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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!
1.399 Ft/m2-től

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! 9.700 Ft/g

TöRTARANy 
FELváSáRLáS Több mint 100 pár karikagyűrű készleten!

EzüST ékSzErEk -20%
ArANy ékSzErEk -10 -15%

régi megunt ékszereit új arany ékszer vásárlása esetén  
a vásárolt súlyig 9.700 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Ballagási Akció!

NEMES ACéL ékSzErEk -20%

FELHÍVÁS

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
              (fenntartási idő)

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059 
              (fenntartási idő) 

 
 

    
 

FELHÍVÁS 
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája   

térítésmentes Gyógytorna foglalkozást (Gerinctorna) indít 2018. április 
10-től 10 héten keresztül. 

 
Gyógytornász: Szórád Nikolett 
Helyszín: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tornaterme, Jászfényszaru Szabadság út 2. 
Időpont: minden kedd 16.00.-17.00. 
Jelentkezés: 0657/424-203 „Nagyiskola” titkársága,  
A foglalkozáson szükséges felszerelés: polifoam szőnyeg, sportos 
kényelmes viselet. 
 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

 
 

 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája  

térítésmentes Gyógytorna foglalkozást (Gerinctorna) 
indít 2018. április 10-től 10 héten keresztül.

Gyógytornász: Szórád Nikolett
Helyszín: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola torna-
terme, Jászfényszaru Szabadság út 2.
Időpont: minden kedd 16.00.-17.00.
Jelentkezés: 0657/424-203 „Nagyiskola” titkársága, 
A foglalkozáson szükséges felszerelés: polifoam szőnyeg, 
sportos kényelmes viselet.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Jászberényben, a piactéren  
március 14-én (szerdán)  7-9 óráig

cipő

Cipő végkiárusítás
Két pár cipő
A legújabb tavaszi modellek nagy választékban.

1500Ft

Egyet fizet - kettőt vihet!

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.

Csécsei sütőüzem 
Jászárokszálláson 

keres: PÉKET 
(váltott műszakba), 

és SOFŐRT 
Érdeklődni: 

06-70/303-7020

Jászsági Műszaki vizsga centrum

Személygépkocsi 
 műszaki vizsga

Tehergépkocsi, kamion, motorkerékpár
és lassújármű vizsgáztatása is.

N.V.G. - TRANS KFT.

19.900 Ft
-tól.

5100 Jászberény, Alsómuszáj 66. (boldogházi út) Nyitva: h-p.: 06.30-17.00-ig
Szerviz:

T.: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás:

T.: 06-30/399-6000
Fuvarszervezés:

T.: 06-57/415-037, 06-57/415-221
Fax: 06-57/402-022   www.nvgtrans.hu

• Műszaki vizsgára való felkészítés, hibafelmérés és ügyintézés.
• Műszaki vizsga előtti állapot felmérés során felmerült problémák  
   azonnali javítása. 
• Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás.
• Ingyenes műszaki vizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj). 
• Nemzetközi és belföldi szállítás. 

Személygépkocsi, kamion, 
tehergépkocsi SZERvIZ 

kedvezményes 
alkatrész árakkal. 

Rugalmas időpontegyeztetés.

PORTÁS FELVÉTEL
Nagykátai Telephelyre 
HELYBELI Nyugdíjast 

keresünk portási 
munkakörbe, gyakorlat 

nem szükséges.

06-20/5664609

BUBORÉK
SzomjoltóBallonos vizek és gépek forgalmazása

     Jászberény, Balaton u. 25.

06-70/9787-829

SZIKVÍZÜZEM

Szentlőrinckátai
telephelyre

KARBANTARTÓT 
felveszünk.

06-70/932-3480

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209
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MINŐSÉGELLENŐRT KERESÜNK!
A B. Braun a világ egyik vezető egészségügyi vállalata, amely Magyarországon 2000 munkatársat foglalkoztat.  
Egyszer használatos orvosi eszközöket gyártó gyöngyösi gyáregységünkbe keresünk

GYÁRTÁSKÖZI MINŐSÉGELLENŐRT

B. Braun Medical Kft..

Feladatok:
Termék- és folyamatellenőrzés elvégzése
Gyártásindítási folyamat elvégzésének felülvizsgálata
Terméktörténeti feljegyzések, dokumentációk tartalmi 
ellenőrzése
Vizsgálati eredmények rögzítése
Döntéshozatal a gyártott termékek minőségi megfelelőségéről
Gyártási selejtek, hibás termékek elemzése
Figyelemfelhívás minőségi hibákról a társosztályok részére

Elvárások:
Középfokú végzettség
Minőségbiztosítási ismeretek
Excel- / SAP-ismeretek
Gyártási tevékenységben szerzett tapasztalat,  
LEAN-szemlélet

Nyitott személyiség a társterületekkel való minél szorosabb 
együttműködéshez
3 műszakos munkarend

Amit nyújtunk:
Kezdő bér: bruttó 1470 Ft/óra
Hetedik teljes hónaptól: bruttó 1628 Ft/óra
Elérhető havi jelenléti bónusz: bruttó 30 000 Ft
Havi cafetéria a 4. teljes hónaptól: bruttó 28 247 Ft
Érdekes, változatos és kihívást jelentő feladatok
Lehetőség a fejlődésre, előrelépésre

Jelentkezzen önéletrajzával az alábbi  e-mail címen:  
boglarka.dobrai@bbraun.com.

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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ÉPíTKEZŐK FIgyELEM!
óRIáSI bETONACÉL, bETONháLó AKCIóK!
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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

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Akciónk 2018. április 4 - április 14-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. változás jogát fenntartjuk!

gyöngyös t.: 37/313-606

róbert k. út 21. 
(a rendőrség előtt, a toronyház mellett)
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 szombat 8-12
6 mm 7 mm 8 mm 8 mm

1690
Ft/m21390 1590 1790 19902390

Ft/m2
2890
Ft/m2

3290
Ft/m2

-35%-20% -40%

10 mm 12 mm

2790 29905580
Ft/m2

5980
Ft/m2

-50%

parketta 
szegélyléc

2,40 cm
210 Ft/fm 
2 féle színben

2018-as kollekció

kövessen minket a                      -on!
www.facebook.com/domexszonyeg

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.

-40%

-50%

xps padló 
alátét 3 mm 
hőszigetel, 
hangszigetel, 
ajzatot egyenlít  

350 598
Ft/m2

-30%

Jelentkezés: Telefon: 57/531-825
E-mail: apolgar@bundyrefrigeration.com

- azonnali belépési lehetőség 
- cafeteria juttatások 
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- ingyenes buszjárat  
- kedvezményes fitness belépő
- előmeneteli / karrier lehetőség
- bérezés: *bruttó 1034 - 1350 Ft óradíj  
  (bruttó 180.000-235.000 Ft/hó) 
  CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

- ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
- megbízható vagy
- önállóan, pontosan dolgozol,
- vállalsz 3 műszakot,

CSATLAKOZZ hOZZáNK!

akkor nálunk a helyed! 
Amit kínálunk:

*átlagos juttatásokkal kalkulálva

QuALIFORM Zrt. Cím: 3032 apc,
 Vasút út 1.

gÉP KARbANTARTó
munkakörbe felvételt hirdet!

Fényképes önéletrajz szükséges, amelyben a telefonszá-
mot, lakcímet és születési dátumot is kérjük megadni!

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

Feladat:
• CNC gépek hibáinak elhárítása,  
  kötelező gépkarbantartások elvégzése. 
Elvárás:
• középfokú vagy szakmunkás villanyszerelő  
  végzettség.

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 

amit kínálunk:  kiemelt bérezés, hosszú távú munkaviszony, 
cafeteria, jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált mun-

kakörnyezet, ingyenes munkába járás a cég buszaival.

keres jászberényi üzembe 
csökkent munkaképességű dolgozókat 

udvAROS munkakörbe.

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

áLLANdó 
AKCIóK!
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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 1.080,-Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

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:
	 •	elérhető	alapbér	műszakpótlékkal:		
	 	 bruttó	1480 Ft/óra,	nettó	235.000 Ft	fizetés
	 •	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! ÚJ BÉREK!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:  
korlátlan 
büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

TAVASZI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 

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.

Munkalehetőség gyálon
Gépkezelő operátor 

nettó: 145.000-175.000 Ft bérezéssel

Feladat:

•  GYÁRTÓ GÉPEK KEZELÉSE, FELÜGYELETE, 
ELLÁTÁSA ALAPANYAGGAL

Munkarend:
• 2 műszak (6:00-18:00)-(18:00-06:00);
• 3 munkanap - 3 pihenőnap váltakozással;

Amit kínálunk:
• Ingyenes céges buszjárat
• 15.000 Ft béren kívüli juttatás
• Kulturált munkakörnyezet
• Hosszú távú munkalehetőség

Buszjáratok:
• Budapest, Cegléd, Nagykáta, Tápiószentmárton, Pilis, Kecske-
mét, Vecsés és közbeeső településekről.

Jelentkezés: 06-70/197- 87-72; 06-70/610- 23-60 telefon-
számokon vagy a lukacs.mara@humilitas.hu e-mail címen

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajzok: szabop@szatmari.hu

ÉPÍTŐANYAG
BESZERZŐ-t

Elvárás: • érettségi bizonyítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• terhelhetőség
• jó kommunikációs képesség
Előny: • felsőfokú végzettség
• szakmai tapasztalat
• jártasság építőanyag kereskedelemben

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 250-350 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

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
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QuALIFORM Zrt.
ALuMINIuM öNTvÉNyEK  TöMöRSÉgvIZS-

gáLATáRA 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

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

aMiT KÍnÁlunK

Fortaco zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.

+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet • Egyszerűség • gyorsaság

azok a hEgEszTŐ, laKaTos, CnC ForgÁCsoló, gépi 
ForgÁCsoló és horizonT gépKEzElŐ munkavállalók, 
akik 2018. június 30-ig csatlakoznak a Fortaco zrt. állományá-
hoz, nETTó 200.000 Ft CsaTlaKozÁsi JuTalMaT kapnak!*

CSATLAKOZáSI
JuTALOM

• 3D méréstechnikus 
• alkatrészgyártó ldt 
• anyagvizsgáló 
• asztalos 
• CnC forgácsoló 
• Festő 
• Forgácsoló csoportvezető 

• gépi forgácsoló 
• hegesztő 
• horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• lakatos 
• Minőségellenőr 
• lángvágó

* Részletekért érdeklődjön az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén

Villanyszerelő cég munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

• villamos projektvezető
• villanyszerelő

Követelmény: szakirányú végzettség
Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a veronika.katona@centervill.net 
e-mail címen fényképes szakmai önéletrajzzal

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Gyöngyösön a Dózsa György utcában 

üzlethelyiség hosszú távra kiadó. 
Ár: 100.000 Ft + ÁFA + rezsi 

/ + 2 havi kaució
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:

+36-37-349-128 (Katona Veronika)
cevat.rent@gmail.com

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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A Konkoly Electro Kft. egy folyamatosan növekvő, rendkívül biztos alapo-
kon álló, 100% magyar tulajdonú, Jászberényben található vállalkozás, 
amely közel 2 évtizede állít elő egyedi igényekre tervezett automatikákat, 
célgépeket és végzi az ehhez szükséges forgácsolási munkákat. Büszkék 
vagyunk arra, hogy motivált, egymást segítő munkatársakkal dolgozhatunk.

A folyamatos bővülésünk következő állomásaként 

ÜZEMVEZETŐ 
munkatársat keresünk. 

Ebben a rendkívüli szervezési képességet és rugalmassá-
got igénylő munkakörben feladatod lesz a munkatársaink-
kal történő kapcsolattartás, az üzemben zajló munkák 
koordinálása, melyhez jó kommunikációs képességre és 
kitartásra van szükséged. Üzemvezetőként szükséges, 
hogy részt vegyél megbeszéléseken, melyeken udvaria-
san, de határozottan kell képviselned a cég érdekeit. 
Amennyiben gépész és/vagy villamos ismeretekkel 
rendelkezel és ez olyan munkakörnek látszik, amelyben 
sikeres lehetsz, jelentkezésed küldd el az 
allas@konkolyelectro.hu címre. 

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 

amit kínálunk:  kiemelt bérezés, hosszú távú munkaviszony, 
cafeteria, jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált mun-

kakörnyezet, ingyenes munkába járás a cég buszaival.

keres jászberényi palackozó üzembe 
bETANíTOTT MuNKáSOKAT, 

1 műszakos munkarendbe.
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NyugdíJAS 
MuNKAváLLALóKAT 

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

létszámfrissítés és bővítés céljából 
a közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező

PuLTOS- PÉNZTáROSOKAT felveszünk
éttermünkbe, akár több műszakos munka-

rendbe. hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt 
konyha és megbecsült munkakörnyezet.

Keresünk továbbá
SZAKáCSOT és AdMINISZTRáTORT. 
Jelentkezni lehet: e-mail: samsung@dussmann.hu 

Tel: 06/20-320-7241

Jászberénybe, az 

AVIA 
üzemanyagkútra 

alkalmankénti 
beugróst 
felveszünk 

eladói 
munkakörbe.

(Kb. havi 6-8 alkalom).

Érdeklődni:

06-30/336-2538

MűSZAKvEZETŐI 
MuNKALEhETŐSÉg

Hatvani multinacionális cég 
műszakvezető munkatársakat keres 

több műszakos műszakrendben.

Elvárások: 
• Minimum 1 év vezetői tapasztalat
• érettségi
• Több műszakos műszakrend vállalása 

A jelentkezéshez küldje el 
szakmai önéletrajzát a 

JOb8270@PROhuMANALLAS.hu 
e-mail címre.

 

MŰSZAKVEZETŐI MUNKALEHETŐSÉG 
 
Hatvani multinacionális cég műszakvezető munkatársakat keres több műszakos 
műszakrendben. 
Elvárások:  

• Minimum 1 év vezetői tapasztalat 
• Érettségi 
• Több műszakos műszakrend vállalása  

A jelentkezéshez küldje el szakmai önéletrajzát a JOB8270@PROHUMANALLAS.HU email 
címre. 

 

 

 
 
 

 

 

 

a folyamatosan fejlődő rego-plast kFt. 
munkatársakat keres

Amit biztosítunk dolgozóinknak:
- határozatlan idejű munkaszerződés
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- béren kívüli juttatás, cafeteria 
- nem ledolgozandó munkaközi szünetek 

Munkavégzés helye: Jászjákóhalma, József A. u. 81.

Jelentkezőkkel szembeni elvárások:
- Középfokú szakmai végzettség
- 5-10 éves szakmai tapasztalat
- 2 műszakos munkarend vállalása

Jelentkezni az allas@regoplast.hu címen, vagy a 
06-57/439-115 telefonszámon van lehetőség, valamint 
jelentkezési lap kitöltésével személyesen a telephelyen.

VillanyszerelŐ
és

karBantartÓ 
munkakörökbe. 

Tisztelet • Egyszerűség • gyorsaság

• gépi forgácsoló 
• hegesztő 
• horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• lakatos 
• Minőségellenőr 
• lángvágó

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.

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 raktári 
területen fiatalos csapat, szakmai kép-
zések 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:
	 •	elérhető	alapbér	műszakpótlékkal:	
	 	 bruttó	1252 Ft/óra,	nettó	200.000 Ft	fizetés
	 •	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! ÚJ BÉREK!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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AMONd 
5100 Jászberény, Rigó u. 6. 

Tel.: 57/515-420.

Dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú 
fémipari cég keres új munkatársat

CSOPORTvEZETŐ 
munkakörbe.

bruttó 1.500 Ft-os óradíjjal
(nettó havi 200.000 - 250.000 Ft)

Feladatok: 
 - a termelésben lévő hegesztő, hajlító és prés gépek beállítása
 - a folyamatos termelés biztosítása
 - esetleges meghibásodások elhárítása
 - fejlesztésekben való aktív közreműködés
 - karbantartási feladatok elvégzése
 - a gyártásban dolgozó operátorok betanítása, irányítása
 - az előírt ellenőrzések elvégzése
Elvárások: 
 - fémipari iskolai végzettség
 - termelő cégnél szerzett 1-3 éves gyakorlati tapasztalat
 - kézség a hibák gyors felismerésére, elhárítására
 - precíz, önálló munkavégzés
 - csapatmunkában való aktív részvétel
 - fejlődési szándék 
Amit kínálunk:
 - stabil vállalalti háttér, hosszú távú munkalehetőség
 - prémium, cafetéria nettó 32.000 Ft, munkaruha
 - túlóra lehetőség
 - utiköltség hozzájárulás
Ha a fenti ajánlatunk elnyerte tetszésed és szakmai kihívásnak 
érzed,  kérjük küldd el fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod 
a pozíció megjelölésével az amond@amond.hu e-mail címre.

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

Tel.: 37/544-214

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! 
 
 
 

- Takarítónő ( 2 műszakban – 6-14, 10-18-ig)

- Targoncás-raktáros 
- Betanított munkás

• Tisztítógép kezelő • Csomagoló
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

Fehérvári	Team	Kft.	
petőfibányai	
telephelyére	

GYAKoRLoTT 
mÉRLEGKÉpES 
KönYVELőT 

keres	főállásban!	

Önéletrajzokat	a	
fehervariteamkft@

gmail.com	
e-mail	címre	várjuk.

a folyamatosan fejlődő rego-plast kFt. 
munkatársakat keres

BetanÍtott munkás 
munkakörbe.

 Amit biztosítunk dolgozóinknak:
- határozatlan idejű munkaszerződés
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- cafeteria, mozgóbér
- nem ledolgozandó munkaközi szünetek 

Munkavégzés helye: Jászjákóhalma, József A. u. 81.

Jelentkezni az allas@regoplast.hu címen, vagy a 
06-57/439-115 telefonszámon van lehetőség, valamint 
jelentkezési lap kitöltésével személyesen a telephelyen.

5100 Jászberény 
Szabadság tér 11-13.

E-mail: bubihusi99@gmail.com
www.magromeat.hu

 A Pillér bolt helyén a Coop áruházzal szemben.
Tel.: 06-20/552-9361

Nyitva: K-P.: 7:30-17, Szo.: 7-12-ig

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

H: Zárva, K-Cs: 7.30-16, 
P:7.30-17, Sz:7.30-13 

bANKKáRTyáS FIZETÉSI LEhETŐSÉg!   A KÉPEK CSAK ILLuSZTRáCIóK  ÚJRA ELFOgAdJuK AZ ERZSÉbET KáRTyáKAT!

ill. készlet erejéig tart!
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ÁPRiliSi aKCió-VÁSÁR
Az akció 2018.04.06 - 04.14-ig

SERTÉS LAPOCKA  ...................................................................................CSAK  898 Ft/kg
FRISS TOKA SZALONNA..........................................800 Ft/kg  CSAK 578 Ft/kg
HÚSOS PULYKA FARHÁT ......................................................198 Ft/kg CSAK ...98 Ft/kg
PULYKA SZÁRNY, ALSÓ COMB ..........................................698 Ft/kg CSAK 478 Ft/kg
CSIRKE COMB FILÉ .............................................................. 998.Ft/kg CSAK 778 Ft/kg
PULYKA APRÓ HÚS ...............................................................978 Ft/kg CSAK 678 Ft/kg
CSIRKE PECSENYE COMB, SZÁRNY, MÁJ ...........................................CSAK 398 Ft/kg
SERTÉS DARÁLT HÚS ...........................................................999 Ft/kg CSAK 798 Ft/kg
FINOM HÁZI JELLEGŰ TURISTA FELVÁGOTT 
BeVeZeTŐ ÁRON  ..................................................1.698 Ft/kg CSAK .998Ft/kg

RISKA 
1,5%-os TEJ 
159 Ft/l 

A KÉSZLET EREJÉIG

HETENTE FRISSEN TÖLTÖTT HÁZI MÁJAS-VÉRES HURKA KAPHATÓ!

KeRTi NYÁRSON SÜTÉSHeZ MaNGaliCa 
VaSTaG FÜSTÖlT ÉS SóZOTT SZalONNa KaPHaTó!

FRISS 
HÁZI TEPERTŐ 

KAPHATÓ

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Rákóczi krt.-i üzletünk 
május elejéig zárva tart!
Nyitva: Nagykáta, 

dózsa györgy út 4.
(Kormány ablakkal szemben)

MŰSZAKI.ELŐKÉSZÍTŐT
Kft.

Feladatok:
• tervek, konszignációk alapján árajánlat készítése
• ügyfelekkel történő műszaki egyeztetés
• helyszíni felmérés

Elvárás:
• hasonló területen szerzett    
   tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

Érdeklődni lehet a 06.30/3387-540-es telefonszámon és jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a lantosallas@gmail.com e-mail címen.

felvételre keres: 
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www.juliettabutor.info

JULIETTA Nyitvatartás: H-P.: 900-1700-ig,  Szo.: 800-1200-ig
Tel./fax:.37/340-411.Mobil:.30/819-1402.

HAtVAn, Hősmagyar út
 (A Lidl mögött).............. 

JáSzbeRény, Kossuth L. út 114.
     (A volt tejcsarnok helyén)
Nyitvatartás: H-P.:9.00-18.00-ig, Szo.: 8.00-13.00-ig

Tel/Fax.:.06-57/657-900.Mobil.:06-30/388-3017
nAgyKátA, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

Amadeus étkező

109.500 Ft

99.500 Ft
59.900

Ft

Anikó konyha

89.800 Ft

69.800 Ft

Köln 160 gardrób

59.900
Ft

A képek csak 
illusztrációk

KiBŐVÜlT ÁRUKÉSZleT!!!

Apró VEGYES

Tűzifa közvetlenül a  
termelőtől nagy választékban 
rendelhető. Tel.: 06-30/727-

0039. AA-5742873

JÁRMŰ

Öreg motorkerékpárokat és al-
katrészeit keresek akár roncs 
állapotban is. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/701-7317 /6/4/

Régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/9128-335 /13/5/
Régiséget, álló és fali órát, 
régi pénzt, kardot, vitrint, 
porcelánokat, Stil bútorokat, 
dísztárgyakat vásárolok. 
Vámosgyörk, Dobó u. 16. 
Telefonszám: 06-30/3636-
980 /12/7/
Jászárokszállási telep-
helyről egész évben kap-
ható konyhakészre vágott 
kemény tűzifa, ömlesztett 
m3-es kiszerelésben, csak 
kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érdeklődni 
lehet a következő telefon-
számon: 06-20/359-0849 
/50/12/
Eladó kerekes szemetes-
kuka, soros korcsolya, 
női kerékpár, biztonsági 
gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsda-
mentes mosogatótálca, 
gyerekkerékpár, Opel 13-
14”-es lemezfelni gumival és 
155/70/13-as nyári gumik. 
Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-
70/247-0863 /10/1/
Gallyak, fahulladékok ingyen 
elvihetők. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /2/2/

INGATLAN
Hatvanban kertes iker csalá-
di ház cirkófűtéssel, mellék-
épülettel, garázsokkal eladó. 
Telefonszám: 06-70/530-
2489, 06-37/340-611 /4/1/
Hatvanban 3 szobás, étkezős, 
2 fürdőszobás, szép állapotú 
családi ház eladó. Érdeklődni: 
06-30/875-4603 /5/4/
Hatvan határában 2 db 1500 
nm-es gondozott szőlőterület 
és telek bekerítve eladó. Ki-
sebb üdülőtelek házzal cse-
rébe érdekel. Tel.: 06-20/384-
3906 /3/1/
Ház eladó Jászjákóhalma 
központjában. Ir.ár: 2,3 millió. 
Érdeklődni lehet: 06-30/691-
6922 /3/2/
Jászberény központhoz kö-
zel, 630 nm-es telken, 100 
nm-es téglából épült csalá-
di ház garázzsal, parkosított 
kerttel eladó. Irányár: 30 MFt. 
Érd.: 06-30/9676-146 /3/2/
Hatvan, Kinizsi út 2. 
összközműves parasztház 
675 m2 telken eladó. Érd.: 06-
37/343-206 /2/1/
Jászberény, Vásártér 4. szám 
alatt található 40 nm-es, 
szoba-konyhás, földszinti, 
részben felújított lakás sürgő-
sen eladó. Telefonszám: 06-
70/777-0797 /3/1/

BÉRLET

Családi házat bérelnék 
Jászberényben! 06-
70/566-9093 /3/3/
Keresztény, kerekesszékes 
(önmagát ellátni tudó) hölgy 
keres akadálymentes/mente-
síthető (gázfűtéses) albérle-
tet 40.000 Ft+rezsi. 70/7030-
599 /3/3/
Albérletet keresek hosszú-
távra Jászárokszálláson. Tel.:  
06-30/2906-771 /3/3/
Jászberény városközponti ker-
tes házba fiatal hölgy bérlőtár-
sat keresek olcsó költségek-
kel. Tel.: 06-70/264-5881 /3/2/
Jászberény központjában bú-
torozott, kábel tv-s, külön be-
járatú szoba, konyha, fürdő-
szoba, előszoba kiadó. Tel.: 
06-20/2311-613 /3/1/
Jászberényben különál-
ló lakás kiadó 1 nő részé-
re, hosszú távra. Tel.: 06-
20/777-3871 /3/1/
2 szobás, felújított hatvani, 
Szabadság úti lakás igénye-
seknek ápr. 15-től kiadó. Tel.: 
06-70/292-2164 /2/1/
Jászberény központjában 2 
szobás, összkomfortos lakás 
kiadó azonnali költözéssel. 
Tel.: 06-30/4754-436 /3/3/

Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvan-
ban, az Ötösben április 15-én, 
vasárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /3/2/
Pusztamonostoron: 4 lemez 
szekrény, satupad satuval, 
villanymotorok, betonkeverő 
alkatrészek, 500-as gyors-
daraboló, levegős szerszá-
mok eladók. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/278-1543 /3/3/
Kozmetikusnak eladó villanó-
fényes IPL készülék használtan 
1.250.000 Ft-ért, szőrtelenítés-
re, pigmentfoltok eltávolításá-
ra, értágulatra fotóval igazoltan 
hatékony. Forgalmazó cégtől 
leinformálható. Telefonszám: 
06-70/522-7566.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis 
gépeket. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
0670/624-5475 /4/1/
Készpénzes könyvfelvásár-
lás. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
70/600-4828

Nagy hengerbálás szalma 
eladó. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-30/9853-829 /3/1/
Palántaneveléshez, tuja, 
díszcserjékhez, facsemeték-
hez vödör, zsák, konténer, 
kőzetgyapot kocka eladó. 
Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-
20/937-9301
Salak piros színű, ipari mi-
nőségben, nagy tételben 
eladó. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-20/937-9301
RÉGI motorkerékpárokat ke-
resek, vásárolok! Érdeklődni 
lehet a következő telefon-
számon: 06/20-572-5142. 
/4/1/
Jászszentandráson eladó 
elektromos kukorica dará-
ló, ereszcsatorna+25 bi-
lincs. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-30/423-5056

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Kulcsmásolás
Jb., Szelei u. 22.
Ny.: h-p.: 8.30-17.00,
szo.: 8.30-14.00

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Késélezés
Jászberény, Szelei u. 22.

Ny.: h-p.: 8.30-17.00,
szo.: 8.30-14.00
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ÁLLÁS

A rendszeres
szűrővizsgálattal
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>szűrések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK
Népegészségügyi 

Főosztály
Telefonszám:
06-36/511-910

Azonnali kezdéssel kő-
művest, segédmunkást és 
burkolót hosszútávra fel-
veszünk. Telefonszám: 06-
70/604-0582 /20/13/
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Jászberényben a Vasutas 
Klubba NONSTOP nyitva 
tartással, kiemelt bérezés-
sel állandó munkára pultost 
keresek. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-20/77-35-242 /9/8/
Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat azonnali 
munkakezdéssel felveszek 
hosszútávra, kiemelt bére-
zéssel!! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-70/611-5133 /4/1/
Jászberényi vendéglátó hely-
re pizza sütésben jártas fér-
fi munkaerőt és pizzafutárt 
keresünk. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/232-9603 /20/3/

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!

Villanyszerelőt és villany-
szerelő mellé segédmun-
kást keresek. Budapesti 
munkavégzés. Bérezés: 
1.500 Ft/óra és 1.000 
Ft/óra. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 
06-70/434-7128 /3/3/
A jászberényi Börtönud-
varban most megnyílt RI-
VER APARTMANHÁZ re-
cepcióst keres 4-6 órás 
munkakörbe. Érdeklődni 
lehet a következő tele-
fonszámon: 06-30-415-
8184 /3/3/
Jászárokszállási Pizzéria re-
cepcióst keres. Érdeklődni: 
06-70/363-7305-ös számon 
lehet /4/2/
Egerbe CNC gépkezelő kollé-
gát keresünk. Utazás, szállás 
biztosított. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06/20-500-6276. /2/1/

Jászfényszarui partnercé-
günk megbízásából gyártóso-
ri összeszerelőket keresünk. 
Ingyenes vállalati buszok, 
hosszú távú munkalehetőség! 
Érdeklődni a +36-30/190-03-
86-os telefonszámon lehet. 
E-mail: szolnok@pannonwork.
hu.

ÁCS, SZERKEZETÉPÍTŐ, 
MŰVEZETŐ szakembert ke-
resünk DÉL NÉMETORSZÁGI 
TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ 
azonnali belépéssel, hivata-
los bejelentéssel. Azonnali 
kezdés, hivatalos bejelentés, 
hazautazás, szállás bizto-
sított. Svetho Kft. Telefon-
szám: 06-70/703-4545 /4/3/
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Hatvani Tesco Sherry Étterem 
alkalmazottat keres konyhai 
tapasztalatokkal. Érdeklődni 
a helyszínen vagy telefonon: 
06-30/387-5977 /4/3/
Győrbe keresünk autószere-
lőt, villanyszerelőt, szerszám-
készítő lakatost, géplakatost 
és CNC forgácsolót. Utazás 
biztosított. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
20/440-8355. /2/2/
Kft. keres szakképzett kő-
művest. Bejelentett munka-
viszony, heti fizetéssel, napi 
13-16 eFt. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/336-0792 /3/2/
Száraz és Társa Kft. keres kő-
művest, segédmunkást jász-
berényi munkára. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/409-2563 /3/2/

Jászárokszállási cég Autó-
szerelőt keres. Érdeklődni: 
06-70/363-7305-ös számon 
lehet /4/2/
Építőipari Kft. kőművest, se-
gédmunkást, ácsot felvesz 
hosszú távra. Jogosítvány 
előny. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
20/249-4793 /3/2/
Jászberényi telephelyre ha-
gyományos marógépre szak-
embert keresünk jó kereseti 
lehetőséggel, egy műszakos 
munkarendbe (túlóra lehető-
ség van), vidékieknek utazási 
hozzájárulással. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/228-7789 /2/2/
Jászárokszállási telephelyre 
homokszóráshoz értő mun-
katársat keresek másodál-
lásban, kiemelt bérezéssel. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/611-
5133 /4/1/

Autóbuszvezetőt keresünk 
jászberényi telephelyre, he-
lyi járat és szerződéses járat 
végzésére. Feltétel: D kat., 
GKI, PÁV II. Tel.: 06-57/412-
855 /3/1/
Németországba és Dániába 
keresünk munkavállalókat 
mezőgazdasági területre: 
állattenyésztés – állatgondo-
zás (szarvasmarha, sertés), 
traktoros, mezőgazdasági 
gépszerelő, növénytermesz-
tési területre, ill. betanított 
munkákra. Tapasztalat előny, 
de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden he-
lyen szükséges. Jelentkezés: 
06-70/949- 0400, nyiregyha-
za@andreasagro. com; www.
andreasagro.com

Dunakeszi gyárba, állandó 
nappalos műszakba keresünk 
CO hegesztő, villanyszerelő, 
műszerész, elektronikai vég-
zettségű kollégákat. Valamint 
lakatos, csőszerelő, asztalos 
festő-fényező szakmunká-
sokat. Bejárást céges jár-
művekkel biztosítjuk. Fizetés 
240.000-290.000 hivatalos 
nettó kereset. Jelentkez-
ni emailen: realimpulsekft@
gmail.com. 08-16 óráig hét-
köznap: 06-20/257-8993 /2/2/

Fröccsöntő gépbeállítókat, 
szerszámfelfogó lakatoso-
kat keresünk nógrád megyei 
munkahelyre. Bejárást bizto-
sítjuk Jászberény és környé-
kéről, lakás is megoldható.
Fizetés 300.000 nettó kezdő 
hivatalos bér. Jelentkezni 08-
16 óráig hétköznap, telefonon 
06-20/257-8993. Emailen: re-
alimpulsekft@gmail.com /2/2/

KFT. keres azonnali kezdéssel 
Budapestre villanyszerelőket 
nettó:1500.-Ft./óra. Szállás, 
utazás, napi előleg megoldott. 
T: 06/30-197-7141. /2/2/

Nincs munkád? Nem dolgo-
zol? Betanított munkakörbe 
keresünk kollégákat sopron-
kövesdi és ajkai munkahely-
re. Ingyenes szállással, uta-
zási költségtérítéssel, nettó 
170.000Ft havi jövedelemmel, 
cafetéria, előleg, bejelentett 
munkaviszony, albérlet tá-
mogatás, 6 hónap után hű-
ségjutalommal. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiváló mun-
kakörnyezet. Feltétel: 8 álta-
lános iskolai végzettség. 06-
70/315-8492 /2/2/

Betanított dolgozókat kere-
sünk megnövekedett gyár-
tásunkba, havi átlag kereset 
nettó 180-200.000Ft. Szál-
lást, utazás, munkába járást 
biztosítunk. Győri, moson-
magyaróvári munkahelyünk-
re. 06-70/639-9920 /2/2/
Damilos kaszával profin dol-
gozni tudó munkatársakat 
felveszek. 1.) Jászberény, 
Jászjákóhalma, Jászfelső-
szentgyörgy, Neszűri részről. 
2.) Tápiószentmárton, Tápió-
bicske, Tápióság, Tápiósze-
cső, Tóalmás, Kóka, Sülysáp 
útvonalról. Tel.: 06-70/363-
2204 /3/1/
Kisteherautóra Budapes-
tet nagyon jól ismerő, sofőr 
munka vezetőt felveszek 
kaszálási munkákhoz. Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/363-
2204 /3/1/
Jászberényi, nagy múltú cég-
hez keresünk munkatársakat 
operátori és anyagmozgatói 
munkakörbe. Jelentkezés: 
06-70/608-6252
Balatonkenesei vendéglőbe 
szezonra pultost, szakácsot, 
konyhai kisegítőt keresek. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-30/3933-548
Dunavarsányi partnercégünk-
höz, munkatársakat keresünk 
/akár ukránokat is szállással/ 
betanított munkára, 2 műsza-
kos munkarendbe. Ingyenes 
buszjáratok, szinte minden 
környező településről. Elérhető 
jövedelem: 160-180 eFt. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-70/608-6252
Kertészetbe növénytermesz-
tésben dolgozott, gyakorlott 
női dolgozót keresek, hatvani 
lakost. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
20/937-9301
Jászárokszállás telephely-
re lakatost,  CO hegesztőt, 
pótkocsi gyártásához és 
szórópisztolyos festéshez 
értő szakembert azonnal 
munkakezdéssel  felveszek 
kiemelt bérezéssel. Nagyká-
ta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk.  Telefon-
szám: 06-70/611-51-33 /4/1/

SZAKÁCS és
FELSZOLGÁLÓ

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

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

NŐI MASSZŐR
munkatársat keres.
Jelentkezni lehet telefonon

a wellness vezetőnél:
06-30/367-3110

N.V.G.-Trans Kft. telephely-
gondnokot keres az alábbi 
feladatokra: fűnyírás, kami-
onmosás, műhelymunka ki-
segítése. Jelentkezni lehet 
munkaidőben a 06-30/935-
2949-es telefonszámon. /3/1/
Jászárokszállási pizzéria piz-
zafutárt keres. Érdeklődni: 
06-70/363-7305-ös számon 
lehet /4/2/
Nemzetközi fuvarozásban 
részt vevő ponyvás furgon-
ra gyakorlattal rendelkező 
sofőrt keresek. Tel.: 06-
30/420-5821 /6/1/

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s 
tanfolyam indul

Gyöngyösön
április 7-én és 14-én.
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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.

CO2-hegesztőket
Fényezőket

Lakatosokat
keresünk

gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com



112018. április 5. 112018. április 5.

SZOLGÁLTATÁS

.

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!

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁ-
RÓK, REDŐNY, RELU-
XA AKCIÓ! RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNYEK, AK-
CIÓS ÁRAK! ALUMÍNI-
UM ÉS MŰANYAG RE-
DŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/7/
Fakivágást, gallyazást, ve-
szélyes fák kivágását, erdős 
és utak melletti területek 
tisztítását, gallydarálást vál-
lalok. Elszállítással is. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/4/
Redőny készítés, alu., fa, 
műanyag, reluxa, szalag-
függöny, hamónikaajtó, szú-
nyogháló javítás és nyílás-
zárók, párkányok beépítése 
is! Gurtni csere azonnal! Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/573-
3501 /20/1/
Tetőjavítást, új tetők készí-
tését, lapostetők szigete-
lését, kémények javítását, 
faházak készítését, családi 
házak építését vállaljuk. Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/305-
7697 /3/2/
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Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást vállalok. Érdek-
lődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-70/200-4568 
/20/7/
Napelemes és napkollekto-
ros rendszerek értékesítése, 
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 /20/7/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garan-
ciával. Telefonszám: 06-
70/233-0673. /6/6/
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 /10/7/
Családi házak építését, fel-
újítását, bontást, tetők ácso-
lását, falazást, vakolást, 
betonozást, burkolást, hő-
szigetelést, mezőgazdasági 
épületek felújítását, festést, 
mázolást, mindennemű kő-
műves munkát vállalok szám-
laképesen. Érd.: 06-20/249-
4793 /3/2/
SOS duguláselhárítás! 
Tel.: 06-30/2925-644 
/6/5/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, 
akár még ma! Új redőny ren-
delés! Péter 06-20/420-3324 
/15/9/
Kőműves ácsmester vállal 
kőműves, gipszkarton sze-
relést, festést, mázolást, 
parkettázást, burkolást, ajtó-
ablak cserét, homlokzat-
szigetelést, tető készítését, 
teljeskörű lakás felújítást, 
családi házak építését, kivi-
telezését. Érd.: 06-30/8899-
673 /3/2/
Festést, mázolást, tapé-
tázást, burkolást, kőműves 
felújítást, homlokzatszigete-
lést, festést, gipszkartonsze-
relést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését válla-
lom. Érd.: 06-20/330-4597 
/3/2/
Kúttisztítást, kútmélyítést, fer-
tőtlenítést, ásást és fakivágást 
vállalok. Pl.: fenyő/dió. 06-
30/951-0378. /9/1/

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NYÁRON IS (Hat-
vanban)! PÓTVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS! - Közép-
iskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korre-
petálása! - Érettségire, 
emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok 
középiskolai felvételire való 
felkészítése! Matematika, 
Fizika egyetemistáknak! 
Több mint 20 év sikerei, 
tapasztalatai...Referenciák! 
Egyénre szabott felkészítés! 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-20/3318-
359 /10/8/

ÁLLAT
Kis súlyú hízók eladók. Tel.: 
06-20/849-6930 /3/3/
Budapesti magasröptű 
koszorúsnyakú keringők 
eladók. Telefonszám: 06-
70/3030-292 /2/2/
Kiváló állományból való tar-
ka Master és fehér húshibrid 
előnevelt csirkék és előne-
velt kacsák kaphatók. Érd: 
Jászberény, Temető u 26. 
Telefonszám: 06-30/236-
5494 /3/2/
1 db kan Rottweiler 8 hetes 
kiskutya olcsón eladó. Tel.: 
06-70/423-7956
130-150 kg hízók eladók. 
Jászjákóhalma, Petőfi út 1. 
Telefonszám: 06-30/451-
5924 /3/1/

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

06-20/248-0208, 06-30-7814-356
Adószámunk: 18593310-1-10

Macsó

1 éves keverék kan
2 éves keverék kan,

kistestű

Pizsi

R
u
b
e
n

6 éves
németjuhász kan

2 éves kan,
ivartalanított

Dolfy

Kökény

1 éves kistestű
keverék szuka

Berci

1,5 éves kicsi kan,
ivartalanított6 éves keverék kan

Gorbi

8 hónapos
keverék szuka

L
u
c
a

Y
e
llo

w

2 éves
ivartalanított kan

S
o
p
i

4 éves kan,
ivartalanított

O
ll
é

1,5 éves staff 
kan

Hobó

5 éves keverék kan

Építőipari Kft. vállal teljes-
körű lakásfelújítást, családi 
házak építését, átalakítá-
sát, melléképületek felújítá-
sát, bontást, hőszigetelést, 
burkolást, támfalépítést, 
tetők ácsolását, gipszkar-
tonozást, festést, mázolást, 
tapétázást, térkő rakását, 
kerítés építést vállalok akár 
anyagbeszerzéssel is. Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/420-
1461 /3/2/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /4/1/
Palatető, lapostető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanci-
ával, referenciákkal. Csatorná-
zás! 06/20/9491-867 /4/1/
Aszfaltozást, zúzalékolást vál-
lalok. Kisebb-nagyobb terüle-
teket, tereprendezést, kőmű-
vesmunkát A-Z-ig. Fuvarozást 
is vállalok. Tel.: 06-30/225-
0188 /2/1/
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TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép 
tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. 06/70-240-
13-31

KERESSÜK ROZIKÁT! SOS! 
A kutyus közepes testű fekete, fehér 

mellényes, lábai fehér foltosak.
Ivartalanított, 2-3 év körüli, chipes 

szuka. Szőrzete terrier jellegű.
A kutya hajlamos bepánikolni, de a 

kedvességet, baráti szót
nyugodtan fogadja.

Kérem jelezzék, ha látják valahol.
Befogása nem lesz könnyű, így 

kérem hívják az alábbi számot és 
azonnal megyünk: 06-20-248-0208
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QuALIFORM Zrt. Cím: 3032 apc,
 Vasút út 1.

Szerszámüzembe, 

SZERSZáMKÉSZíTŐ

06/20-494-9907
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 

Elvárás:
középfokú műszaki végzettség!
(lakatos, forgácsoló végzettség)

munkakörbe munkatársakat keres! 

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

QuALITAL Kft.

ERŐSáRAMÚ 
vILLAMOSMÉRNöKöT 

Szakmai önéletrajzot kérünk!
Érdeklődni: Tel: 20/403 8940 vagy

 e-mail: montvaigyorgy@qualiform.hu  

Apci területére cím: 3032 Apc vasút út 1.,

keres energetikusi munkakörbe komplex 
infrastruktúra /elektromos 20/04 kV-os 

hálózat, földgáz -víz-és csatornahálózat, 
szennyvíztisztítómű/ üzemeltetésére, 

karbantartására.
VÁRJUK 
JELENTKEZÉSED 
JÁSZBERÉNYBEN!

GYÁRTÓSORI  
ÖSSZESZERELŐ

FORRASZTÓ

GÉPBEÁLLÍTÓ 

LÉGY TE IS  
RÉSZESE 
NEMZETKÖZI 
SIKEREINKNEK!

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.  

MUNKAVÉGZÉS  HELYE: 
JÁSZBERÉNY

FELADATAID:

 ► Hűtőszekrények illetve Porszívó 
készülékek gyártásában való 
részvétel
 ►A gyártáshoz kapcsolódó gépek, 
gyártóberendezések kezelése
 ►A gyártás során használt techno-
lógiai utasítások megismerése és 
betartása
 ► Minőségi elvárásoknak megfele-
lő gyártás

SZÁMÍTUNK RÁD, HA:

 ► Minimum 8 általános iskolai vég-
zettséggel és/vagy, 
 ► Egyes munkakörök esetén, szak-
irányú szakmunkás vagy tanfo-
lyami végzettséggel rendelkezel
 ►Vállalod a többműszakos munka-
rendet

MUNKATÁRSAINKNAK KÍNÁLJUK

 ► Munkakörhöz és teljesítményhez 
igazodó bérezés
 ► Étkezési hozzájárulás
 ► Jelenléti bónusz
 ►Teljesítmény bónusz
 ► Munkába járás 100%-os költség-
térítése
 ► Hosszú távú munkalehetőség, 
korszerű munkakörnyezetben

JELENTKEZÉS:
Kérjük, küldje el önéletrajzát a 
karrier.hu@electrolux.com e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2018. 04. 15. 

Jászberényi partnercégünkhöz 
2 műszakos munkarendbe 
munkatársakat keresünk:

• gyáRTóSORI  
 öSSZESZERELŐKET
• ANyAg MOZgATóKAT 
• SORI KISZOLgáLóKAT

ELÉRhETŐ JövEdELEM:
NETó 140.000 - 150.000 Ft/hó

Érdeklődni: 06-70/608-6252

INgyENES buSZJáRATOK MINdEN TELEPüLÉSRŐL!

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)  
1.180 Ft/táblától (491,6 Ft/m2)

OSB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

Áraink az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

Fenyő FűréSzÁrú, LaMBéria, haJóPaDLó, 
KivÁLó MinőSéGű zSÁKOS anyaGOK, 

SziGeTeLőanyaGOK, TéGLÁK, CSerePeK, 
vaSanyaGOK,  

GyePrÁCSOK, TérKöveK STB.

Tavaszi Tűzifa akció!
Kapható: tölgy, 

bükk, akác.
20.000 Ft /m3-től
Gyors kiszállítás!
06-30/738-47-87 EU
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