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Jászberény, 
Nagykátai út 3.

(Penny Markettel szemben) 
Tel.: 06-20/409-4896 

Nyitva tartás: H-P.: 9-17, 
Sz.: 9-13, V.: zárva

95 féle 
laminált padló
 KÉSZLETRŐL!
1.299 Ft/m2-től

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

szerda: 17-18 óráig
Nagykáta, Temető út 2. 

h., cs.: 17-18 óráig.
Tel.: 06-30/9653-856.

Aranyér és egyéb vég-
bélbetegségek, epekö-
vesség, sérv, visszér 

vizsgálata és kezelése.

Közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 
SÉFET / KoNyhaFŐNöKöT keresünk.

Hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt konyha 
és megbecsült munkakörnyezet. Éttermünkben PuLToS 
PÉNZTáRoSoKaT felveszünk. Jelentkezni lehet: e-mail: 

samsung@dussmann.hu Tel: 06/20-320-7241

Kőműveseket, illetve 
építőiparban jártas segéd-
munkásokat jászberényi 
munkavégzésre azonnali 

kezdéssel keresünk. 
Tel.: 06-70/978-7966

Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
KaRoSSZÉRIa-

LaKaToS 
kollégát keresünk. 

A jászberényi lakóhely 
előnyt jelent. 
Jelentkezni a  

06-57/504-010, 
0670/933-7890
telefonszámokon 

lehet lehet.

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

Jászberény, Monostori út 13.   Tel.: 70/291-29-58,  30/985-91-00

• TERvEZÉS 
• KIvITELEZÉS 
• ÉLhaJLÍTáS 
• LEMEZDaRaBoLáS 
• SZaLagFűRÉSZELÉS 
• PRÉSELÉS 
• hEgESZTÉS 
• ÉPüLET aCÉLSZERKEZET gyáRTáS 

Nagy MENNyISÉgű váSáRLáS 
ESETÉN, TováBBI KEDvEZMÉNyEK!

KÉRJE aJáNLaTuNKaT! 

Termékeink:
• zártszelvények 
• bordázott betonacélok 
• hegesztett, bordázott térhálók 
• rozsdamentes és saválló termékek 
• aluminium és horganyzott termékek 
• melegen és hidegen hengerelt lemezek 
• bordás lemezek 
• laposacélok 
• u-acélok 
• gerendák, szögacélok 
• betonacél termékek 
• köracélok és T-acélok 
• csövek

KISZáLLÍTáST 
váLLaLuNK!

áLLaNDÓ 
aKCIÓK!
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Márkafüggetlen autószerviz 
gyakorlattal rendelkező 

autószerelőt 
keres nagykátai telephelyre.

Tel.: 06-20/9863-271
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KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 230-350 ezer

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta irányából. 

Jelentkezés:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

Jászberényi Signal-Print Kft 
felvételt hirdet 

aZoNNaLI munkakezdéssel:
Férfi dolgozókat 

kézi anyagmozgatónak
Feltétel:
 - 2 műszakos munkarend vállalása
 - min. 8 általonos iskolai végzettség
amit kínálunk:
 - hosszú távú munkalehetőség
 - bónusz juttatások 
 - étkezési utalvány
Munkavégzés helye: 
 - Jászberény

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

FuvaR – SPEED KFT

Feladat:
• tejipari termékek kiszállítása a megrendelőkhöz
Elvárások: 
• „C”  kategóriás jogosítvány
• gKI kártya
• Rugalmasság, pontosság, megbízhatóság

Jelentkezés módja:
E-mailben fuvar.speed.japati@gmail.com

Telefonon: 30 207 2371

Jászapáti telephelyünkre

gÉPJáRMű vEZETŐ
munkatársat keresünk.

Nyerges billencs kamionra keresünk 
pestmegyébe napi hazajárással 

gépjárművezetőket, 
lletve C kategóriával nemzetközi 12 t autóra.

Amit kínálunk versenyképes fizetés, 
újszerű géppark, lendületes csapat.

jelentkezni: Nagy István  06/30/995-71-37

www.tebatuzep.hu
DuNa huNgáRIa ÉPÍTŐaNyag  
- KERESKEDŐ CSoPoRT TagJa

MÉg a FagyoK ELŐTT goNDoLJoN 
a TÉLI TüZELŐRE!

Szenek és tűzifa széles választékban
telepi készletről friss szállítással:

Gépi rakodás 
biztosított, 

szállítás megoldott.

Kandallók 
és kályhák, 
füstcsövek, 

koromtalanítók 
és alágyújtósok.

Az árak az áfát
 tartalmazzák!

Jászberény, Nagykátai út 1. Tel.: 57/415-242     Jászapáti, István Király út 49. Tel.: 57/441-003

• Lengyel diószén 6.500 Ft/q 
• Német Brikett Union Kötegelt 8.000 Ft/q 
• Cseh barna kockaszén 5.000 Ft/q
• Dúsított daraszén 5.050 Ft/q 
• Ömlesztett tűzifa hasogatott 3.600 Ft/q
• Ömlesztett Akác tűzifa hasogatott 4.000 Ft/q
• Kalodás tűzifa hasogatott 42.000 Ft/kaloda
• Dobozos Fabrikett /10kg/doboz/ 750 Ft / doboz

Érd.: +36-20/6612-271

a JuSKuFa Kft 
Jászberényi raklapüzemébe felvételt 
hirdet a következő munkakörökbe:
- Faipari segédmunkás
- Raklap összeállító

amit Kínálunk :
  • Családias kisüzemi légkör 10-15 Fő
  • Rugalmas szabadságkiadás
  • Jászdózsa irányából bejárás biztosított
  • Bejárási költség térítése
  • Tűzifa dolgozói áron való biztosítása
  • Egy műszakos munkarend

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

KotrógÉp-KEzElőt. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

tel.: 06-36/512-110
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Jászberényi partnercégünkhöz 
keressük leendő munkavállalóinkat 

2 műszakos munkarendben 

operátori pozícióba!

Jelentkezz: 0670 608 6252 

vagy kiss.daniel@adapt.hu

Feladat: • porszívök összeszerelése 

Elvárás: • 2 műszak vállalása 
 • monotonítás tűrése 

Amit kínálunk: 
 • bérezés. br. 160 000 Ft-tól 
  akár 220 000 Ft-ig 
 • céges buszjáratok számos településről  
 • igényes munkakörnyezet  
 • stabil, hosszútávú álláslehetőség 

Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Martonos Éva 
fogszakorvos
H, Sz,.: 13-18,
Cs.: 8-14-ig 
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058.

Dr. Krampek Márton
fogszakorvos
Hétfő, Péntek: 8-13, 
Kedd, Csütörtök: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

Légy te is  
részese  
nemzetközi  
sikereinknek!
 

Budapest
Jászberény
Nyíregyháza

 

karrier.hu@electrolux.com

 

www.electrolux.hu

 

Pályakezdő  
Fejlesztőmérnök

Pályakezdő 
Fejlesztőmérnök,  
Jászberény
Az Electrolux Lehel Kft. hosszú távra  
motivált munkatársat keres  
jászberényi központi telephelyére:

Jövőbeni feladataid
 ► Háztartási elektromos készülékek 
fejlesztése, új műszaki megoldások 
létrehozása
 ►A végrehajtott fejlesztések bevezetése 
a gyártásba
 ► Részvétel új modellek 
sorozatgyártásának előkészítésében
 ►A gyártás során fellépő problémák 
kivizsgálása, megoldásuk 
támogatása

Elvárásaink feléd
 ► Gépész- vagy  
villamosmérnöki diploma
 ►Aktív, magabiztos angol nyelvtudás
 ► Magabiztos számítógépes ismeret
 ► Fejlesztés-orientált gondolkodásmód
 ► Csapatmunka  

Ajánlatunk részedre
 ► Hosszú távú munka és 
karrierlehetőség a világ vezető 
háztartásigép gyártó cégénél
 ► Szakmai fejlődési lehetőség, 
nemzetközi csapat
 ► Versenyképes jövedelemcsomag, 
éves bónuszrendszer, szociális 
juttatások

Jelentkezés: e-mailben, 
a karrier.hu@electrolux.com címen

További információ:
Szabó Ildikó Talent Acquisition Partner
Tel.: +36 57 416 203,  
Mobil: +36 30 636 0416

Az Electroluxról:  
Az Electrolux Lehel Kft., a svéd Electrolux 
világvezető háztartási készülékgyártó cég 
leányvállalata. Jászberényi és nyíregyházi 
telephelye a vállalatcsoport kiemelt európai 
gyártóbázisa. Magyarországon jelenleg 
több mint 3000 alkalmazottat foglalkoztat.  
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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.

Gyártósori 
összeszerelő 
(Operátor)

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

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

Mit nyújtunk:
• Bruttó 1.000,-Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS
DOLGOZZ VELÜNK! 

Fiatal dinamikus csapat, korszerű géppark, csoportos és 
egyéni szakmai képzések támogatása! dolgozz VelÜnk!

Jászárokszállás

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155

Amit kínálunk: 
ALAPBÉR + MŰSZAKPÓTLÉKOK + HAVI BÓNUSZ  
+ NEGYEDÉVES BÓNUSZ + CAFETÉRIA
• Napi 8 órás munkaidő, 35 perces munkaközi szünetek  

 ledolgozása nélkül

• Heti 40 órás munkavégzés felett 100%-os túlóra kifizetés

• cafetéria keret éves bruttó 180.000 Ft az első hónaptól

• 20%-os elérhető fizikai bónusz havonta

• jelenléti bónusz negyedévente

• munkába járás ingyenes céges buszokkal

• munka és védőfelszerelés biztosítása

Akiket keresünk három műszakos 
munkarend vállalásával:
• forrasztó 
 (elérhető bér: 1195 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz) 
 szakirányú végzettség, 
 érvényes tűzvédelmi vizsga szükséges

• CNC gépkezelő 
 (elérhető bér: 1366 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz)
 gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, szerszámkészítő 
 szakképzettség szükséges

• targoncás
 (elérhető bér: 1138 Ft/óra + max. 20%-os havi bónusz)
 új típusú 3324-es targonca jogosítvány elvárás, 
 3313-as előny

 

6 éves
németjuhász kan

1 éves kistestű
keverék szuka
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Jászberény, Gyöngyösi út 25.
Tel.: 57/500-990

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

Illuster Bt. (Punyi Ilona)
Tel.: 0620/4912-999

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

Hirdetésfelvétel

Traffik / Lottózó 
Hatvan, Horváth M. út 18.
(CBA OUTLET oldalán)

ColorFoto –  
Canon szaküzletház

3000 Hatvan, Kossuth tér  
Tel.: 0670/3378501

Kaméleon Írószer 
Hatvan, Gábor Áron u. 31.

Tel.: 06-37/345-969

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
kutyasziv60@ freemail.hu, www.kutyasziv.hu 

06-20/248-0208, 06-30-7814-356
Kóbor állat befogása: 06-30/464-1380 A
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6 éves
németjuhász kan

2 éves
keverék kan

Dolfy

Kökény

1 éves kistestű
keverék szuka

1,5 éves
keverék szuka

Virág

Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpítÉsvEzEtőt.
Kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110

Légy te is  
részese  
nemzetközi  
sikereinknek!
 

Budapest
Jászberény
Nyíregyháza

 

karrier.hu@electrolux.com

www.electrolux.hu

 
Az Electroluxról:  
Az Electrolux Lehel Kft., a svéd Electrolux 
világvezető háztartási készülékgyártó cég 
leányvállalata. Jászberényi és nyíregyházi 
telephelye a vállalatcsoport kiemelt európai 
gyártóbázisa. Magyarországon jelenleg több 
mint 3000 alkalmazottat foglalkoztat.  

Gépkezelő, 
gépbeállító

Gépkezelő, gépbeállító,  
Jászberény
Az Electrolux Lehel Kft. hosszú távra  
motivált munkatársat keres  
jászberényi központi telephelyére:

Jövőbeni feladataid
 ► Gépek, gyártóberendezések működésének 
teljes körű megismerése, a folyamatos 
működés biztosítása.

 ► A típusváltások teljes körű felügyelete, 
végrehajtása.

 ► A technológiai előírások és a munka utasítások 
megismerése, az adott minőségi elvárásoknak 
megfelelő gyártás.

 ► Biztonságtechnikai, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása.

Elvárásaink feléd
 ► Szakirányú szakmunkás vagy tanfolyami 
végzettség.

 ► Érvényes tűzvédelmi szakvizsga és Dekoráló 
gépek (tampongép,prégelőgép) kezelésében 
szerezett tapasztalat előnyt jelent.

 ► Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  

Munkatársainknak kínáljuk
 ► Teljesítményhez igazodó bérezés.
 ► Munkába járás 100%-os költségtérítése.
 ► Jelenlét alapú bónusz és étkezési 
hozzájárulás.

 ► További elérhető bónusz rendszer, az üzemi 
célok teljesülése esetén.

További információ és jelentkezés:
E-mailben: karrier.hu@electrolux.com címen

Jelentkezési határidő: 2018. február 16.

 Szentmártonkátai asztalosüzembe
asztalosipari és 

faipari munkában jártas
SZaK és BETaNÍToTT

dolgozókat keresünk, 
jó kereseti lehetőséggel.

Jelentkezés: 06-20/3536-893

 interjúra felutazás támogatása
 nt 150-200 ezer Ft kereseti 

lehetőség
 cafeteria, bónusz + prémium

 fizetési előleg (max. 40 000 Ft/hó)
 utazási támogatás
 ajánlási prémium

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

SZERELŐKET
FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT

ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
FELÜLETKEZELŐ OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

 +36 20 350 5734

GYÖNGYÖSÖN AUTÓSZERELŐT KERESÜNK
FELADAT:
Gépjárművek teljes körű javítása, munkafelvétel, alkatrészek rendelése
ELváRáS:
Autószerelő- vagy ennek megfelelő szakmai végzettség, érettségi 
bizonyítvány, gyakorlat, önálló-, megbízható munkavégzés
ELŐNY:
Vizsgabiztosi képesítés
Szakmai kapcsolatrendszer
KíNáLUNK:
Szakmai fejlődés lehetősége, kedvező munkakörülmények

Jelentkezéshez fényképes önéletrajzát, bérigény megjelöléssel a 
keresunkautoszerelot@gmail.com címre várjuk.

QuaLIFoRM Zrt.
kikészítő üzemébe

aLuMINIuM öNTvÉNySoRJa 
ÉS hoMoKMag ELTávoLÍTáSáRa  

MuNKaTáRSaKaT KERES 
öNTvÉNyTISZTÍTÓ MuNKaKöRBE!

Cím: 3032 
apc 

vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 44 85 123
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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

horgászok 
figyelem!

MáR 
váLThaTÓ!

állami 
horgász 
Engedély 

a 2018-as évre.

Jászárokszállás 
Dolgozók horgász 

Egyesülete irodája,
 Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

hamm állateledel 
és horgász centrumban

Dózsa gy. út 33.
Tel.: 06-30/2873 776

(Jóbarát szálláshellyel 
szemben)

Részletek: 
www.peresto.hu

A jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

allas@carrier.utc.com
Kontakt: +36-70/510-4155

Sori mérnök

Termeléstervező

Beszerző
Feladatok:
• A termeléshez szükséges alapanyag, segéd- 
 anyag beszerzése
• Napi szintű kapcsolattartás a beszállítókkal
• A raktárkészlet alacsony szinten tartása, elfekvő  
 készletek csökkentése/megelőzése
• Napi (JIT) lehívások lebonyolítása, nyomon  
 követése 
• A JDE rendszerben levő adatok, dokumentációk  
 karbantartása
• Anyaghiányok kezelése, kommunikáció a  
 társosztályokkal
• A műszaki változások követése
• Aktív részvétel az osztály ACE célkitűzéseinek  
 elérése érdekében

Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség 
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
• Kereskedelmi területen szerzett gyakorlat  
 előnyt jelent
• Számítógép felhasználói szintű ismerete
• Képesség a folyamatok gyors átlátására
• Pontos, precíz munkavégzés

Előny:
• SAP ismeret 

Főbb feladatok:
• Folyamatok fejlesztés tervezése és kivitelezése
• LEAN eszközök alkalmazása a termelési  
 folyamatokban, termelékenység- és hatékony- 
 ság növelés
• Belsőgyártás tervezése, fejlesztése, a gyártási  
 technológia felügyelete
• Technológiai dokumentációk kidolgozása,  
 termeléssel kapcsolatos adatok karbantartása
• A gyártás mindenkori műszaki követelményei- 
 nek megfelelő ajánlatok bekérése, értékelése
• A gyártósorra vonatkozó technológiai  
 dokumentációk elkészítése
• Az irodai és a gyártási területek ACE tevékeny- 
 ségének támogatása, célkitűzéseinek elérése
• Projekt szemlélet, határidők betartása

Elvárások:
• Egyetemi vagy főiskolai végzettség, műszaki  
 szakirányon
• Jelentős releváns munkatapasztalat
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
• LEAN tapasztalat
• Vállalatirányítási rendszer ismerete

Előnyök:
• Hűtéstechnikai tapasztalat 
• Auto CAd, Solid Edge programok ismerete
• SAP ismeret
• LEAN transzformációban való részvétel
• SIX SIGMA ismerete

Feladatok:
• Késztermék rendelések fogadása, visszaiga- 
 zolása, ütemezése
• Hiánylisták készítése, anyaghiányok követése
• Gyártási riportok készítése
• Gyártást akadályozó problémák koordinálása,  
 megoldása
• ECNX folyamatban való részvétel
• Új folyamatok bevezetésében, illetve működte- 
 tésében való részvétel
• Folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal  
 (R&D, Beszerzés, Sales, Mérnökség, gyártósorok)

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Vállalatirányítási rendszerek logikájának és  
 kezelésének ismerete (előny JDE, SAP)
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret  
 (Microsoft Office: Excel, Power Point, Word)

Előny:
• Angol nyelvismeret
• Termékismeret
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

FIATAL DINAMIKUS CSAPAT, KORSZERŰ 
GÉPPARK, CSOPORTOS ÉS EGYÉNI SZAKMAI 

KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA! DOLGOZZ VELÜNK!

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  

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.

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.

Jelentkezés:

E-mail:  gyongyos@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Gyöngyös Raktáros

Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ GYÖNGYÖSHALÁSZI CSAPATUNKHOZ:

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Elvárásaink:Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői engedély

megszerzésére, vagy már meglévő frissítésére

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Több műszakos munkarend vállalása

Pontos és precíz munkavégzés

Csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás

Egri Építőipari cég keres 

központi
ÉpítőmÉrnököt

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
kiemelt bérezés!

tel.: 06-36/512-110
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A multinacionális Fortaco Csoport több, mint 60 éves múlttal 
rendelkező jászberényi gyára a folyamatos volumennövekedés miatt 

munkavállalókat keres az alábbi pozíciókba:

• Versenyképes jövedelem 
• Cafeteria 
• Bónuszjuttatások 
• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség 
• Saját állományban történő, hosszú távú foglalkoztatás

* Részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén

AMIT KÍNÁLUNK

Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.

+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet • Egyszerűség • Gyorsaság

Azok a HEGESZTŐ, LAKATOS és LÁNGVÁGÓ munkavál-
lalók, akik 2018. március 31-ig csatlakoznak a Fortaco Zrt. 
állományához, NETTÓ 200.000 Ft CSATLAKOZÁSI JUTAL-
MAT kapnak!*

CSaTLaKoZáSI
JuTaLoM

• Alkatrészgyártó 
• Lángvágó (kézi, gépi) 
• Anyagvizsgáló 
• CNC forgácsoló 
• Festő 
• Forgácsoló csoportvezető 

• Gépi forgácsoló 
• Hegesztő 
• Horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• Lakatos 
• Szemcseszóró 

Jászberényi telephelyre adminisztrációs feladatok 
ellátására, önálló munkavégzésre alkalmas, 

érettségivel, számítógépes, és számlázási ismeretekkel 
rendelkező, hölgyek jelentkezését várjuk.

Jelentkezés H-P-ig 12-16-ig. 06-30/7487-497

                                     
  

 
Torzításmentes nagy látószög 
 Professzionális digitális videó 
stabilizálás  
 Hozzáférés és megosztás 
bárhonnan 
2 colos érintő kijelző,bővíthető 
memória 
Víz- és időjárás álló,hangvezérlés 
Egyszerű 1 gombos vezérlés 
 Garancia 
 

129.990 Ft 
akciokamerabolt + szállítás 

 

W W W. A K C I O K A M E R A B O LT. H U  

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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Elvárások: 
• elhivatottság
• általános iskolai végzettség
• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 
• két műszak vállalása

amit kínálunk:
• kimagasló bérezés
• béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz 
  cafeteria
• kulturált munkakörülmény
• fiatal, dinamikus csapat
• hosszútávú, stabil munkahely biztosítása

Jelentkezni lehet az
allas@horvathrudolf.hu e-mail címen.

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 

Takarítónő

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen „Info” jeligére!

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. hatvani csapatába 
az alábbi pozícióra keresünk új kollégákat

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

Raktáros, targoncás 
kollégát/kolléganőt 

 
Elvárások: 

• több műszak 
vállalása 

Előny: 
• OKJ 

targoncavezetői 
bizonyítvány és 
vezetői 
engedély 

 
Amit kínálunk: 

• versenyképes 
fizetés + 
Cafeteria 

• hosszú távú 
munkalehetőség 

• céges busz  
Hatvan területén

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mail 

címen, „Info” jeligére! 
 
 
 

• Betanított munkás 
/ tisztítógép kezelő 

miért a mader?
•	 versenyképes	fizetés	
•	 havi	/	éves	Cafeteria		
	 és	jelenléti	bónusz
•	 jó	munkakörülmények
•	 stabil	hosszútávú	munkahely
•	 4	műszakos	munkarend		
	 (	4	nap	munka,	4	nap	pihenő	)
•	 céges	busz		Hatvan	területén
•	 munkaruha

- 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

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

akció érvényes 02.05-től 02.10-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MARKET

Nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
Szo.: 7-13-ig

Árvarázs Új helyen                         

az áRvaRáZS új helyen, megújult külsővel, bővülő árukészlettel várja kedves vásárlóit!

több mint 200 m2-en

Kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as Market Jászberény
Étkezési utalványokat elfogadunk

Balaton szelet 

kókuszos 28 g

After Eigth
 200 g

75Ft 69Ft 
 (2464 Ft/kg)

259Ft 
129Ft 

999Ft
799Ft 

 (864 Ft/l)

799Ft599Ft 

179Ft 
99Ft 
 (247 Ft/l)

229Ft 99Ft 
 (943 Ft/kg)

999Ft
 599Ft 
 (2396 Ft/kg)

99Ft
 49Ft 
 (196 Ft/l)

49Ft  
29Ft 

 (1526 Ft/kg)

99Ft
 49Ft 
 (196 Ft/l)

Xixo 0,25l 
dobozos

 üdítő
több íz

Go 0,25 l 
ice tea 
citrom 

és barack íz

Topjoy 0,4 l 
pomelo, 
guava

Tankcsapda
 energiaital 

250 ml

Silan öblítő 
1,85l  többféle

Perwoll 1l 
mosógél  
többféle

Arany 
Fácán 

dobozos 
sör 0,5l

Maggi  
marha- 

husleves 
 kocka  

132g

149Ft 
79Ft 
 (316 Ft/l)

169Ft 
149Ft 

 (298 Ft/l)
Orero 

keksz 19gTuc keksz 105g 

tomato and herbs

Jászberényi telephelyre, nappali portás 
feladatok ellátására önálló munkavégzésre alkalmas, 

határozott fellépésű férfi munkaerőt keresünk.
Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 12-16 óra között a 

06-30/7487-497

Érdeklődni munkaidőben a 0620/849-6942 vagy 
0620/745-8810 számon vagy a jelentkezes@trendhr.hu  

címen lehet. Reg. sz: Jnm.01.002429.3.2014

Trend hr 
Solutions Kft 
keres jászberényi üzembe 
2 műszakos munkarendbe.
TaRgoNCáSoKaT. 

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

nyezet, ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Pályakezdők és csökkent munkaképességűek jelentkezését is várjuk. 

Fuvarszervezőt keresünk azonnali 
kezdéssel Szentlőrinckátai telephelyre!

/akár kezdőt is/
elvárások: dinamizmus, jó szervező és kommunikációs 
 készség, angol vagy német nyelvtudás.
Amit kínálunk: jó fizetés, korlátlan céges telefon, céges autó

jelentkezni: 06/30/228-0943 vagy
nagy.tamas@katakamion.hu 

 

BÚtOrszalON És KONYHastÚDIó
2760 Nagykáta, Ady E. u. 4/a. Tel.: +36-29/440-253,
Fax: +36-29/440-253 E-mail: terek@terek.hu  www.terek.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes, folyamatos kedvezmények, érdeklődjön áruházunkban!

Ne várja meg az áremelést, vásároljon most engedménnyel!
Elemes beépíthető modern konyhák.

Hálószoba gardrób + ágykeret + 2 éjjeli 
194.500 Ft helyett 175.000 Ft

Kárpitos kanapék és garnitúrák széles választékban.

Rugós, ágyneműtartós franciaágyak

SZEKRÉNYSOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, HÁLÓK, KANAPÉK, 
ÉTKEZŐK, KONYHÁK, KISBÚTOROK

Paplan, párna
készletről

kedvez-
ménnyel!-20% 

Cégek, társaságok, egyéni vállakozók, 
alapítványok egyéb üzleti 

tevékenységet végzők részére.
• Bérszámfejtés

• TB. és ügyfélkapu ügyintézés
• bevallások készítése...

Havi könyvelési anyagokért 
futárt küldünk.

HUNGÁRIA KFT

IPSUM
Társaságunk teljes körű
profi, pontos, naprakész 

és lelkiismeretes

könyvelést vállal!

Megtisztelő jelentkezésüket az
info@ipsumhungaria.com

e-mail címre várjuk!
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nagykáta, 
Rákóczi körút 15.   

tel.: 06-20/961-4137.   
nyitva: k-cs.: 7-16, 
p.: 7-17, szo.: 7-13 

Hatvan, Bányász utca 1. 
tel: 0620/257-3180  

H: Zárva, K-Cs: 7.30-16, 
P:7.30-17, Sz:7.30-13 
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BuBI-HuSI AKcIÓ VÁSÁR!
              Az akció 2018.02.02 - 02.17-ig

ÚjRA ELfOGAdjuK AZ ERZSÉBET KÁRTYÁKAT
TOVÁBBI AKcIÓK  AZ ÜZLETBEN!

BaNKKáRTyáS FIZETÉSI LEhETŐSÉg!   
ÉTKEZÉSI uTaLváNyoK ELFogaDÓ hELyE!

www.magromeat.huE-mail: bubihusi99@gmail.com

ill. készlet erejéig tart!
FINoM háZI MáJaS-vÉRES huRKa

FüSTöLT 
KoLoZSváRI SZaLoNNa
háZI 
FüSTöLT KoLBáSZ

CSIRKE 
SZáRNy

SERTÉS
LaPoCKa
SERTÉS 
BŐRöS-LaPoCKa

CSIRKE 
FaR-háT

SERTÉS
CoMB

CSIRKE PECSENyE 
CoMB

2 kg fölött 
csak

2 kg 
fölött 
csak

Ft
/k

g

Ft
/k

g

Ft
/k

g
Ft

/k
g

Ft
/k

g

Ft/kg

Ft/kg

Ft
/k

g

Ft
/k

g
Ft

/k
g

798

398
888
738

2400

2000

138

378
995

1598
1798

Ft
/k

g

Ft
/k

g
578

1399

5100 Jászberény 
Szabadság tér 11-13.

 a Pillér bolt helyén 
a Coop áruházzal szemben.

tel.: 06-20/552-9361
nyitva: K-P.: 7:30-17, Szo.: 7-12-ig

KoCSoNyáNaK vaLÓ 
SERTÉS KöRöM - FüL
FaRoK BŐR-CSüLöK 

KaPhaTÓ

 CSaK

 CSaK

 CSaK

 CSaK

 CSaK

 CSaK

Ft/kg

a rendszeres szűrő-
vizsgálattal az emlőrák 
miatti halálesetek 30%-a 

megelőzhető lenne. 
az emlőrák nem okoz 

mindig tüneteket, ezért 
fontos a szűrővizsgálat. 
a szűrés életet ment!
(Forrás: www.antsz.

hu>szurések)

Kovács istván Zoltán, 
szűrési koordinátor,

HmK népegészségügyi 
Főosztály

tel.: 06-36-511-910

VEGYES

régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /10/2/
Akciós farsangi jelmez és 
kellék vásár Szolnokon, a 
Széchenyi lakótelepi kispiac 
mögötti Dávid Jelmez Szaküz-
letben. Óriási a választékunk: 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 
méretű jelmezekből. A tetőn 
fagyi tölcsér látható! Nyitva: 
minden nap 9-18 óráig. Olcsó 
árak, óriási választék! /6/3/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelés-
ben, csak kiszállítással. T.: 
06-20/359-0849 /50/3/
Régiséget, antik órákat, kar-
dot, régi pénzt, vitrintárgya-
kat, tálalót, vitrint, hagyatékot 
veszek. Vámosgyörk 06-
30/3636-980 /6/6/
Eladó kerekes szemetesku-
ka, soros korcsolya, női ke-
rékpár, biztonsági gyerekülés 
autóba, kerékpárra, bukósi-
sak, rozsdamentes mosoga-
tótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival 
és 155/70/13-as nyári gumik. 
Érd.: 06-70/247-0863 /10/2/
Fa, szén és lignit kapható! 
Kalodás, kuglis és hasoga-
tott tűzifa, többféle brikett, 
cseh, szlovák és német 
szenek kaphatók! Hatvan, 
rákóczi út 116. telefon-
szám: 06-20/518-5956, 
06-20/350-5964 /8/7/

Tűzifa eladó. Tel.: 06-30/9331-
714 /50/3/
Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, ha-
gyatékot, dunnapárnát. Tel.: 
06-30/317-0726 /9/5/
Reális áron szekrényt, polcos 
szekrényt, gyerekbútort kere-
sek Jászberényben. Tel.: 06-
70/647-3841 /3/3/
Hagyatékfelvásárlás! Vásárol-
nék régi bútorokat, dísztárgya-
kat, festményeket, régi tárgya-
kat, stb. Tel.: 06-70/5300-553 
/3/3/
Körbálás lucerna, köles, szal-
ma, széna és szemes kukorica, 
búza, árpa, köles és napraforgó 
eladó. Érdeklődni: Nagykáta, 
06-30/9983-681 /6/3/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! 06-30-403-
6754 /4/1/
Jászberényben búza eladó. 
Tel.: 06-70/3797-981 /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 /4/1/

Száraz tűzifa kapható erdei 
m3-ben. Tölgy, bükk, gyer-
tyán. Házhoz szállítással 22E 
Ft/m3-től. Ugyanitt kalodában 
(0,588m3) 14E Ft/m3-től. Tel.: 
06-70/233-5742

INGATLAN
regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást 
keresünk! 20 éves szakmai 
tapasztalattal, országos 
adatbázissal, díjmentes 
regisztrációval és szakta-
nácsadással állunk rendel-
kezésére! ingatlant kereső 
ügyfeleinket díjmentes szol-
gáltatásokkal várjuk! elér-
hetőség: Müllerné Marika 
06-30-282-0522 /20/16/
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tele-
fonszám: 06-70/530-2489, 06-
37/340-611 /7/3/
Hatvan határában 2 db 1500 nm-
es gondozott szőlő és földterület 
bekerítve eladó. Tel.: 06-20/384-
3906 /3/3/
Csányon 2 szobás családi ház 
falu központban eladó. Ir.ár: 5 
MFt. Tel.: 06-30/206-3146 /5/2/
Eladó Jásztelek községben, 
főútvonal mellett, bejáratott, 
jól menő kisvendéglő lakással 
együtt. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/488-
6861 /10/3/
Jászberényben kocka családi ház 
eladó. Tel.: 06-30/448-0490 /3/3/
Jászberényben, a Szent László 
utcában IV. emeleti, 73 nm-es, 
3 szobás, felújított lakás bútoro-
zottan eladó. Ár: 14,5 MFt. Érd.: 
06-70/626-5757 /3/2/
Üzlethelyiség eladó 
Jászárokszálláson 3.280.000 Ft-
os akciós áron. Érd.: 06-70/314-
6812
Hatvan, Kinizsi út 2. összközműves 
parasztház, 675 nm telken eladó. 
Tel.: 37/343-206 /2/1/

BÉRLET

Nagykátán, a Jászberényi úton, 
nagyon frekventált helyen 120 
nm-es üzlethelyiség, raktár, 
udvar kiadó. Érd.: 06-30/982-
0429 /3/3/
Kiadó Jászberény központjá-
ban bútorozott szoba teljes 
lakáshasználattal fiatal hölgy-
nek vagy párnak. Tel.: 06-
70/264-5881 /3/3/
Albérlet kiadó Újhatvanban idős 
nyugdíjasnál 50-60 éves hölgy 
részére, megegyezéssel. Tel.: 
37/341-747 /3/3/
Jászberény belvárosában ma-
gasföldszinti 2 szobás, társas-
házi, igényes  berendezésű 
lakás garázzsal, számlaképe-
sen hosszú távra kiadó. Érd.:  
+36/30/68-00-105 /3/1/

ÁLLAT
Mangalica hízó eladó, szaba-
don tartott, hasítva is. Tel.: 06-
20/2273-310 /3/3/
TYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 
75% termelés, földön nevelt. 
INGYENES szállítás. 690Ft/db. 
Érd.:06-70/776-3007.
tanyai szabadon tartott, saját 
termelésű takarmányon nevelt, 
különböző súlyú mangalica 
és durok hízók eladók. Ui.: 
fejeskáposzta kis- és nagy tétel-
ben eladó. Érd.: 06-70/513-8298

JÁRMŰ

TÁRSKERESÉS
170 cm magas, 40 év feletti, 
karcsú hölggyel ismerkednék. 
Érdeklődni: 06-30/4920-758, 
19-20 óra között /3/3/

Ráfutófékes utánfutó, engedé-
lyezett terhelés 490 kg, alapte-
rület 150× 250, ár: 220.000 Ft. 
Tel.: 06-30/853-0003 /3/2/

Eladó zárt, fedett helyen tárolt 
körbálás lucerna, 100 bála, 
4.000 Ft/bála. Ugyanitt 20 db 
fiatal anya juh eladó. Tel.: 06-
30/284-4017 /3/1/

JÁSZFÉNYSZARUN költözés 
miatt bútorok eladók. Bőr-ülő 
3-1-1, réz franciaágy kiegé-
szítőkkel. Ágyazható kanapé, 
konyha, ebédlő, csepel 111-
es, textima tűző varrógépek, 
szőnyegek, franciapult. 06/20-
9266-267.
Megkímélt állapotban mű-
anyag élelmiszeres hordók 
eladók, 60 l-es 2500 Ft/db 
és 200 l-es 6500 Ft/db. 06-
30/393-0812.
Eladó: Lamborghini vízszivaty-
tyú, benzines, 100”; Trabant 
téli gumi 2 db; vizes köszö-
rű kő 600 átmérő; rota kapa 
Tomasz 10eFt. Telefonszám: 
20/241-1265 /2/1/
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/8/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztí-
tását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/200-4568 /20/15/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni cse-
re azonnal! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/573-3501 /10/2/

Megbízható magánvállalkozás 
takarítást vállal lakások, családi 
házak, irodák részére garanciá-
val, számlaképesen, határidőre. 
06-30/664-9780

Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást, gépjármű szállí-
tást vállalok. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/18/
Napkollektorok telepítése, 
kivitelezése. Hőkamerás 
épület és gépészeti berende-
zések vizsgálata: hővesztesé-
gek, hőhidak és penészedési 
okok  fetárása, fűtési, hűtési 
rendszerek rejtett hibáinak, 
szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltá-
rása. Érd.: 06-70/200-4568 
/20/18/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép, 
mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítá-
sa. Érdeklődni lehet: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/8/
Redőnykészítés, redőnyjaví-
tás! Gurtnicsere akár még ma! 
Péter Úr Telefonszám: 06-
20/420-3324 /16/12/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új 
kutak ásása, télen is. Tel.: 06-
20/419-0064 /6/2/

Magas áron vásárolok
SZÁZOLDALAS
SZABAD FÖLD

újságot az
1990-es évekből.

Tel.: 06-70/625-1462

Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Telefonszám: 
06-70/305-7697 /5/2/
Családi házak, épületek, laká-
sok belső munkálatait, utólagos 
szigetelését, mindenféle kőmű-
ves munkát vállalunk. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/938-2894 /4/3/
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-
5-10-15-20 m3-es méretben. 
Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06- 70-364-5066
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindenne-
mű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /5/2/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érd.: 06-20/330-
4597 /5/2/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, má-
zolást, tapétázást, térkő raká-
sát, kerítés építést vállalok akár 
anyagbeszerzéssel is. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/420-1461 /5/2/

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

TÉGED KERESÜNK!

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben
br: 1100 – 1400 Ft/óra
órabérekkel díjazzuk!

(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, betanulási idő után értendő)

• Napi 8 órás munkaidő 30 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel 
• Klimatizált gyártócsarnok 

• Kényelmes, tiszta munkakörülmények 
• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat 

• Hosszútávú, stabil munkahely • Előrelépési lehetőség

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?
 Ha gyermeke „tanulási 

problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” 

miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit 

sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, 

keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítvány-

tól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában.
 Cím: 1461 Budapest,

Pf.: 182.
 Telefon: 06 (1) 342-6355, 

06-70-330-5384 
 E-mail: info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barát-
ja, ismerőse, hozzátar-
tozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, 
jelezze panaszát az 

alábbi
elérhetőségeken.

 Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít in-
gyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a 

pszichiátriai
kezelésük során.

 Állampolgári Bizottság 
az Emberi

Jogokért Alapítvány 
 Cím: 1461 Budapest,

Pf.: 182.
 Telefon: 06 (1) 342-

6355, 06-70-330-5384 
 E-mail: panasz@cchr.hu 
 www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!

Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettázást, 
burkolást, ajtó-ablak cserét, 
homlokzatszigetelést, tető ké-
szítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/8899-673 /5/2/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 06-70/233-0673. /12/3/
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nem-
zetközi üzlet, határtalan lehe-
tőség! Tel.: 06-20/777-1122 
/16/9/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/4/
Gyakorlott mérlegképes köny-
velőt keresünk, könyvelőiro-
dába. Írásos önéletrajzot a 
bonusz@vnet.hu email címre 
kérjük /3/3/
D kategóriával keresek sofőrt. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0670/223-
9466 /3/3/

ÁLLÁST KERES
Jászberényben gyermek 
felügyeletet vagy idősgon-
dozást, főzést vállalnék. Au-
tóval rendelkezem. Tel.: 06-
70/933-4778 /3/2/
Hatvanban, azon belül Új-
hatvanban 4 órás állást vál-
lalnék, 63 éves nyugdíjas nő 
(irodák, cégek). Telefonszám: 
06-70/303-4945

Pusztamonostoron élő, kere-
kesszékben élő, 57 éves nő 
vagyok. Várom annak a jó fi-
zikumú, lelkiismeretes nőnek 
vagy férfinak a jelentkezését, 
aki minden nap 1-2 órát a 
gondozásommal kapcsola-
tos feladatokat látna el (für-
detés, öltöztetés, stb.). Tel.: 
06-70/617-1778, 06-57/421-
027 /3/3/
Mosonmagyaróvárra munkájá-
ra igényes felszolgáló hölgyet 
keresünk kávéházba. Érdek-
lődni lehet: 06/30/638-3970

Halmajugrán betanított mun-
kalehetőség. Termékek ki - be-
csomagolása. Saját gépjármű 
szükséges. Bér: bruttó 1.100 
Ft/óra. Jelentkezés: 06-30-483-
3737 /2/1/

A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára férfi munkatársat 
keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a Jászberény, 
Kossuth Lajos út 48- 50. szám 
alatt személyesen (hétfőtől-
péntekig 7 és 15 óra között) 
vagy elektronikusan a szer-
szam@horizontcolor.hu e-mail 
címen lehet. /3/3/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
fényezőket keresünk gödöllői 
munkahelyre hosszútávra. Ki-
emelten magas bérezés, uta-
zási költségtérítés, szállítás 
vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NYÁRON IS (Hat-
vanban)! PÓTVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/3318-359 /10/9/
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-
A011) /11/3/

Megbízható lapterjesztőt 
keresünk Jászberénybe. 
Tel.: 06-57/500-990 /2/2/
Versenyképes fizetéssel piz-
za készítésre szakácsot vagy 
szakácsnőt felveszünk. Be-
tanítás megoldható! Telefon-
szám: +36-30/572-6846 /4/3/
Jászárokszállás telephely-
re lakatost,  CO hegesztőt, 
pótkocsi gyártásához és szó-
rópisztolyos festéshez értő 
szakembert azonnal munka-
kezdéssel  felveszek kiemelt 
bérezéssel. Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejá-
rást biztosítunk.  Telefonszám: 
06-70/611-51-33 /6/3/
Jászárokszállási pizzéria piz-
za futárt keres. Telefonszám: 
06 70-363-7305 /3/3/
Asztalos szakmunkást kere-
sek Jászberénybe. Tel.: 06-
30/9782-469 /3/3/

Nehézgépkezelőt keresek 
Hatvan környékéről. Tel.: 06-
30/591-8658 /4/2/
Mátranováki munkahelyre 
gyakorlattal rendelkező CO 
és AWI kombináltos hegesz-
tőket keresünk. Jelentkezé-
süket önéletrajzban várjuk. 
rizopes2014@gmail.com, 06-
20/356-3835 /2/2/
Lakatosokat (rajzról olvasni 
tudó) keresünk hosszú távú 
munkára, kecskeméti mun-
kahelyre. Bejárást, szállást, 
előleget biztosítunk. Tel.: 
06(70)672-1966. /2/2/
Megbízható traktorost kere-
sünk gyümölcsösbe, Gyöngyös 
térségében. Állandó munka, 
biztos megélhetés, útiköltség 
térítés, szállás lehetőség. Tele-
fonszám: 06-20/9356-969
Bányászati területre azonnali 
kezdéssel segédmunkásokat 
keresünk Rózsaszentmárton, 
Apc, Zagyvaszántó, Lőrinci, 
Petőfibánya településekről. 
Bérezés: 1000 Ft/óra. Érdek-
lődni lehet: 70/505-6806 /2/1/
CSOPORTVEZETŐT, CO-he-
gesztőket, lakatosokat, villany-
szerelőket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érdeklődni 
lehet: 06/70-942-8927.
Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat azonnali 
munkakezdéssel felveszek 
hosszútávra, kiemelt bérezés-
sel!! Tel.: 70/611-5133 /4/1/
Gyakorlattal rendelkező minő-
ségellenőröket keresünk autó-
ipari céghez minőségellenőri 
munkakörbe. Gyártósori-rak-
tárkészlet vizuális, mérőeszkö-
zös ellenőrzés, válogatási, mé-
rési feladatok ellátására. Három 
műszak vállalása. Kiemelt bére-
zés. B kategóriás jogosítvány, 
saját gépjármű előny. Jelentke-
zéseket az info@fqs.hu címre 
várjuk.  Tárgy mezőben kérjük 
feltüntetni: Jászberény /2/1/
Munkatársat keresünk eladói 
munkakörbe. Önéletrajzot ké-
rünk e-mailben. Érettségi előny. 
pocmo@freemail.hu /3/1/
Leinformálható, tapasztalt, jász-
berényi hölgyet keresünk csalá-
di ház takarítására, 4óra/nap. 
Jelige: „Hosszútáv”. Kézzel írt, 
fényképes önéletrajzot kérünk 
a Szuperinfó szerkesztőségbe 
(5100 Jászberény, Gyöngyösi 
út 25.) /3/1/

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

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s 
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön és 
Jászberényben
február 10-én.

Pest megyében, élelmiszer
feldolgozó üzembe keresünk

gépkezelő, délutános áru-
összekészítő  és éjszakás

anyagmozgató munkatársat.
Ingyenes szálláslehetőség

megoldható!
 

capriovus@capriovus.hu
+36 24 418 296

Munkalehetőség!

REGGELIZTETŐ SZAKÁCS,
KONYHALÁNY, SZOBALÁNY és

FELSZOLGÁLÓ munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet telefonon: 06-20/311-6211

vagy e-mailben:
hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

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

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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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.

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

Kazánfűtőt, karbantartót kere-
sek ipari vegyes tüzelésű ka-
zánhoz, nyugdíjas, hatvani la-
kost. Tel.: 06-20/937-9301
Jászberényi vendéglátó egy-
ségbe, pultos munkakörbe 
hölgy jelentkezését várom. Tel.: 
06-30/395-0961 /3/1/
Újhatvani vendéglátóba eladót 
keresek kisegítő munkára. Fia-
tal nyugdíjas, egyedülálló hölgy 
személyében. Tel.: 06-20/384-
3906 /3/1/
Gyakorlattal rendelkező 
konyhai kisegítőt keresünk 
hatvani étterembe. Tel.: 
06-30/849-6699 /3/1/
Autószerelőt, teherautószere-
lőt, mezőgazdasági gépsze-
relőt, keresünk szakmai ta-
pasztalattal, veresegyházi és 
gödöllői telephelyű szervizbe, 
ipari munkagépek javítására. 
Önálló munkavégzésre. Sta-
bil, hosszútávú munkahely, 
kiemelt bérezés, utazási hoz-
zájárulás. 06-70-674-9345
Karosszérialakatos végzett-
ségű munkatársat keresünk, 
szakmai tapasztalattal, veres-
egyházi és gödöllői telephelyű 
szervizbe, ipari munkagépek 
javítására. Önálló munka-
végzésre. Stabil, hosszútávú 
munkahely, kiemelt bérezés, 
utazási hozzájárulás. 06-70-
674-9345
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2018. február 1.12

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

Ft12 990

KERET + LENCSE

HELYETT, CSAK24.980 Ft

(Karc és tükröződés mentes)

2018. február 01-től március 31-ig! 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

FŐTÉRI PTIKA
5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.  
TEL.: +36 57 412 764

Új szemüveghez,
INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás!

.

16. 

ez,

AT
ás!

Divatstúdió 
&Styling

Nyitva tartás: Hétfő, csütörtök: Előzetesen 
egyeztetett időpontban, csak VIP tagoknak.

K - Sze - P: 900 - 1700, Szo.: 900-1300-ig.

www.anikovigstylist.com
• női ruhák, cipők, táskák, kiegészítők A - Z-ig plus size méretben is!
• stylist által összeállított komplett szettek 15 % kedvezménnyel 

Törzsvásárlói kártya – viszonzásképpen, mert figyelsz ránk:
• 10 000 Ft vásárlás felett
• állandó 5 %-os kedvezmény
• aktualitásokról folyamatos tájékoztatás

VIP kártya - hálánk méltó jeléül:
• 30 000 Ft feletti vásárlás esetén 3 havi tagság,  
 mely megújítható
• állandó 15 %-os kedvezmény biztosítása
• aktualitásokról, akciókról folyamatos tájékoztatás
• ajándék kiegészítők
• 1 óra ingyenes stílustanácsadás, 
 mely kizárólag rólad szól
• 1 óra személyre szabott VIP nyitva tartás  
 csak NEKED

3000 Hatvan, Rákóczi u. 24. Tel.: 37 / 738-620
e-mail: shop@anikovigstylist.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.

aranycsere! 9.500 Ft/g

TöRTaRaNy 
FELváSáRLáS Több mint 100 pár készleten!

EZüST éKSZEREK -20%
ARANy éKSZEREK -10 -15%

Régi megunt ékszereit új arany ékszer vásárlása esetén  
a vásárolt súlyig 9.500 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Valentin nap február 14.

NEMES ACéL éKSZEREK -20%

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajz: stahorszky.mariann@szatmari.hu

WEBÁRUHÁZ
munkatársat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feladat: • webes tartalomkezelés
• a cég weboldalának menedzselése
• webáruházi értékesítés
Elvárás: • középfokú végzettség
 • igényesség • terhelhetőség
Előny: • hasonló területen szerzett
  tapasztalat


