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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

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
Szerda: 14.00-17.30-ig (bejelentkezés nélkül)

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

NŐNAPI OPERETT EST

Az est házigazdája Budai Lóránt országgyűlési képviselőjelölt

2018. március 8. (csütörtök) 17 óra
FELLÉPŐK

TÓTH ÉVA ÉS LEBLANC GYŐZŐ
OPERETT- ÉS OPERAÉNEKESEK

Jászberény
Déryné 

Rendezvényház
díszterem

Lehel Vezér tér 33.

A belépés
ingyenes!

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.

Ajándék szemvizsgálAt Bejelentkezés: 06 57/405 225

elérhetőségünk: jászberény, Piactéri üzletsor.
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Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben.

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

Kovács és Fia Optika
2760 Nagykáta, 
Vadász u. 1/a
Tel: 29/441-232

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

78x64 mm.indd   1 2017. 05. 09.   7:58
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Egy pár ZEISS 
Multifokális lencse 
vásárlása esetén 

egy pár 
ZEISS Munkaszemüveg 

lencsét 
aDunk ajánDékba!

BÚTORHÁZ és FÉNYÁR
Jb., Kossuth L. út 80. 
T.: 06-30/963-4293. 
Ny.: H-P: 9-17-ig, 
Szo: 9-12-ig. A készlet erejéig.

     Étkezőasztalok, székek, 
csillárok, asztali és állólámpák 
nagy választékban.

Különböző méretű polcok, polcrendszerek kiárusítása.

Jászárokszállási üzemünkbe 
péket keresünk váltott műszakba. 

tel.: 06 70 303 70 20

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon
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karrier.penny.hu 

Az Ön feladata:
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés.

Az Ön profilja:
• vevőközpontú szemlélet,
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

Amit kínálunk:
• versenyképes, teljesítményösztönző 

jövedelem,
• emberközpontú, hosszú távú,  

biztos munkahely,
• szakmai előrelépési lehetőség.

Ügyfélorientáció Fejlődés Bátorítás

Biztonság Csapatmunka

Önre váró lehetőségek: Fényképes önéletrajzát az üzlet és  
a munkakör megjelölésével társaságunk 
központjába szíveskedjen megküldeni. 

Penny Market Kft. 
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.

email: keletiregio@penny.hu

online: karrier.penny.hu

LOJALITÁS, CSAPATSZELLEM,

FEJLŐDÉS

Jászberényi és jászapáti üzleteinkbe

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkakörbe munkatársakat keresünk.

2018-08_EP_jaszbereny-jaszapati_202x273mm2.indd   1 2018.02.27.   8:56:41
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MITU PRÉMIUM 
ÜzleT

JászbeRÉny

Kezdődjön
a tavaszi
ruhatár
frissítés

helló
március!

Lehel vezér tér 15.
nyitva: 

H-P 9-18, szo 9-12
www.mitu.hu 

facebook.com/ 
mituhasznaltruha

Úgy érzi, Önnek is gondot okoz a beszéd
megértése zajban és társaságban egyaránt?

mi találunk megoldást a hallásproblémájára, 
forduljon hozzánk bizalommal!

Próbálja ki ingyenesen, otthonában a speciális 
chiprendszerek által nyújtott hallási lehetőségeket. 
Szakértő kollégánk személyre szabottan a legjobb 
megoldást fogja önnek kínálni.

Nyerje vissza önbizalmát, és élvezze újra 
a társas pillanatokat!

előzetes időpont egyeztetés szükséges.

VIZSGÁLTASSA MEG HALLÁSÁT 
AZ AMPLIFON HALLÁSKÖZPONTBAN!

amplifon Hallásközpontok

Gyöngyös, Köztársaság tér 8.
Tel.: 06 37 506 079
Hatvan, Grassalkovich út 3/a (A fő úton, a Posta során)
Tel.: 06 37 506 065
amplifon.hu

390 Ft / levél
Hallókészülék elem
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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.

- 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

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 37/ 385 466 /235-ös melléken.

Csomagolókat, gépkezelőket 
keresünk  2 műszakos (12 órás) munkarendbe, Prologis ipari parkba. 

Céges busz: Nagykáta, Szentmártonkáta Tápiószecső, 
Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápiószele. 

péCelre összeszerelőket 
(3 műszak - 8 óra). Céges busz: Tápióbicske,  

Tápiószentmárton, Tápiószele, Nagykáta, Farmos. 

Felvételi interjú: 
2018. 03.08., csütörtök 10.00 óra, nagykáta, 
Művelődési Központ, Bajcsy Zsilinszky u. 9. 

érd.: 06(70)342-1653

A Darázs Keverő 2000 Kft.
JÁSZBERÉNY SZELEI ÚT 69.SZÁM ALATTI TAKARMÁNY BOLTJÁBA 

ELADÓ-T keres 8 órás munkaidőbe!
• versenyképes jövedelem
• utiköltség térítés
• munkaközi szünet
• melegétkeztetés

Érd.: 06-30/743-3593
telefonon, vagy személyesen a Kft.telephelyén!

Elvárás:  önálló fizikai munkavégzés
                      megbízhatóság

További részletek: Veleczki Viktor 30/239-0792

WESTEN GÁZKAZÁN
BEÜZEMELŐ és SZERVIZELŐ

SZAKEMBEREK
jelentkezését várjuk

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak SZERVIZE
 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak SZERVIZE

• arcképes gázszerelő igazolvány
• gázkészülék szerelő mesterlevél
• Gázipari Műszaki Bizottsági felülvizsgáló
 bizonyítvány

Szükséges képzettség és eszközök megléte,
vagy megszerzése folyamatban:

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

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.
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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

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

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

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! a terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladataid lesznek:
	 •	CNC	gép	biztonsági	ellenőrzése,	kezelése,		
	 	 beállítása,	karbantartása
	 •	Munkadarabok	ellenőrzése	méréssel,		
	 	 minősítése,	dokumentálása
	 •	Napi	termelési	terv	végrehajtása

elvárásaink feléd:
	 •	CNC	gépkezelő	vagy	gépi	forgácsoló	vagy		
	 	 szerszámkészítő	szakképzettség
	 •	Élhajlításban	szerzett	jártasság	előny

amit kínálunk neked:
	 •	alapbér	műszakpótlékkal:	1366	Ft/óra
	 •	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
	 •	céges	rendezvényeken	való	részvétel
	 •	munka	és	védőfelszerelés	biztosítása

dolgozz velünk CNC gépkezelő pozícióban!

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

Feladatok és felelősségek:
• a termelés és a gyártósorok ellátása a gyártáshoz szükséges alapanyagokkal
• átállások támogatása, folyamatos kapcsolattartás a gyártósor csoport- 
 vezetőjével
• a gyártás során keletkező hulladékok megfelelő kezelése és mozgatása
• kijelölt terület tisztán tartása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízható, precíz és önálló munkavégzés
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Érvényes targoncás jogosítvány  
 mindhárom kategóriára (3312, 3313, 3324)
• Három műszakos munkarend vállalása

Gyártósori anyagmozgató

Mit nyújtunk:
• Bruttó 1040,- Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-es telefonszámon!”

Elvárások: 
- két műszak vállalása
- elhivatottság
- szakmunkás iskolai végzettség
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárások: 
- elhivatottság
- szakmunkás iskolai végzettség
- hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Elvárások: 
- szakmunkás iskolai végzettség  
   (villanyszerelő, lakatos, burkoló, kőműves) 
- szakmai gyakorlat
- elhivatottság

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz  
  cafeteria, EDENRED aranykártya, munkábajárás  
  támogatása
- kulturált munkakörülmény
Munkavégzés helye: Hatvan

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

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

munkatársakat keres a következő munkakörökre: 

Takarítónő

Kertész

Karbantartó

QUALIFORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefon számon lehet: 
06 37/385 466 /235-ös mellék

aluminium öntvénysorja eltávolítására 

FűRÉSZES 
SZAKEMBERTkeres.

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Előnyt jelent:
Faipari fűrészgép kezelésében

jártas szakmai tudás

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

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

- 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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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tóth Balázs
telefon: 06 20 96 77 192

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

masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvanban
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MÁRC. 9. PÉNTEK: 18.00 óRA 
MÁRC. 10. SZOMBAT: 15.00 és 18.00 óRA

MÁRC. 11. VASÁRNAP: 15.00 óRA           
infóvonal: 06/70 356 23 46, www.eotvoscirkusz.com,       

Facebook: Cirkusz Eötvös     Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig                                          

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!

Elvárásaink:

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Több műszakos munkarend vállalása

Pontosan, precízen dolgozol

Csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör 

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői engedély
megszerzésére, vagy már meglévő frissítésére

- operátor, gépkezelő 
- végellenőr

munkakörökbe női, férfi munkavállalókat.
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

érd: Jászberény, thököly u. 9. 
(Báv zálogfiók épületében, az emeleten),  

57/414-515   06 30 916-5430
nyszám: JnM/01/001906-3/2014

A Szarvas kft. keres 
partner cége számára

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 
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QUALIFORM Zrt.
ALUMINIUM öNTVÉNyEK  

TöMöRSÉGVIZSGÁLATÁRA 
és öTVÉNyCSOMAGOLÁSÁRA  

munkatársakat keres, valamint  

TARGONCAVEZETŐ 
munkakörbe 

hirdet munkalehetőséget!!

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 256 29 92

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

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

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! a terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladataid lesznek:
	 •	anyagok,	alkatrészek	érkeztetése,	bevételezése,		
	 	 raktározása
	 •	gyártósorok	folyamatos	kiszolgálása
	 •	tárolási	rend	szigorú	betartása,	FIFO	elv	követése
	 •	kiadott	egyedi	anyagigények	picklisták	alapján		
	 	 történő	pontos	kiszedése,	jelölése,	minőségi		
	 	 ellenőrzése,	kicsomagolása
	 •	Kanban	rendszer	töltése,	üzemeltetése

elvárásaink feléd:
	 •	új	típusú,	3324-es	targoncás	jogosítvány,	3313-as	előny
	 •	Egészségügyi	alkalmasság

amit kínálunk neked:
	 •	alapbér	műszakpótlékkal:	1138	Ft/óra
	 •	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
	 •	céges	rendezvényeken	való	részvétel
	 •	munka	és	védőfelszerelés	biztosítása

dolgozz velünk Targoncás pozícióban!

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

A jelentkezéseket is az alábbi elérhetőségen várjuk: gabriella.bodacz@faurecia.com
Telefonon érdeklődni 06-57-887-152 (8.00-16.00 óráig)

Feladatok:
- A beszállítóktól érkező új / változtatott alkatrészek első mintázása
- Nem jóváhagyott első minták esetén koordinálja a korrekciós folyamatot
- Biztosítja a fizikális első minták rendszerezését / tárolását
- Részt vesz beszállítói auditok szervezésében / végrehajtásában
- Kezeli a beszállítói reklamációkat a 8D folyamatnak megfelelően, dokumentálva mindezt  
 a QSS rendszerben.
- Felügyeli a beszállítók által hozott javító akciók hatásosságát.
- Biztosítja, hogy az esetleges minőségi problémákhoz kapcsolódó költségek kiterhelésre  
 kerüljenek a beszállítók részére (debit alert)
- Irányítja a beszállítói alkatrészekkel kapcsolatos derogációs folyamatokat.
- Aktívan részt vesz a napi QRCI megbeszéléseken
- Figyelemmel kíséri a beszállítói minőség teljesítményeket és ezek alapján javaslatot tesz  
 a vállalatvezetés felé az esetleges korrekciókat illetően
- Koordinálja a bejövő áru ellenőrzési folyamatot
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Felsőfokú mérnöki végzettség
- 8D és PPAP rendszerek ismerete
- Kommunikációs szintű angol nyelvtudás 
- MS-Office programcsalád felhasználói szintű ismerete
Egyéb elvárások:
- Analitikus látásmód, vállalkozói szemlélet,
- Határozott fellépés és folyamatos fejlesztő mentalitás

Amit kínálunk:
- Változatos szakmai kihívások, fejlődési és karrier lehetőségek
- Bejárás emelt szintű támogatása
- Béren kívüli juttatások  
- Féléves bónusz

Beszállítói Minőségirányítási mérnök

A Faurecia Emissions Control Technologies Kft., a világ vezető 
kipufogórendszer-gyártó nemzetközi nagyvállalata, jászárokszállási 

telephelyére munkatársat keres az alábbi pozícióba:

 Malom Kft.
 jászberényi üzeme keres 

Feltétel: • C+E kategóriás jogosítvány
• tehergépjármű vezetői tapasztalat
• digitális gépjárművezető kártya
• megbízhatóság • GKI kártya
Munkarend: • reggel jászberényi indulás
 • este jászberényi érkezés

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
Versenyképes jövedelem, cafeteria!

Fényképes önéletrajzok
almasi.zoltan@szatmarimalom.hu

Telefon
30/662-9441
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a rego-plast kFt. 
FelVételt hirdet 

raktáros-targoncás
 munkakörbe

Feltétel: 
- érvényes targoncás jogosítvány
- szakmai gyakorlat 

Előny:
- tűzvédelmi szakvizsga megléte (3-as csoport)

Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetőséget, 
versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatásokat, 
utazási támogatást kínál dolgozóinak.

Kétműszakos munkarend vállalása feltétel.

Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a 
portaszolgálatnál, (Jászjákóhalma, József A. u. 81.) 
illetve az allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

a rego-plast kFt. FelVételt hirdet 

segédmunkás munkakörbe
Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetősé-
get, versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatá-
sokat, utazási támogatást kínál dolgozóinak.
Többműszakos munkarend vállalása feltétel.

Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a 
portaszolgálatnál, (Jászjákóhalma, József A. u. 81.) 
illetve az allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

Jászberénybe, 
az AVIA 

benzinkútra 

eladót 
felveszünk. 
Jelentkezni

lehet a 

06-30/336-2538-as 
telefonszámon.

Azonnali munkakezdéssel 

könyvElő munkatársat 
keresünk jászárokszállási irodába. 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
jasz.konyvelo@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 06-30/315-7079-es 
telefonszámon.

Belföldes, előrakós 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresünk
• 40 tonnás, nyerges szerelvényre, fix viszonylatra.
• Munkavégzés naponta kb. 5-7 óra, hétfőtől  
 szombatig.
• Indulás reggel, érkezés délután, a szabad- ill.  
 pihenőidő otthon.
• Kizárólag Tóalmás 30km-es körzetéből várjuk  
 a jelentkezőket!

Érd.: hétköznap 8-17 óráig
Tel.: +36-29-800-435

e-mai: transport@toalmas.com (önéletrajz)

Jelentkezéseket az info@fqs.hu címre várjuk. 
Tárgymezőbe kérjük feltüntetni:

 Szentlőrinckáta

Cégünk több mint 13 éve van jelen minőségügyi 
szolgáltatásokkal az autóipar területén. 

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 
munkatársakat az alábbi területre:

Feladatok:
 • Gyártósori termékek, raktárkészlet vizuális ellenőrzése
 • Mérési feladatok ellátása
 • Napi jelentések adminisztrációja
 • Folyamatos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
 • Kiemelt bérezés
 • Hosszútávú, bejelentett munkahely
 • Cafetéria, munkába járás támogatása
 • Versenyképes fizetés – próbaidő után nettó 165000 Ft
Előny: 
 • autóipari tapasztalat
 • saját gépjármű, jogosítvány 

Minőségellenőr

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.
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.

I M P R E S S Z U M

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajzok: acs.andrea@szatmari.hu

BESZERZŐ-t
Elvárás: • érettségi bizonyítvány
•felhasználói szintű számítógépes
ismeret • jó kommunikációs készség
•terhelhetőség
Előny: • felsőfokú végzettség
•releváns szakmai tapasztalat
•biztos angol nyelvtudás(szóban,írásban)

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.

Takarítókat
KERESÜNK 

TELJES
MUNKAIDŐBEN 

EGERBE.
Jelentkezni: 

06/20/238 2793 
vagy a 

06/20/971 7409-es 
telefonszámon lehetséges.

Feladatok: • autóalkatrészek végellenőrzése
 • csomagolás
Feltételek: • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség

• Kiemelt bérezés. • Túlórázási lehetőség.
• Utazás támogatása.

Jelentkezni lehet:
06-70/341-4477; 06-70/408-4564 vagy

munka157@gmail.com.

NŐI ÉS FÉRFI MUNKAERŐT.

Cégünk keres
Nógrád megyei munkahelyre azonnali kezdéssel
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Kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as Market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

Akció érvényes 03.05-től 03.10-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

149Ft 

99Ft 
 (396 Ft/l)

Étkezési utalványokat elfogadunk

Star 24 tek.3 rétegű 
eü.papír (29 Ft/db)

899Ft 699Ft 

599Ft 349Ft 
 (2458 Ft/kg)

49Ft 29Ft 
 (1450 Ft/kg)

99Ft 79Ft 
 (3160 Ft/kg)

269Ft 179Ft 
 (1085 Ft/kg)

Trend keksz 165 g

    Chio 
      Chips     

     Cornados
           65 gBomba 

0,25l 
bodza

    Chio 
      Chips 
        Fried 
     Chicken
        60 g

Vifon leves      
  többféle

   60g 

89Ft 

49Ft 
  (1960 Ft/kg)

59Ft 

39Ft 
  (1538 Ft/kg)

Sport szelet 25 g

Tibi pralinè 
több féle íz Nicole 

csoki 
tojás 
25g

Strudel szelet 
több izben 20g 

142g

 279Ft 

169Ft 
 (2600 Ft/kg) 279Ft 

169Ft 
 (2816 Ft/kg)

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 • csomagoló

- Takarítónő
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

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

30% kedvezmény
KONYHAbúTOrrA!
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TÁRSKERESÉS
Egy emberkét egyedül nevelő, 
füstmentes anyukával ismer-
kednék Jászberényből. Tel.: 
06-70/246-2660.

VEGYES

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyaté-
kot! Érd.: 06-30/9128-335 /10/6/
Kötő, hímző fonalak, Weritas 
kötőgép, hímző sablonok, ké-
zimunka könyvek, gyapjú ágy-
takaró, fehér pamutszél eladó. 
Tel.: 06-70/672-0066 /2/2/
Régiséget, álló és fali órát, régi 
pénzt, kardot, vitrint, porcelá-
nokat, Stil bútorokat, dísztár-
gyakat vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u. 16. Telefonszám: 06-
30/3636-980 /12/2/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelés-
ben, csak kiszállítással. (EUTR 
szám: AA5839768). Telefon-
szám: 06-20/359-0849 /50/7/
Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autó-
ba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogató-
tálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival 
és 155/70/13-as nyári gumik. 
Érdeklődni lehet: 06-70/247-
0863 /10/6/
Szobafenyő és pálma, kb. 
220 cm eladó. Telefonszám: 
06-57/403-683 /3/3/

ÁLLAT

Kiváló állományból való tar-
ka Master és fehér húshibrid 
előnevelt csirkék kaphatók. 
Érd: Jászberény, Temető u 
26. T.: 06-30/236-5494 /3/1/
Tanyai szabadon tartott, saját 
termelésű takarmányon nevelt, 
különböző súlyú mangalica 
és durok hízók eladók. Ui.: 
fejeskáposzta kis- és nagy té-
telben eladó. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/513-8298

Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, ha-
gyatékot, dunnapárnát. Tele-
fonszám: 06-30/317-0726 /9/9/
Kozmetikusnak eladó villanó-
fényes IPL készülék használtan 
1.250.000 Ft-ért, szőrtelenítés-
re, pigmentfolt eltávolításra, 
értágulatra. Fotóval igazoltan 
hatékony! Forgalmazó cégtől 
leinformálható. Telefonszám: 
06-70/522-7566 /2/2/
Jászárokszálláson lucerna, ve-
tőmag, tavaszárpa és műtrá-
gyaszóró eladó. Telefonszám: 
06-30/252-6091 /3/3/
Kihagyhatatlan! Bababörze 
és Kincsesbánya lesz Hat-
vanban, az Ötösben március 
11-én, vasárnap, 9-től délig 
(Hatvan, Szabadság út 13. 
tornaterem). Óriási választék, 
törpe árak! Mindenkit szere-
tettel várnak a Szervezők és 
az Eladók! Infó: 70/773-7893 
/3/2/
Szobabútor, heverő, konvek-
tor, gáztűzhely villanysütővel, 
férfi kerékpár eladó. Tel.: 06-
30/533-7999 /3/3/
Rotációs kapa szivattyúval, 
utánfutóval, akác rönkhinta, 
gáztűzhely palackkal, Hajdu 
mosógép, kukorica morzsoló, 
daráló, kemping kerékpár, régi 
fa szekrények és olajradiátor 
eladó. Tel.: 06-20/532-1101, 
06-57/655-534 /3/2/

Akciós kalodás (1mx1mx1m), 
és erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhe-
tő! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/705-2337 EUTR azonosító: 
AA5854363
Ingyen adok tetőről leszedve 
kb. 900 db egy kampós csere-
pet. Telefonszám: 06-20/2454-
706 /2/1/
Alig használt 3-as eke, csa-
ta szögi 2-es eke, őszi árpa 
eladó. 20/800-8426, 20/436-
2960 /3/1/
JÁSZFÉNYSZARUN, költözés 
miatt bútorok eladók. Bőrülő 
3-1-1, réz franciaágy kiegé-
szítőkkel, ágyazható kanapé, 
konyha, ebédlő, 10égős csil-
lár, csepel 111-es, textima 
tűző, ipari-varrógépek, 4fió-
kos franciapult. Telefonszám: 
06/20-9266-267.
Ikladi vízszivattyú, Panaso-
nic telefax, kombinált gáztűz-
hely eladó. Telefonszám: 06-
30/342-6147
Pénzzé teheti papírrégisé-
geit! Jászsági vonatkozású 
régi könyvet, kéziratot, fény-
képet, képeslapot, levelet 
vásárol gyűjtő. Tel.: 20/341-
9106, visszahívom! E-mail: 
jaszregiseg@gmail.com

VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Telefon-
szám: 06-70/624-5475 /5/1/
Körbálás lucerna 6.000 Ft, 
kisbálás szalma 350 Ft eladó 
Jászszentandráson. Tel.: 06-
30/654-2530
Kettes lengyel, hármas német 
eke, 2x 14 lapos X tárcsa, Pioneer 
17-es Hamster rugós kultivátor 
rögtörő hengerrel eladó. Telefon-
szám: 06-20/349-3848 /2/1/
Mosógép 15.000 Ft, mosoga-
tógép 15.000 Ft-ért eladó Hat-
vanban. Tel.: 06-70/594-6733

Kereskedelmi 
ügyintézőt.

A Jász-Ablak Kft. felvételre keres

Előny: 
• Word és Excel alapismeretek 
• B kategóriás jogosítvány, 

Feladatok: 
• árajánlatok készítése 
• megrendelés felvétele  
• kapcsolattartás az ügyfelekkel 
• egyéb adminisztrációs feladatok 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a lantosallas@gmail.com e-mail címen 

vagy érdeklődni lehet a   
0630/338-75-40-as telefonszámon.

Hatvani Használtruha Nagykereskedés 
Országos használtruha hálózat 

értékesítési 
partnereket keres!
06-70/946-9554
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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 SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/2/
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 /20/19/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új 
kutak ásása, télen is. Érdek-
lődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/419-0064 
/6/6/
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 /10/6/
Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást, gépjármű szállí-
tást vállalok. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/2/
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 fel-
tárása. Érdeklődni lehet: 06-
70/200-4568 /20/2/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 06-70/233-0673. /6/1/
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 /10/2/
Családi házak, épületek, laká-
sok belső munkálatait, utóla-
gos szigetelését, mindenféle 
kőműves munkát vállalunk. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 20/938-2894 
/3/3/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár 
még ma! Új redőny rendelés! 
Péter 06-20/420-3324 /15/4/
Szobafestést, mázolást válla-
lok! Tóth József Jászárokszál-
lás, Szentandrási út 111. Tele-
fon: 06-30/354-9102 /3/3/
Vizes falak utólagos szigete-
lése acéllemezzel, mérsékelt 
áron, garanciával. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/5577-192 /6/3/

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 /10/3/
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) 
/11/7/

Kedves idősek! Vállalok be-
vásárlást, postai csekkbe-
fi zetést, gyógyszerek kivál-
tását, orvoshoz szállítást, 
hivatali ügyek intézését. 
Megbízható, ápolt hölgy. 
Részletekről érdeklődni: 
06-30/648-4642 /3/2/
Házassági tanácsadás, pár-
kapcsolati konfliktus keze-
lés, face to face tréningek. 
Tel.: 06-20/446-0288, www.
eletleckek.hu /4/2/
Vízvezeték szerelést, javítást, 
karbantartást vállalok. Tel.: 
06-30/304-7652 /3/2/
Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-
tól (cser, tölgy, bükk). Tel.: 06-
30/746-2444, AA5593967
Kártyajóslás, átoklevétel, sze-
relmi-, pénz- és sikermágia, spi-
rituális tanácsadás és oktatás. 
Érdeklődni lehet: 06-20/446-
0288, www.eletleckek.hu /4/2/
Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu 
/5/1/
Duguláselhárítás garanciával, gyor-
san, tisztán. Tel.: 06-20/243-9279
Nem dönthető fák kivágását, 
gallyazását vállalom. 06-30/448-
5708 /3/1/
Kémény-béléscsövezés, -szere-
lés, -építés, -tisztítás. Kéményka-
merázás. Tel.: 06-20/243-9279
Legyen pozitív, elégedett, sike-
res! Változtasson életminősé-
gén! Életvezetési tanácsadás, 
önismereti és sikertréningek, 
metafi zikai oktatás. Érdeklődni 
lehet: 06-20/446-0288, www.
eletleckek.hu /4/2/
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-
5-10-15-20 m3-es méretben. 
Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06- 70-364-5066

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nemzet-
közi üzlet, határtalan lehető-
ség! Telefonszám: 06-20/777-
1122 /16/13/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/8/

KFT. keres gyakorlattal rendel-
kező villanyszerelőket alapsze-
relésre. Nettó 1500.-Ft-/óra. 
Szállás, utazás, napi előleg 
megoldott. 06/30-197-7141, 
06/20-323-2208. /2/1/

Vezető villanyszerelőt kere-
sek. Budapesti munkavégzés. 
Nettó 4-600.000 Ft kereset. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/434-
7128 /3/3/
Villanyszerelő mellé segéd-
munkást keresek. Budapesti 
munkavégzés, nettó 1.000 
Ft-os órabér. Tel.: 06-70/434-
7128 /3/3/

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

A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára férfi munkatársat ke-
res. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal a Jászberény, Kos-
suth Lajos út 48- 50. szám alatt 
személyesen (hétfőtől- pén-
tekig 7 és 15 óra között) vagy 
elektronikusan a szerszam@
horizontcolor.hu e-mail címen 
lehet. /3/3/
Jászberényben a Vasutas Klub-
ba NONSTOP nyitva tartással, 
kiemelt bérezéssel állandó 
munkára pultost keresek. Tel.: 
06-20/77-35-242 /9/3/
Megbízható traktorost és két 
kezi dolgozót keresünk jásza-
páti sertés telepre. Állandó 
munka, biztos megélhetés. 
Szállás lehetőség. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/677-7507 /3/3/
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 /5/1/
Jászberényi, nagy múltú cég-
hez keresünk munkatársakat 
operátori és anyagmozgatói 
munkakörbe. Jelentkezés: 06-
70/608-6252 /3/3/
D kategóriás jogosítvánnyal ke-
resek sofőrt. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
0670/223-9466 /20/3/

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kontaktlencsék el-
lenőrzése, csomagolása, au-
tomata gépek kezelése. Szá-
mítógépes ismeret szükséges. 
Heti 4 munkanap, 12 órás 
munkarend. Bruttó 975 Ft/óra 
+ 40% műszakpótlék + cafeté-
ria. Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Nagykáta, Szentmártonká-
ta, Tápióbicske, Tápiószecső, 
Tápiószele. Jelentkezzen: 06-
30-338-2005. /2/1/

Recepciós munkakörbe felve-
szünk férfi munkaerőt nappali 
műszakra angol nyelvtudás-
sal. Szállodai gyakorlat előny! 
Szobaasszonyt is keresünk. 
Jelentkezni önéletrajzzal: 
Hotel Romantik Eger, info@
romantikhotel.hu
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Jászberényi vendéglátó egység-
be pultost felveszünk. Tel.: 06-
30/395-0961 /3/2/
Hatvani trafi kba és szolári-
umba női eladót keresünk. 
Az üzletünk hétvégén és ün-
nepnap is nyitva tart. Érd.: 
Hatvan, Szent Mihály út 9. 
(7-9 óráig) /2/1/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő furgonra gyakorlattal 
rendelkező sofőrt keresek. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-30/420-5821 
/3/2/
Alkalmankénti takarításra ke-
resek megbízható személyt. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06 20 465 89 
28 /3/2/
Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk, 24T nyerges von-
tatóra. Fix fuvarok, minden 
hétvége szabad. Nyugdíjasok 
és pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/405-8844 /3/2/
Megbízható villanyszerelőt fel-
veszünk. Nettó 1300-1600,-Ft/
óra. 06-70/249-3711
Gyakorlattal rendelkező 
konyhai kisegítőt keresünk 
hatvani üzletbe. Érdeklőd-
ni lehet: 06-30/849-6699 
/3/1/
Vezető autóipari nagyvállalat 
HEGESZTŐ (CO/AWI) és BE-
TANÍTOTT GÉPKEZELŐI pozí-
ciókat kínál, akár pályakezdők 
számára is! Már az 1. hónaptól 
béren kívüli juttatásokkal! Be-
jelentett főállásba, korrekt havi 
bérezéssel! Ingyenes, közvet-
len céges buszjáratokkal! Je-
lentkezni:06-20-275-1642 (ny.
sz.:29338/2000-0100)

Eladó Hatvanban 3 szobás, 
75m2-es, összkomfortos családi 
ház! Tel.: 06-20-998-2896 /2/1/
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INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Te-
lefonszám: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/4/
Eladó Jásztelek községben, 
főútvonal mellett, bejáratott, 
jól menő kisvendéglő lakás-
sal együtt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/488-6861 /10/7/
Eladó Jászjákóhalma központ-
jában egy felújításra váró kis 
ház. Ir.ár: 2,6 MFt. Érd.: 06-
30/691-6922 /3/3/
Eladó 660 m2-es szabályos 
téglalap alapú telek, Jászbe-
rényben, a Bercsényi úttól 80 
m-re. Kiválóan alkalmas üzlet 
+ lakóépület építésére. Tele-
fonszám: 70/207-3895 /3/3/
Jászberény központjában két utcá-
ra nyíló, összközműves parasztház 
700 m2-es telekkel eladó. Irányár: 
11,9 MFt. Tel.: 06-20/6612-094, 
06-20/6612-390 /3/2/
2 szobás kertes ház központ-
hoz közel eladó. Irányár: 16 
millió. 20/754-2353 /3/2/
JÁSZBERÉNYBEN, Bercsényi 
utcában, zárt, rendezett udvaron 
egy 18nm-es és egy 45nm-es 
épület garázsnak, raktárnak ki-
adó. Érd.: 06/20-962-3671. /2/2/
JÁSZFÉNYSZARUN, 300nm-es 
családi ház, 1020nm telken, vá-
rosközpontban eladó. Szabad-
ság út 37. Tel:06/20-9266-267.
Kis családi ház Jászárokszállá-
son, Dózsa Gy. út 17. sz. alatt, 
1,8 MFt-ért eladó. Tel.: 06-
57/403-114 /3/1/
Hatvan, Kinizsi u. 2. összköz-
műves parasztház 675 m2 telken 
eladó. Tel.: 37/343-206 /2/1/
Hatvan határában 2 db 1500 
nm-es gondozott szőlőterület és 
telek bekerítve eladó. Tel.: 06-
20/384-3906 /3/1/

BÉRLET
JÁSZBERÉNY belvárosában, 
Bercsényi utcában 140nm-
es nagypolgári ingatlan, nagy 
udvarral cégeknek, vállalko-
zásoknak kiadó. Az udvaron: 
18nm-es, 45nm-es épület 
garázsnak, raktárnak. Érd.: 
06/20-962-3671. /2/2/
Boschnál dolgozó pár kiadó 
albérletet keres Hatvanban 
hosszú távra. Tel.: 06-20/536-
0985 /2/2/
Jászberény városközponti ker-
tes házba fiatal hölgy vagy pár 
bérlőtársat keresek. Tel.: 06-
70/264-5881 /3/1/

ÁCS-AGRO Kft. (Jászárokszál-
lás) mezőgazdasági gépsze-
relésben és gépkezelésben 
jártas dolgozót keres. T: 06-
30/583-6620 /3/1/
FÉRFI MUNKAVÁLLALÓKATt 
keresünk Gyöngyösi telep-
helyre, kettő műszakos teljes 
munkaidőben takarítói állás-
ra, ipari területre. Jelentkezni 
hétköznap, 10-16 óra között: 
06-30/742-0297.; 06-30/742-
0298. /2/1/
Hatvani fagyizóba alkalma-
zottat keresek áprilisi kez-
déssel. Tel.: 06-70/338-
5249 /2/1/
Kereskedelmi gyakorlattal 
rendelkező jászberényi eladót 
keresünk (férfit is) alkalmi 
munkára. Jelentkezni önélet-
rajzzal személyesen: Pár100-
as Market, Jászberény Rákó-
czi út 1. (régi kőhidi vendéglő 
helyén) /3/1/
Jászberényi vendéglátó helyre 
férfi munkaerőt és pizzafutárt 
keresünk. Tel: 06-30/232-
9603 /3/1/
Szórópisztolyos festésben jár-
tas munkatársat azonnali mun-
kakezdéssel felveszek hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/611-
5133 /5/1/
Kazánfűtőt, karbantartót kere-
sek nagyteljesítményű vegyes-
tüzelésű kazánhoz, gyakorlott 
nyugdíjast, hatvani lakost. Tel.: 
06-20/937-9301
Hatvani étterembe kere-
sünk megbízható, dolgoz-
ni akaró felszolgálót és 
pizzaszakácsot. Érd.: 06-
30/350-2282 /2/1/
Jászárokszállási pékségbe ke-
resünk szorgalmas, ambició-
zus sütőipari dolgozót és bolti 
eladót. A szakképzettség nem 
követelmény! Jelentkezésüket 
a jaszkenyer@vnet.hu címre, 
vagy az 5123 Jászárokszállás, 
Pf.: 19. postacímre, illetve az 
57/531-351 fax címre várjuk. 
Tel: 57/531-350. /3/1/

Ácsokat, ácsok mellett dolgo-
zókat hosszú távra felveszek. 
Tel.: 06-30/9493-284 /2/1/
Azonnali munkakezdéssel 
könyvelő munkatársat kere-
sünk jászárokszállási irodába. 
Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal a jasz.konyvelo@
gmail.com e-mail címen vagy 
a 06-30/315-7079-es telefon-
számon. /3/1/
AWI-kombináltos hegesztő-
ket CO2 gyakorlattal, CO2 
hegesztőket, lakatosokat, vil-
lanyszerelőket és szerszám-
készítőket keresünk (nettó 
250.000-350.000 Ft kereseti 
lehetőség). 06-70/206-2621, 
szupermunka@index.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

SZAKÁCS és
FELSZOLGÁLÓ

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

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

ANIMÁTOR ÉS NŐI MASSZŐR
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon
a wellness vezetőnél:

06-30/367-3110



2018. március 1.12

bérbe kívánja adni üzemeltetés céljából 
a Jászkisér székhelyén (5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.) 

lévő üzemi konyhát és büfét.

 Pályázati anyag megkérése: litkei.lorant@fkg.hu
Pályázat benyújtásának határideje: 

2018.03.07.

Ha ingatlan, 
akkor 

OTTHON
CENTRUM!

Korbély Anita
Jászberény, Szabadság tér 4. 
(Áruház, átrium bejáratnál)

+36 70 454 4949

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!

(Jászárokszállás, 
pusztamonostor, hatvan)  

eladókaT 
felveszünk 8 órás munkavégzéssel, 

azonnali belépéssel.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, e-mail-ben: 
turei.monika@coopstar.hu 

élelmiszer boltjainkba 

kőműveseket illetve építőiparban jártas 
segédmunkásokat keresünk folyamatos 

munkavégzésre Jászberényben.
tel.: 06-70/978-7966

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406 T.: 57/411-061

Minden ami egy építkezéshez, felújításhoz kellhet, nálunk rálelhet!
Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

Cement Diszkont
Több fajta cement kapható
Gipszkarton  (2m x 1,2m x 0,012m)  1.140 Ft/táblától (466,6 Ft/m2)

Fa brikett akciós áron 
695 Ft/csomag/10 kg (69.5 Ft/kg)  

     OSB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

Áraink az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

Fenyő FűréSzÁrú, zSÁKOS anyaGOK ,CSeMpera-
GaSzTóK, SziGeTeLőanyaGOK, FaLazóhaBarCSOK, 

TéGLÁK, CSerepeK, vaSanyaGOK STB.

AKCIÓS TŰZIFA ELADÓ!
Erdészettől, 20-35 cm átmérőjű  

tölgy, bükk, akác.
20.500 Ft/m3-től
Gyors kiszállítás!

Tel.: 06-30/748-1295 EU
TR

. P
A 

32
35

05
2

Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224

A Lantos Kft 

HEGESZTőT és
LAKATOST 

keres felvételrre.
  Jelentkezés munkaidőben a 

06-30/938-7297-es telefonszámon.


