Cerbona szelet 20 g .....................................59.-
Krinolin 300 g ............................................ 259.-
Szalámivég 1 kg .....................................1.199.-
Vitalade 0,7 l sportital ............................... 199.-
Boci tömlős sajt 100 g.................................99.-
Tibi táblás csoki 90 g több ízben ............ 169.-
Kakaópor Chocco 75 g............................. 149.-

PIAC MARKET 
NyITvA TARTÁs vÁLTOZÁs

 

 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe: 

 
TERMELÉS PROGRAMOZÓ 

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
 
- Üzemi termelés napi szintű nyomon 

követése, programozása 
- Belföldi és külföldi szállítások szervezése, 

rakomány tervezése, rakodások felügyelete 
- A megrendelésekhez kapcsolódó feltételek 

lekérdezése, gyártás és megrendelés 
összehangolása 

- Termeléshez kapcsolódó határidők 
megadása, vevői rendelések visszaigazolása 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 
- Minimum 2 éves, hasonló területen szerzett 

tapasztalat 
- Felhasználó szintű számítógépes ismeret 

(aktív Excel tudás) 
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (Olasz 

vagy orosz nyelvtudás előny) 
- Jó kommunikációs készség 
- Analitikus gondolkodás 
- Fokozott stressztűrés 
- Rugalmas munkaidő 

 
 

Fényképes önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
 e-mail címre várjuk. 

 

bETANíTOTT MUNKÁs
Feltételek:
- 3 műszakos munkarend
Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés
- jó munkahelyi környezet
- egyéb juttatások
Munkavégzés helye: Jászberény

Az önéletrajzokat a profext@ilpea.com 
e-mail címre várjuk.

felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06-20/256-2992

ALUMINIUM 
öNTvÉNyEK 
TöMöRsÉG- 

vIZsGÁLATÁRA
munkatársakat keres!

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

   Elektro - MontőrING Kft.
JÁsZbERÉNyI öNTödÉbE KEREsüNK:

öntöde, Jászberény, sportpálya u. 1.

Előny: jászberényi lakos
Jelentkezni telefonon 30/834-1751, 

vagy személyesen, a termelésvezetőnél:

bETANíTOTT KösZöRűsT, 
bármilyen szakmával 

rendelkező bETANíTOTT 
FORMÁZóT formázó sorra, 

és bETANíTOTT hőKEZELőT.

Jászárokszállásra 
férfi takarítót 

keresünk. 
Érd: Jászberény, Thököly u. 9. 

(Báv zálogfiók épületében), 
vagy tel.: 06 30/ 916-5430

Lapostetők, 
vizes falak 

szigetelését, 
ácsmunkákat, 

belső 
átalakításokat, 

burkolatok 
lerakását, 

festést, 
mázolást 
vállalunk

Nyugdíjasoknak 
kedvezménye-
sen, díjmentes 
felméréssel!

Telefon: 
06-70/255-4232

Volumentermelésben szerzett 
szakmai tapasztalattal 

rendelkezők jelentkezését várjuk! 
Jelentkezni önéletrajzzal az 

alábbi e-mail címen lehetséges: 
hr.allas.jelentkezes@gmail.com

TelephelyvezeTő 
munkatársat keresünk  
egri munkavégzéssel. 

BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Pattanásos bőr, ekcémák, psoriasis 
és más bőrbetegségek gyógyítása.

Számítógépes anyajegyvizsgálat. 
Szemölcsök eltávolítása.
Dr. Szobeczki Zsolt

bőrgyógyász-kozmetológus

Gyöngyös, Jókai út 14., Tel.: 06-30/399-0202
Hétfő: 12.00-14.00-ig (bejelentkezés alapján)
Szerda: 14.00-17.30-ig (bejelentkezés nélkül)

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

Nőgyógyász magánrendelés:
- rákszűrés - ultrahang 

- méhszájsebek és miómák       
műtét nélküli kezelése.

Jászberény, Gyepü u. 33.
(a Szatmári lakóparkban,

a Gyepü és Petrence utca sarkán)
Bejelentkezés: 06-30/2055-066.

Rendelési idő:
h., Cs.: 16-18 óráig.

szülész-nőgyógyász  
és radiológus szakorvos

dr. Zrupkó Ferenc

Signal Print Kft felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:

Feltétel:
- 2 műszakos munkarend vállalása
- min. 8 általonos iskolai végzettség

Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- bónusz juttatások 
- étkezési utalvány

Érdeklődni: 8.00-16.00 óráig 
a 57/414-515 telefonszámon. Szarvas Kft

Női DolgoZókat 
köNNyű fiZikai cSomagoló muNkára

férfi DolgoZókat 
kéZi aNyagmoZgatóNak
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QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06-20/4485-123

aluminium öntvénysorja eltávolítására 

FűRÉsZEs 
sZAKEMbERTkeres.

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

Előnyt jelent:
Faipari fűrészgép kezelésében

jártas szakmai tudás

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, 
étkezési utalvány, jutalmak és prémiumok!

Ingyenes buszjárat 
Gyöngyös, Hatvan, Heves, 

Jászberény térségéből.

Jelentkezés: 30/384-9806.

Elvárások: 8 általános iskolai 
végzettség, jó látás, kiváló 

kézügyesség, 3 műszak vállalása

A Rosenberger Magyarország Kft.

gyártósori összeszerelőket
keres Jászárokszállásra.

- Ofszet-, és rotációs gépmester
- Hajtogató és kötészeti gépek  
   kezelésében jártas szakember
- Kiadványszerkesztő 
- Digitális nyomdagép kezelő

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny: magas szintű műszaki készség, önállóság, terhelhetőség.

Jászberényi nyomda  
felvételre keres munkájára 
igényes női és férfi munkaerőt.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

A részletes pályázati kiírás elérhető a
www.jaszarokszallas.hu oldalon.

munkakör betöltésére.
SzAKácS

 

 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe: 

 
TERMELÉS PROGRAMOZÓ 

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
 
- Üzemi termelés napi szintű nyomon 

követése, programozása 
- Belföldi és külföldi szállítások szervezése, 

rakomány tervezése, rakodások felügyelete 
- A megrendelésekhez kapcsolódó feltételek 

lekérdezése, gyártás és megrendelés 
összehangolása 

- Termeléshez kapcsolódó határidők 
megadása, vevői rendelések visszaigazolása 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 
- Minimum 2 éves, hasonló területen szerzett 

tapasztalat 
- Felhasználó szintű számítógépes ismeret 

(aktív Excel tudás) 
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (Olasz 

vagy orosz nyelvtudás előny) 
- Jó kommunikációs készség 
- Analitikus gondolkodás 
- Fokozott stressztűrés 
- Rugalmas munkaidő 

 
 

Fényképes önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
 e-mail címre várjuk. 

 

ANyAGMOZGATó
Feltételek:
- 3 műszakos munkarend
- 3312. számú gépkezelői jogosítvány

Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés
- jó munkahelyi környezet
- egyéb juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Az önéletrajzokat a profext@ilpea.com 
e-mail címre várjuk.

felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség:  
bruttó 150-160 ezer Ft/hó

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 15 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta, Szentmárton-

káta,Tápiószecső,
Tápióbicske irányából.

Jelentkezés:
 06 70 197 8772
06 70 645 3095
06 70 882 1610

Email: gyal@humilitas.hu
www.jelentkezes.pe.hu

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő 
rendszeréhez kapcsolódó termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk.  

Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszokat és vontatmányokat gyártanak.  
Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát magyarországi gyártó telephelyünkre:

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a  HR.Hungary@haldex.com, 
vagy személyesen és postán a Haldex Hungary Kft., 
2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.

Feladatok és felelősségek:
• A termelési terv alapján előírt minőségű és mennyiségű  
  termék legyártása az előírt időre
• A kijelölt terület rendezetten, tisztán tartása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízhatóság
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Három műszakos munkarend vállalása

Gyártósori összeszerelő
(Operátor)

Mit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Jászapáti telephelyű raktárunkba keresünk

RAKTÁROs 
munkakör betöltésére:

1 fő teljes munkaidős munkatársat.
Feladatok:
- Termékek összekészítése, kiadása
- Gépi és kézi anyagmozgatás
- Kamionrakodás, leltár készlet kezelése
Előnyt jelent:
- Középfokú végzettség
- Targoncavezetői engedély
- Számítógépes gyakorlat

Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre kérjük: 
20110107F@gmail.com

QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet:
rigorobertne@qualiform.hu

munkakörbe felvételt hirdet!

CNC 
TEChNOLóGUs

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

Elvárás:
• Gépészmérnöki diploma 

• Legalább 3 év tapasztalat CNC üzemben.
Önéletrajz szükséges!

 

 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe: 

 
TERMELÉS PROGRAMOZÓ 

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
 
- Üzemi termelés napi szintű nyomon 

követése, programozása 
- Belföldi és külföldi szállítások szervezése, 

rakomány tervezése, rakodások felügyelete 
- A megrendelésekhez kapcsolódó feltételek 

lekérdezése, gyártás és megrendelés 
összehangolása 

- Termeléshez kapcsolódó határidők 
megadása, vevői rendelések visszaigazolása 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 
- Minimum 2 éves, hasonló területen szerzett 

tapasztalat 
- Felhasználó szintű számítógépes ismeret 

(aktív Excel tudás) 
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (Olasz 

vagy orosz nyelvtudás előny) 
- Jó kommunikációs készség 
- Analitikus gondolkodás 
- Fokozott stressztűrés 
- Rugalmas munkaidő 

 
 

Fényképes önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
 e-mail címre várjuk. 

 

MINősÉGELLENőR
Feltételek:
- 3 műszakos munkarend
- műanyagipari és minőségellenőri gyakorlat
- mérőeszközök magabiztos használata
- érettségi bizonyítvány
Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés
- jó munkahelyi környezet
- egyéb juttatások
Munkavégzés helye: Jászberény

Az önéletrajzokat a profext@ilpea.com 
e-mail címre várjuk.

férfi és női dolgozókat keres  
az alábbi munkakör betöltésére:

Tóth Balázs
Telefon: 

0620/372-1055

A gyógymasszázs 
eredményesen alkalmazható:
• akut és krónikus  
   nyak- váll- hátfájdalmak
• csípőfájdalmak
• derékfájdalmak
• felső- vagy alsó  
   végtagi panaszok
• visszatérő fejfájás

Masszázs 
a háznál!

/Férfi masszőr/ 

hatvan, és 
Jászberény területén

Kizárólag a fájdalom 
enyhítése, 

megszüntetése,és a 
közérzet javítása a cél!

3.000 nm-en - Eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu
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ARTEMIS nappali sor
280x200x55

175.000 Ft helyett 116.000 Ft

ARTEMIS komód
150x85x40

63.000 Ft helyett 45.000 Ft
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Német autóipari cég munkatársat keres

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐI
munkakörbe.

Fő feladatok:
- Termékek, termékcsoportok, alkatrészek gyártása  
 munkautasitás alapján
- A felettes tájékoztatása a problémákról és az anyaghiányról
- Együttműködés a munkafolyamatok javitásában

Elvárások:
 - Minimum 8 általános iskolai végzettség
 - Kézügyesség és precizitás
 - Jó látás
 - Monotonitástűrés
 - Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is  
   várjuk (orvos szakértői vélemény és határozat megléte feltétel)
 - 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyök:
 - Jászberényi lakóhely
 - Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kinálunk: 
 Az első ledolgozott egész hónap után jogosultság 
 a teljes juttatási csomagra (teljesitménypremium,  
 jelenléti prémium, Erzsébet utalvány)
 - Bejelentett, hosszú távú munka
 - Juttatási csomag (prémium, étkezési jegy), munkaruha
 - Tiszta, kulturált munkakörnyezet
 - Ingyenes buszjárat

  Új járat Nagykáta irányából
 - Saját állományban történő foglalkoztatás (nem munkaerő  
   közvetitő cégen keresztül)

Jelentkezés módja: 
 - E-mailben a Palma.Nagy@holocher-bauer.com cimre
    (telefonszám, lakcim megadásával)
 - Telefonon: 36-20-620-7405 
- A cég telephelyén elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével

A telephely cime: Holocher+Bauer Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1. 25. sz. Èpület
(Jász-Plasztik Kft. ipari területén található)

A Jászapáti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

ÉPÍTÉSVEZETŐ 
MUNKATÁRSAT 

keres teljes munkaidős munkavégzésre.
Feladatok: helyszíni építésvezetés; saját dolgozók és alvállal-
kozók munkájának koordinálása; ütemterv betartása, betarta-
tása, anyagrendelések ütemezése, ellenőrzése, koordinálása; 
az elkészült munka minőségi ellenőrzése; alvállalkozói és 
beszállítói teljesítések tételes átvétele; teljesítés igazolások 
ellenőrzése, jóváhagyása; építési naplók ellenőrzése/veze-
tése; előkalkuláció, folyamatban lévő munkáknál pénzügyi 
ütemezés nyomon követése, utókalkuláció készítése; munka-
védelmi és tűzvédelmi előírások betartása, betartatása

A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt várjuk 
az alábbi elérhetőségeken:

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11., 
e-mail: varosuzemelteto@gmail.com

Elvárások:
• építőipari végzettség
• minimum 5 év kivitelezési gyakorlat
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• saját autó és B kategóriás jogosítvány
• agilis, megbízható, önálló munkavégzésre képes  
  személyiség
• jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
• szakirányú tapasztalat

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

KŐMŰVES ÉS/VAGY BURKOLÓ  
szakmunkást keres teljes munkaidős munkavégzésre.

Feladatok: 
• Teljeskörű kőműves és burkoló feladatok ellátása, önállóan is
Elvárások: 
• önállóan és csapatban történő felelősségteljes munkavégzés
• B kategóriás jogosítvány
• egyéb építőipari szakmunkákban való jártasság
• minimum 5 év szakmai tapasztalat

A jelentkezéseket 
önéletrajzzal együtt várjuk 
az alábbi elérhetőségeken:

5130 Jászapáti, 
Gyöngyvirág u. 11., 

e-mail: 
varosuzemelteto@gmail.com

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

horgászok 
figyelem!

MÁR 
vÁLT- 
hATó!

Felnőtt
állami 

horgászjegy
6.200 Ft*

*(Állami jegy:
 2.000 Ft 

Szövetségi tagdíj: 
2.000 Ft, 

H.E. tagdíj: 
2.000 Ft 

Fogási napló: 
2.00 Ft)

Zagyva-Tarna 
engedély váltható!

Állami 
horgász 
Engedély 
a 2017-es 

évre.

Jászárokszállás 
dolgozók horgász 

Egyesülete irodája,
 Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

hamm állateledel 
és horgász centrumban

a Coop mellett. 
Tel.: 57/401-602
Részletek: 

www.peresto.hu

   Jászberényi nyomda  
       felvételre keres: 

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny:    magas szintű műszaki és kooperatív  
         készség, terhelhetőség.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

- betanított segédmunkást /férfi-női/ kötészeti  
  gépek kiszolgálására,
- raktáros munkakörbe, munkájára igényes,  
  precíz, terhelhető munkaerőt,
- valamint, targonca vezetői engedéllyel rendel 
  kező targoncást.
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Jászberényi telephelyű, 
acélszerkezeteket 

gyártó kft.
CnC vezérlésű 

léser-, 
vízvágó-, 

lángvágógépek 
működtetéséhez

keres műszaki előké-
szítőt és gépkezelőt.

Telefon: 
+36 30 303 3572

Gyermek jelmez: 1500 Ft/+3500 Ft kaució
Felnőtt jelmez: 2000 Ft /+5000 Ft kaució

FARSANGI 
JELMEZ 

KÖLCSÖNZÉS!

Jászberény,
Nagykátai út 29.

Nyitva: h-p.: 8-18-ig, 

szo.: 8-13 óráig.

Tel.: 0620/917-6842

• Sok féle ruhanemű: KESZTYŰ, SÍNADRÁG öltönyök, 
   lovaglónadrág, lakástextil, polár pulóver, fonal, táska 
   FÉRFI-NŐI BŐRDZSEKI, és még sok minden más.

• KORCSOLYA

• MEGVÁSÁROLHATÓ JELMEZEK 1000 FT-IG KAPHATÓK
• Menyasszonyi ruha 10000 Ft-ért,  
   koszorúslányruha 5000 Ft-ig kölcsönözhető

• Új munkás és terepes ruházat, munkavédelmi bakancs
• Motoros bőr és Condura dzsekik, nadrágok
• Jó állapotú import felnőtt és gyerek lábbelik 

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Krea-
tív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Vi-
rág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 
27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tet-
tek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a kö-
zépfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és 
a hanganyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővéve 
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. 
További információ az alábbi honla-
pon található, illetve az előadáson, 

ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft-os 
egységáron megvásárolhatók:

JÁSZBERÉNYBEN az Ifjúsági Házban
(Bercsényi u. 1/A) 2017. február 13-án (hétfő) 

és február 20-án (hétfő) 17.30-19 óráig.
 NAGYKÁTÁN a Művelődési Központban

(Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) 
2017. február 21-én (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd1+1+1 AKCIÓ -50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló

+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett  most 27.990 Ft

ZAFÍR élelmiszerbolt (Jb., a Nádor úti lakóteleppel szemben)

ÖNÉRT - KÖZÉRT Jb., Kossuth út - Szél u. sarkán
(a régi Börtönudvari élelmiszerbolt)

NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1 l ...................................... 329 Ft
Füstölt hátsó csülök 1 kg .............................................. 999 Ft
RAMA kocka 250 g (716 Ft/kg) ................................... 179 Ft
JÁSZ TEAVAJ 100 g (1990 Ft/kg) ............................... 199 Ft
FLÓRA margarin 500 g (798 Ft/kg) ............................ 399 Ft
Bords Eve margarin 500 g (798 Ft/kg) ........................ 399 Ft
Tojás 1 db ......................................................................... 30 Ft
Nesquik kakaópor 800 g (1250 Ft/kg) ......................... 999 Ft
Riesenbrau dob. sör 0,5 l (230 Ft/l)...............................115 Ft
Dreher dob. sör 0,5 l (358 Ft/l) ..................................... 179 Ft
Kőbányai sör 2 l (250 Ft/l) ............................................ 499 Ft
Pepsi Cola és ízei 2,5 l (120 Ft/l) ................................... 299 Ft
Medve- és Mackó sajt 200 g (1845 Ft/kg) .................... 369 Ft
Vegeta 250 g (1596 Ft/kg) ............................................. 399 Ft
Coca Cola és ízei 1,75 l (171 Ft/l) ................................. 299 Ft
Pápai darált löncs konzerv 400 g (622 Ft/kg) ............. 249 Ft



92017. február 9.

AbLAK-REdőNy 
dIsZKONT

műanyag ablakok hőszigetelt 
alu és műanyag redőnyök 

szúnyoghálók 
dIsZKONT ÁRON!

A bontásból keletkezett hulla-
dék elszállítása, helyreállítás.

NyíLÁsZÁRó AKCIóK!
Tel: 06-70/208-9430

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4.

Belépőjegy ára: 1500 Ft., diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben 
a Börtönudvarban, a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06 57 400 556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.

Mátyás király 
szárnyai

CsendÉlet Dózsa Karády-est

MárkusZínház
február 15, szerda, 11.00

PATAKY KLÁRI TÁRSULAT
február 16, csütörtök, 18.30

IdEGEnBEn KESERűBB
A SíRÁS

VARGA KLÁRI 
ÉS RUSZ MILÁn

március 2, csütörtök, 18.30

YORICK STÚdIÓ,
MAROSVÁSÁRHELY

február 22, szerda, 18.30

... és egy napon a Duna jegén 
két angyal királlyá koronázta.

Tánc, amely elbűvöli a szemet 
és gondolatokat közvetít.

Karády Katalin élettörténete 
sok mesével és sok ismert dallal.

Immár 503 éve történt, 
ám a szerző, Székely János, 
a mindenkori vezér és nép 

viszonyának ellentmondásosságát 
fogalmazza meg az egyik legkivá-
lóbb erdélyi színész és rendező, 

Sebestyén Aba előadásában.

Tűzifa, szén minden fajtában, 
méretben házhoz szállítva ren-
delhető. Tüzelőutalványt elfo-
gadunk. Az áru a helyszínen 
ellenőrizendő, átvenni nem kö-
telező, ezért reklamációt nem 
fogadunk el. Tel.: 06-30/717-
5690

VEGYES

Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méter-
ben), akác karók, akác oszlopok 
szőlőbe, kerti bútorokhoz eladók. 
Villanypásztor telepítés. Telefon-
szám: 06-30/9331-714 /20/13/
Régiség! Gyűjtő vásárol an-
tik órákat, festményeket, por-
celánokat, hangszereket, régi 
könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/2/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/16/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszál-
lítással eladó! Érd.: 06-20/359-
0849 /20/10/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érd.: 06-30/317-0726 /9/4/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. Tel.: 
06-70/247-0863 /10/6/
Eladó körbálás szalma 1.000 
Ft-tól 2.000 Ft-ig/bála, kuko-
ricaszár 1500 Ft/db, körbálás 
lucerna és széna, u.itt kb. 120-
180 kg-os hízók. 06-30/652-
1866 /3/2/

Felújított gázkészülékek, ka-
zánok, konvektorok, cirkók, 
gáztűzhelyek eladók. Tel.: 06-
20/328-7304 /6/4/
Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben február 12-én, va-
sárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/4/
Régiséget, órát, kardot, régi 
pénzt, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u 18. Tel.: 06-30/3636-
980 /6/4/
Hagyaték felvásárlás! Bútorok, 
dísztárgyak, falióra, pedálos 
Moszkvics, komód, tálaló, szó-
dásüvegek. Tel.: 06-70/6753-
537 /3/3/
Költözés miatt sürgősen eladó 
Réka szekrénysor és ülőgarni-
túra. Telefonszám: 06-70/410-
8110 /3/3/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! 06-30-403-
6754 /4/2/
Praktizáló- leendő orvosok! 
Sürgősen eladók megegyezé-
ses áron orvosi rendelői esz-
közök, vizsgálóágy, üveg- és 
kartonszekrények, sürgősségi 
táska, Cardy EKG, vércukor-
mérő, csúcsáramlásmérő, stb. 
Tel.: 06-70/660-9303 /3/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /4/2/

Februári tűzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80x80x130m 
ár: 13000Ft-14500Ft-ig Ter-
mékeink kb. 10hónapos ki-
termelés, akác, tölgy, bükk 
Fuvar mennyiségtől, függően 
ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük.80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 FtÖmlesztett m3 
ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon 
bizalommal! Tel.: 30/752-1650
Sóderoson teljesen fel-
újított stég csendes 
helyen átadó. Újszerű 
e t e t ő c s ó n a k + h a l r a d a r 
110e Ft eladó. zoldseg64@
gmail.com
Jawa, Simson, Mz, Pannonia, 
Komar és korabeli motorokat, 
alkatrészeket vásárolok! Tel.: 
06-20/445-7035
20 db fóliába csomagolt kör-
bálás lucerna eladó. Jászbe-
rény 06-30/915-3757 /3/1/
Rendelhető kalodás és ömlesz-
tett konyhakész hasított tűzifa. 
Jelenlegi termékeink: száraz 
minőségi törzsfa, tölgy, bükk, 
akác. Kiszállítás több helyre és 
településre megoldható. Szál-
lítás mennyiség függvényében 
ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm 
ár: 14500 Ft Üzemi ömlesztett 
ár: 17500 Ft/m3 Hívjon biza-
lommal: 20/512-6628
Szolárium stúdió teljes be-
rendezése eladó, 2db fek-
vőgép és 1 db álló gép és 
a hozzá tartozó tartozékok 
(szőnyegek, pult, székek). 
Tel.: 06-70/323-0391 /2/2/
Jászárokszállási Baranyi Fa-
telepen egész évben konyha-
készre vágott kemény tűzifa 
15.000 Ft/m3 ártól -csak ki-
szállítással- eladó. Tel.: 06-
20/359-0849 /50/1/
Tűzifa akció! Cser-, tölgy-, 
bükk 20 Ft/kg (2.000 Ft/q), 
akác 22 Ft/kg (2.200 Ft). Aprít-
va is kapható! Tel.: 06-30/617-
5455 /5/1/

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-
zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 
Ft/fő/3éj. www.frankvendeghaz.
hu. Telefonszám: 06-30/944-
9398 /2/2/

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍ-
TÉS! - Középiskolások, álta-
lános iskolások, egyetemisták 
korrepetálása! - Érettségire, 
emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok kö-
zépiskolai felvételire való felké-
szítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 
20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/1/

Eladók: sarokülő, fotelágy, heve-
rő, kenyérpirító, szendvicssütő, 2 
tálcás mosogató, fotelek, szek-
rények, székek, új edénykészlet- 
és ágynemű, Junkers átfolyós 
gáz-vízmelegítő, 120 l-es beépít-
hető sima hűtő, reluxák: 56 cm, 
50 cm, magasság 170 cm, új 
ablak zsalugáterek (112× 142 cm 
2 db), tetőcsomagtartók régebbi 
szgk-ra, fapálcikás rolók 100× 
180 cm, autóporszívó, stb. Tel.: 
06-70/660-9303 /3/1/
Palánta előneveléshez örök-
zöldek, tuja facsemetékhez 
konténerek, vödör, zsák, 
kőzetgyapotkocka eladó. Tel.: 
06-20/937-9301
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 
2000 Ft/100 kg, akác 2200 
Ft/100 kg. 06-20-514-2682.
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ÁLLÁS
Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/10/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 
fő kőművest. Tel.: 06-30/582-
3690 /6/5/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/4/
Jászapáti telephelyre tej-
ipari termékek szállítására 
gépkocsivezetőt keresük. 
Szükséges C, E jogosít-
vány. Érd.: 06-30/692-
7396 /6/4/
Változó munkahelyre, Jász-
fényszaru telephelyű vállalko-
zás villanyszerelőket keres. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal, fizetési igény meg-
jelölésével, az alábbi e-mail 
címen lehet: bornivill@gmail.
com /6/4/
Megbízható gondozót keresek 
idős hölgy mellé 24 órás fel-
ügyeletre Jászárokszállásra. 
06-30/680-4758 /3/3/
Nemzetközi fuvarozással 
foglalkozó cég logisztikus 
kollégát keres angol vagy né-
met nyelvtudással, gyakorlat 
előnyt jelent. Érd.: 06-30/405-
8844 /3/3/
Azonnali munkakezdéssel,  CO 
hegesztőt, lakatost, pótkocsi 
gyártásához értő szakembert  
felveszek.  Tel.: 06-70/611-
51-33 /5/3/
Pultos-, konyhás hölgyeket 
keresünk nappalos, éjszakás 
műszakban, M3-as autópá-
lyán lévő étterembe. Tel.: +36-
20/584-9985 /3/3/
Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erköl-
csi bizonyítvány. Jelentkezés 
+36-70/197-9011 /4/2/
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, előleg meg-
oldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-
0950

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 /2/2/
Kereskedelmi végzett-
séggel vagy szakmai 
gyakorlattal rendelkező 
alkalmazottat keresek el-
adói munkakörbe hatvani 
trafikba és szoláriumba. 
Üzletünk hétvégén is és 
ünnepnap nyitva tart. 
Jelentkezni önéletrajz-
zal személyesen: Hatvan, 
Szent Mihály út 3. hétfő-
től-péntekig 7-9-ig az üz-
letvezetőnél reggel. /2/2/
Gyroszozni tudó vagy beta-
nulási időt vállaló munkaerőt 
keresünk jászberényi munka-
helyre hosszú távra. Tel.: +36-
70-329-9342 /3/2/
Jászárokszállási telephelyű 
cég kőművest keres! Telefon-
szám: 06-20/457-0250 /3/2/

A Dorker Kft. Gyöngyös tér-
ségébe mezőgazdasági gé-
pek javításában jártas szer-
vizes kollégát keres. Előnyt 
jelent Gregoire és Deutz-Fahr 
típusismeret. Jelentkezési 
határidő: 2017.03.01. Önélet-
rajzokat a dorker@dorker.hu 
e-mail címre várjuk. /3/1/

Önállóan dolgozni tudó kő-
műves szakmunkásokat kere-
sünk Jászberény és környéki 
folyamatos munkákra. Tel.: 
06-70/978-7966, Petró Építő 
Kft. /3/2/
Hatvan területére meg-
bízható lapterjesztőt ke-
resünk. Tel.: 57/500-990 
/2/2/
Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-
5262
Fogtechnikai labor munka-
társat keres Tel.: 06-30/499-
6084 /4/1/
BETANÍTOTT segédmunká-
sokat CO-hegesztőket, AWI-
sokat, lakatosokat keresünk 
GÖD-re, napi hazajárással. 
Bérezés: 900-1100.-Ft.-net-
tó/óra. „B” kategóriás sofőrt 
keresünk CSAK Jászapátiból 
+ 50.000.-Ft/hó. Tel.: 06/30-
182-4705. /2/1/
Dolgozik, de van még szabad 
ideje? Esetleg nyugdíjas és 
szeretné keresetét kiegészí-
teni? Tegye próbára magát 
ingatlanértékesítőként!  Az 
OPENHOUSE jászberényi csa-
pata várja önt! Jelentkezését a 
jaszbereny@oh.hu email címre 
elküldheti.
Szakképzett, húsiparban gya-
korlott férfi munkatársat kere-
sünk, üzemi és kereskedelmi 
munkára egyaránt. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal a 
cziczas.toth.marianna@gmail.
com e-mail címen ill. a 06-
20/9157-763 telefonszámon 
lehet.

Autószerelőt, tehergumiszere-
lőt keresünk újhatvani műhely-
be. Telefonszám: 06-30/650-
4265 /20/1/
Kazánfűtő vizsgával vegyes-
tüzelésű kazánhoz, karban-
tartót, hegesztőt, nyugdíjast, 
hatvani lakost keresek. Érdek-
lődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-37/343-225, 
18-20-ig
Angol nyelvtudással jól szitu-
ált recepciós hölgyet keresünk 
jászfényszarui munkahelyre! Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: iroda.jb@gmail.com /3/1/
A jászberényi Horizont Color 
Kft. a szerszám osztályra férfi 
eladót keres. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a Jászbe-
rény, Kossuth Lajos út 48- 50. 
szám alatt személyesen vagy 
a color@horizontcolor.hu e-
mail címen lehet.

Rendezett okmányokkal ren-
delkező férfi  vagyonőrök jelent-
kezését várom, Jászfényszaru 
mellett lévő mezőgazdasági 
telephely őrzésére. Érdeklődni, 
minden nap 08:00-18:00 között 
az alábbi telefonszámon lehet. 
06-70/360-25-70

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr 
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön
február 11-én.
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Munkalehetőség!
 

Co Hegesztőket
Lakatosokat
keresünk!!!

-kiemelt bérezés
-biztosított bejutás

-béren kívüli juttatás
-bónuszrendszer
-azonnali kezdés

 
06 70 413 9273

Dugulás elhárítás
bontás nélkül, SOS-ben,
hétvégén is. Víz-, szennyvíz-bekötések, 
vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések, 

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

Tel.: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543.

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás.

Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározása a raktárba,
+  kivételezés a raktárból,
+  gyártósor kiszolgálása 
    (targoncával+vontatóval),
+  mobilterminálon történő könyvelés,
+  egyéb anyagmozgatási feladatok,
+  áruátvétel.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a profesz-
szionális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy 
kimagaslót nyújtani csak megfelelő körülmények 
között lehet igazán. 
Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői enge-
dély megszerzésére, vagy már meglévő engedély 
frissítésére!

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás 
   támogatása, (céges buszok a környező 
   településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.gyongyos@kuehne-nagel.com
Jelige: Gyöngyös
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.Tudjon meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári
munkatárs

Raktáros

KARBANTARTÓ
munkatársat keres.

Jelentkezni lehet telefonon:
06-20/311-6211
vagy e-mailben:

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

JÁRMŰ
Autófelvásárlás! Eladná au-
tóját? Hívjon! Akár műszaki 
hibás, lejárt műszakis autók 
felvásárlása, ingyenes elszál-
lítással. Telefonszám: 06-
30/912-4445 /10/3/

TÁRSKERESÉS
Rendezett körülmények között 
élő özvegy, nyugdíjas férfi hölgy 
társat keres Hatvanban. Tel.: 
37/341-747, 13-16 óráig /4/1/

55/170 csinos, sportos, intel-
ligens jászsági nő társat keres 
48-58 éves korig. Tel.: 06-
20/412-2359

Gyöngyösi telephelyünkre 
keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:  

Diszpécser
Amit elvárunk:

l Minimum középfokú végzettség (Érettségi)
l Kiváló kommunikációs és szervezőkészség
l Határozottság és magas stressz tűrő képesség
l Excel és Word programok készségszintű ismerete
l Az MS Office további programjainak alapszintű ismerete
l Pontos és precíz munkavégzés, csapatban és önállóan is

Előnyt jelent:
l közúti fuvarozásban szerzett forgalomirányítói gyakorlat 
l vagy hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit mi nyújtunk kollegáinknak:
l Versenyképes bérezés
l Béren kívüli juttatások
l Fiatalos csapat
l Családias munkakörnyezet
l Fejlődési lehetőségek

Fényképes önéletrajzod a 
munka@k-v.hu e-mail címre várjuk.

Légy te is csapatunk a tagja!
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SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

Fülöp Róbert
06-70/363-5887, 06-20/942-9601

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉ-
SE. TELEFONSZÁM: 06-
37/346-461, 06-20/324-
5776 /10/2/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/8/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/9/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép, mo-
sogatógép, mikrosütő ja-
vítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/3/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/8/
Redőny, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamó-
nikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok be-
építése is! Gurtni csere azon-
nal! Telefonszám: 06-30/573-
3501 /10/7/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/5/
Vállaljuk épületek, lakások hőszi-
getelését, valamint mindenféle 
kőműves munkát, gipszkartono-
zást, tetőfelújítás, épületek, laká-
sok bontásait. 20/956-2298 /4/1/

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás korrekt árakon. Tel.: 06-
30/462-6115 /3/3/
Kárpitos munkákat vállalunk. 
Bútoráthúzás igény szerint ol-
csón, gyorsan. Tel.: 06-20/943-
2828 /3/2/
Hidegburkolás, festés, gipszkar-
tonozás, teljes lakásfelújítás, új 
ház építése. Tel.: 06-30/629-
5673 /12/1/

ÁLLAT
Mangalica hízók, süldők és ma-
lacok eladók. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
30/9331-714 /20/1/
Házias takarmányon nevelt, élő 
és felpucolt sárga tanyasi és fe-
hér húshibrid csirke, csirkehús, 
18 hetes sárga tojó hibrid jérce 
megrendelhető. Tel.: 06-20/214-
5808 /3/2/
10 db jó kondícióban lévő vá-
gójuh eladó Jászárokszállá-
son! Telefonszám: 06-30/304-
8602 /3/2/
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szál-
lítva 650,-Ft/db. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/204-2382
Tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599 
Ft/db áron ingyenes házhoz 
szállítással rendelhető. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06/70-240-13-31
200 kg-os nagy súlyú hízók 
Jászágón eladók. Tel.: 06-
30/4611-242 /3/1/

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /9/4/
Regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást ke-
resünk! 20 éves szakmai ta-
pasztalattal, országos adat-
bázissal, díjmentes regiszt-
rációval és szaktanácsadás-
sal állunk rendelkezésére! 
Ingatlant kereső ügyfeleinket 
díjmentes szolgáltatásokkal 
várjuk! Elérhetőség: Müller-
né Marika 06-30-282-0522; 
06-30-255-2648 /20/11/
Eladó Apcon 100 nm-es össz-
közműves családi ház. Irányár: 
14 MFt. Telefonszám 06-
20/3225-655 /2/2/
Peresen 880 m2 kert eladó. Épü-
letben: 2 helyiség, 1 pince, 1 zárt 
kamra, 1 fészer, 1 gépkocsi beál-
lóval. Gyümölcs, szőlő és konyha-
kert. Tel.: 06-20/214-6320 /2/2/
Eladó egy tehermentes 
építési telek a jászberényi 
Szatmári ipartelep terüle-
tén. Adatai: 1745 m2 terü-
let, Földgáz beállás: 15 m3/
h, Villamos energia: 3× 80A, 
Szennyvíz, csapadékvíz el-
vezetés. Van egy jogerős 
építési engedély is egy 555 
m2 alapterületű üzemre és 
a hozzá kapcsolódó 160 
m2 iroda és szociális hely-
ségekre. Ezzel az építési 
engedéllyel lehet indulni a 
GINOP 8.3.1-16 és GINOP 
1.2.1-16 pályázatokban. 
Elérhetőség: 06-30/321-
3232 /3/1/
Ecséd-Fáy tanya mellett eladó 
vagy bérbeadó 4 Ha bekerített 
földterület. Ebből 2 Ha barac-
kos, 2 Ha pedig szántó. Érd.: 
06-30/253-8705 /2/1/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak szál-
lás kiadó zárható udvarral. Tel.: 
06-30/650-4265 /10/3/
Jászberény, Szent László utcai 
lakásba fiatal hölgy bérlőtársat 
keresek, alacsony költségek-
kel. Telefonszám: 06-70/264-
5881 /3/2/
Kiadó Hatvan, Hunyady téren 
/zöldségpiacnál/ egy üzlethe-
lyiség, régen borozóként üze-
melt. Érdeklődni: 06-20/417-
8829 /3/2/
Jászberényben külön bejára-
tú, teljesen felszerelt szoba, 
konyha, fürdőszoba elsősor-
ban munkásoknak kiadó. Tel.: 
06-30/9100-843 /3/1/

Andornaktálya központjában 
nagy nappali+4 szobás, kitű-
nő állapotú, remek beosztá-
sú családi ház (dupla garázs, 
szuterén stb.) nagy telekkel, 
gyümölcsössel tulajdonos-
tól eladó. Telefonszám: 06-
20/938-6322
Jászteleken 75 m2-es, össz-
komfortos családi ház eladó. 
Telefonszám: 06-20/415-4003 
/3/1/
Sürgősen eladó Hatvanban 2 
szobás, földszinti panellakás, 
55 m2. Érd.: 06-37/340-718, 
06-70/886-3914
Jászberényben, Szent Imre 
Herceg úton új családi ház el-
adó. 06-30/665-3096 /3/1/
Jászárokszállás központjában 
3 szobás ház telekkel épüle-
tekkel csendes helyen eladó. 
06-70/333-9559 /3/1/

Eladó Jászberényben, a Szent 
István körúton, 58 m2-es, 3. 
emeleti, 2 szobás, felújítandó, 
erkélyes lakás. Ingatlanköz-
vetítők kíméljenek! Tel.: 06-
30/393-5236 /3/1/
Hatvan, Pázsit u. 8. IV. emeleti, 
2 szobás lakás eladó. Érd.: 06-
70/338-7586 /4/1/
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Több száz keret,

csak 1.000 Ft-ért

CSAK 4 HÉTIG!

Az akció 2017. február 1-től, február 28-ig érvényes, komplett szemüveg vásárlása esetén. Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.,
TELEFON.: +36 57 412 764

Az Ön szemére

elkészítve!

A Jászapáti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

SZÁMVITELI 
MUNKATÁRSAT 

keres teljes munkaidős munkavégzésre.
Feladatok: beérkezett számlák ellenőrzése, kontírozása, 
könyvelése; kimenő számla készítése; befektetett eszközök, 
részesedések nyilvántartása; bér-,járulék- és adófizetések adó-
nemenkénti könyvelése; vegyes bizonylatok kiállítása és köny-
velése; valamint az egyéb egyeztetéshez kapcsolódó tételek 
könyvelése; költségvetési kötelezettségek egyeztetése; közre-
működés a beszámolási kötelezettségek teljesítésében illetve 
a pénzügyi és statisztikai információszolgáltatásban; részvétel 
a működéssel kapcsolatos leltározási feladatok elvégzésében.
Elvárások:  • mérlegképes könyvelői vizsga
 • minimum 3 év pénzügyi-számviteli területen  
     szerzett szakmai tapasztalat
 • MS Word és Excel magabiztos használata.

A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt várjuk az alábbi 
elérhetőségeken: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11., 

e-mail: varosuzemelteto@gmail.com

KARiKAGyűRűK -10 -15% 

www.KARiKAGyuRuSZALoN.HuCím: JászBeréNY, palotási János út 15. (Buszpályaudvar) 
Tel.: (06-57) 404-840. Nyitva: H-p. 9-12.30, 14-17; szo. 9-12.

Ezüst ékszerek  -20%

Régi megunt ékszereit új arany ékszer vásárlása esetén  
a vásárolt súlyig 9.300 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Aranycsere! 9.300 Ft/g

TöRTARANy 
FELvÁsÁRLÁs

Több mint 100 pár készleten!

NEMEs ACÉL  
ÉKsZEREK -20%

Arany ékszerek -10 -15%
Valentin nap február 14.

TOJÓTYÚK ELADÁS!
Mátraterenye 088/47 hrsz. lévő
telepünkön 2017. január 31-től

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.


