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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

 NAGYKÁTÁN KIADÓ!
Kerti ceNtrum

400 m2 üzemcsarNoK

3000 m2 szabadterület

/ eredményesen működik 2000 óta/ 

/+ lemezolló, élhajlító, hengerítő, Co, stb./

/nem betonozott/
Favorit 21 Kft., Nagykáta, Perczel M. 138. (311-es út)

Érd.: 06-30/3306-304

NGS-Union Kft. 

hegesztő és 

szerkezetlakatos  
munkatársakat keres, 

egy műszakos munkarendbe, 
jászberényi telephelyre.

Tel.: 36-70/291-29-58 

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

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

JELENTKEZÉSEDET ERRE AZ E-MAIL CÍMRE VÁRJUK: 
allas@carrier.utc.com

INFO: +36 70/510 4155

BESZERZŐ
pozícióba.

FIatal DINaMIkUs CsaPat, korszerŰ gÉPPark, 
CsoPortos És egYÉNI 

szakMaI kÉPzÉsek tÁMogatÁsa! 
Dolgozz VelÜNk!

JÁszÁrokszÁllÁs

BIztoNsÁg  staBIlItÁs  NÖVekeDÉs
Dolgozz VelÜNk! 

Jászárokszállás

 A Carrier CR Magyarország Kft. jászárokszállási gyárához 
a következő munkatársat keressük

TÉLI TÜZELŐVÁSÁR!!!
magyar fekete darabos, cseh barna kocka, 

dió, lengyel kazán, orosz barna darabos, 
kazán, német brikett! lignit folyamatosan kapható!
lengyel barna darabos 3690 Ft/q!

Gurigás,hasogatott és kalodás tűzifa!
Azonnali házhoz szállítás!
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Ficzek tüzép Jászárokszállás
tel.: 06-70/702-5262, 06-70/702-5259

(36,9 Ft/kg)

A Pince Kft, a régió vezető italnagykereskedelmi 
cége jászberényi telephelyére munkatársakat 

keres az alábbi pozícióba:

Elvárás: • Érvényes C kategóriás jogosítvány
 • Vezetési gyakorlat, megfelelő fizikum

Kiemelt bérezés ! 
Csak hétköznapi, nappali munkavégzés.

Jelentkezés: Telefonos időpont egyeztetés a 
06 57 415 444-es számon.

TEhErAuTó sofőr 
„C” kategóriás 
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KÖNNYŰ
hölgy és fér� munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 250-350 ezer

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 12 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta irányából. 

Jelentkezés: Humilitas Kft.:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

betaNított muNKás 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Feltételek: 
  • 3 műszakos munkarend 
    (1000Ft/óra alapórabér)  
    a törvényes műszakpótlékokkal 
   • hétvégi műszakra dupla alapórabér
   • teljesítmény bónusz
   • jó munkahelyi környezet
   • azonnali munkakezdési lehetőség
   • egyéb juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
e-mail címre várjuk, illetve érdeklődni a 

30/632-6861 telefonszámon.

Az

Középfokú Bér és Társadalombiztosítási ügyintéző képesítés 
vagy Pénzügyi végzettség
Excel és Word programok magabiztos használata

(Pályakezdők jelentkezését is várjuk!)

Elvárások:

Feladatok:

Jelentkezés: 
E-mail: allas03@miljob.hu

Tel.: 06-30/412-7676, 06-1/550-0109

Német tulajdonú JÁSZÁROKSZÁLLÁSI multinacionális 
autóipari beszállító vállalat folyamatosan bővülő csapatába 

keres új kollégát az alábbi munkakörbe:

BÉR ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

Munkavállalók személyes és munkaviszonyhoz kapcsolódó 
adatainak kezelése
Munkaviszonnyal kapcsolatos jelentések elkészítése
Havi bérszámfejtés teljes körű végrehajtása
Munkabérből történő levonások jogszabályi előírások alapján 
történő teljesítése, nyilvántartása
Kimutatások készítése a termelés és cégvezetés részére
A bérszámfejtési részleg tagjaként a napi munkafolyamatok ellátása
Együttműködés a munkatársakkal, hivatalos szervekkel
Adatszolgáltatások, statisztikák elkészítésében való részvétel

A Maurice Ward Group Kft 
Jászfényszarun működő raktárába keresünk 

TAGoNcAVEZETŐKET 
teljes-, és részmunkaidős határozatlan idejű  szerződéssel.

Elvárások:
• 2 műszakos munkarend vállalása
• érvényes targoncavezetői engedély és OKJ-s bizonyítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk : 
• alapbér + bónusz
• utazási kötségtérítés
• hosszútávú munkalehetőség

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a 

zoltan.kiss@mauriceward.com e-mail címre.

Logo Manual

1. Primary Colors

Basic color scheme consist two colors - green and blue.

Green
R-G-B 0-169-120
# 00A978
C-M-Y-K 91-2-72-0

Blue
R-G-B 28-63-148
# 1C3F94
C-M-Y-K 100-88-0-5

2. Basic Font

Basic font is CENTURY OLD STYLE STD.
Other variations are not allowed

Azonnali kezdéssel Jászberényi családi 
vállalkozáshoz keresünk hölgyeket, és urakat!

Jelenleg betölthető pozíciók:

• Gépbeállító • Anyagmozgató
• operátor • Minőségellenőr

hosszú távú, bejelentett munkalehetőség!
Amit kínálunk: Versenyképes alapjövedelem, 

valamint kimagasló bónuszrendszer!

Jelentkezés személyesen, vagy telefonon:
0630 983 2524 vagy 0630 315 4380, 

Jászberény Thököly utca 14.

TAKARÍTÓ NŐT
keresünk Jászberényi munkahelyre 

részmunkaidőben, rugalmas beosztással.
Érdeklődni: 06 30/916-5430, vagy 

az 57/414-515, vagy
 Szarvas Kft. Jászberény, Thököly u. 9. 

Emelet 8,00-16,00

Önéletrajzodat a toborzas@femalk.hu email címre várjuk!
További információ: 06-1/420-4608 (mellék: 531 vagy 267)

•  Betanított 
gépkezelő (öntöde, 
megmunkáló, 
szerelde, csomagoló)

• Anyagmozgató
• Raktáros
• Olvasztár
• TMK karbantartó

• Esztergályos
• CNC marós
•  Szerszámfelrakó 

lakatos

Legyél részese egy valódi magyar sikertörténetnek!
A FÉMALK ZRT. már közel harminc éve meghatározó szereplője az autóiparnak. Vállalatunk 

alaptevékenysége elsősorban az autóipar részére nyomásos alumíniumötvények előállítása. Dinamikus 
növekedésünknek köszönhetően mára már több, mint 1300 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.

•  Valóban versenyképes 
bérezés

•  Kimagasló béren kívüli 
juttatások

• Havi mozgóbér
• Félévente jutalom

• Képzések / továbbképzések
•  Céges szálló, ill. albérlet 

támogatása
•  Vállalati buszjárat
•  Vidékieknek hazautazás 

támogatás

•  Céges üdülő használat 
(Balaton, Zemplén)

• Sportolási lehetőség
•  Kirándulások, 

rendezvények, 
egyéb juttatások

Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos (folyamatos) munkarendben:

Amit kínálunk:

www.femalk.hu/karrier

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE EGYARÁNT KERESÜNK:

Jászberény, Gyöngyösi út 25.
Tel.: 57/500-990

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

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

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

Hirdetésfelvétel

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

ColorFoto –  
Canon szaküzletház

3000 Hatvan, Kossuth tér  
Tel.: 0670/3378501

Kaméleon Írószer 
Hatvan, Gábor Áron u. 31.

Tel.: 06-37/345-969
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A CO-OP Star Zrt. felvesz 
szaKKépzett bér- és 
muNKAÜGYI ELŐADÓT. 

Fényképes szakmai önéletrajzot, bérigény megjelölésével  

bato.andrasne@coopstar.hu 
e-mail címre kérjük.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31. 

munkatársakat keres alkatrész gyártó üzemébe.
Munkakörök: anyagdarabolás, porfestés, 

célgépek kezelése.
1 műszakos munkarend, családias légkör.

Cím: Jb., Rigó u. 8.   Tel.: 06-30/9636-184

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! 
 
 
 

- Targoncás-raktáros
- Betanított munkás
   /Tisztítógép kezelő/
Miért a Mader?
•	 alapbér	+	műszakpótlék
•	 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

CO2

Nettó: 2.000 Ft/óradíj
keresünk gödöllői munkahelyre

+36-70/884-4955

•  Kiemelten magas bérezés 
havi nettó: 340.000–400.000 Ft

•  Napi munkába járás céges 
gépjárművekkel biztosított

•  Egyéni bejárás esetén 
utazási támogatás, 
50 km-es vonzáskörzetből 
100%-os támogatás

•  Hosszú távú, bejelentett 
munkalehetőség

• Akár azonnali munkakezdéssel

Autószerelőket
(autószerelő, gépszerelő szakmával)

nettó 1.500 Ft/óradíj

Jászberény, monostori út 13.   tel.: 70/291-29-58,  70/325-11-11

NAGY mENNYISÉGű VÁSÁRLÁS 
ESETÉN, ToVÁbbI KEDVEZmÉNYEK!

KÉRjE AjÁNLATuNKAT! 

• 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

ÁLLANDó 
AKCIóK!
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ÉPíTKEzőK FIgyELEm!
Óriási betonacél, betonhálÓ akciÓk!

termékeink:

Kiszállítást 
VÁLLALuNK!

• TERVEZÉS 
• KIVITELEZÉS 
• ÉLhAjLíTÁS 
• LEmEZDARAboLÁS 
• SZALAGFűRÉSZELÉS 
• pRÉSELÉS 
• hEGESZTÉS 
• ÉpÜLET AcÉLSZERKEZET GYÁRTÁS 

Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan 

házhoz szállítva 
közvetlenül a kitermelőtől!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható!)  

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
n Raklapos diószén  44.450 Ft/tonna (44,45 Ft/kg)

Megrendelését  a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül  
a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2019. február 28-ig érvényesek!

Hajdúszoboszlón 
a fürdőtől 100 m-re 

14 SZOBÁS PANZIÓ
magánszemélynek 

vagy cégnek 

ELADÓ
Érdeklődni 14 és 16 óra között.

Telefon: 06-30/953-3192
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Feladatok:
• a cég dolgozóinak és külsős partnereknek a kiszolgálása
• saját üzemeltetésű étterem napi feladataiba történő 
 aktív részvétel 
• az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők elvégzése;
• nyitás előtti, zárás utáni teendők előkészítése;
• az árukészlet alakulásának figyelemmel kísérése, 
 részvétel az áru szakszerű minőségi és mennyiségi  
 átvételében, tárolásában és dokumentálásában;
• a munkaterület, a vendégtér nyitásra előkészítése;
• a fogyasztás ellenértékének átvétele, pénztárgép 
 kezelése;
• pult feltöltése, tálaló eszközök elrendezése
• elszámolások, standolások elvégzése
• reggeli és uzsonnaételek készítésében való részvétel
 
Elvárás:
• hasonló munkakörbe szerzett szakmai tapasztalat
• ügyfélorientált szemlélet
• gyors, rugalmas precíz munkavégzés

Előnyt jelent:
• eladói , vendéglátóipari végzettség

A fényképes önéletrajzokat az 
allas@horvathrudolf.hu e-mail címre várjuk. 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
a következő munkakörbe keres kollégákat

hatvani telephelyre:
Pultos 

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő 
munkakörbena következő órabérekkel díjazzuk: 

bruttó 1100 – 1400 Ft/óra
(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, 

betanulási idő után értendő)

JELENTKEZZ 
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

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

• Klimatizált gyártócsarnok
• Kényelmes, tiszta munkakörülmények

• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat
• Hosszú távú, stabil munkahely

• Előrelépési lehetőség • Egyéb juttatások

ROS_gyartosori_79x112.indd   1 2018. 09. 19.   12:17:49

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: 
 2019. 01.31., csütörtök 13.00 óra, Nagykáta, 
Művelődési Központ, Bajcsy Zsilinszky u. 9.

Érdeklődni: 06(70)342-1653

• Hosszú távú bejelentett munkalehetőség
• 100%-os utazási költségtérítés
• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-20/370-5412
velexi100@gmail.com

Cor-Tex Euro Kft.

Autószerelőket
keresünk gödöllői 

munkahelyre
(állandó délelőttös műszakba)

autószerelő, gépszerelő szakmával
Nettó: 250.000-300.000 Ft/hó

Továbbá:
CO2-hegesztőket, lakatosokat,
betanított férfi munkásokat
(három műszakos munkarendbe)

ELSZURKOSODOTT A KÉMÉNYE?
DRÁGÁNAK TALÁLJA A BÉLELÉST? VAN MEGOLDÁS!

Egyedi technológiával vállaljuk

kéményE GéPI TISZTÍTÁSÁT,
SZUROkmEnTESÍTéSéT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, forduljon bizalommal 

kéményseprő szakembereinkhez!

AGRIA CAmInO kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866

agriacamino@gmail.com

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990  

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.

Feladatok: 
•  csomagológép, élelmiszergyártó gép szakszerű működtetése,
    alapanyaggal való ellátása
•  felügyelete, karbantartása, tisztítása
•  termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése,
•  szükséges dokumentációk vezetése. 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI GÉPKEZELŐ

2000-es évjáratú 
suzuki swift sedan 

1.3 GlX eladó.
tel: 06-37 / 737 -315

Építsd velünk a jövő autóit!

Csatlakozz a thyssenkrupp 

jászfényszarui csapatához!

Gyártósori operátort, gyártósori technikust és gyártástámogató technikust keresünk.
Amit kínálunk:

- biztos, autóipari háttér; új, modern munkahely; versenyképes fizetés és juttatások; összetartó csapat

*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes adataidat a thyssenkrupp Components Technology Hungary 
Kft. (székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. cjsz: 01-09-887088) mint adatkezelő, a https://www.thyssenkrupp.hu/hu/adatvedelem 
cím alatt elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

facebook.com/thyssenkrupphungary

Jelentkezés: 
- önéletrajz elküldésével az allas@thyssenkrupp.com e-mail címre*, vagy
- önéletrajz személyes leadásával a gyár portáján
(cím: Jászfényszaru, Thyssenkrupp utca 1.), vagy
- a www.thyssenkrupp.hu/karrier oldalon
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. 
Alap ásás, tereprendezés A-Z-
ig! SHM-Bau Kft. 06-70/604-
0582 /20/2/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő ponyvás kisteherautóra 
sofőrt keresek. Noka Trans Kft. 
Tel.: 06-30/420-5821 /6/6/
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Jászárokszállási telephelyre 
másodállásban villamossági 
szerelőt keresünk pótkocsi 
villamossági szereléséhez hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel! 
Nagykáta és Gyöngyös kör-
nyékéről bejárást biztosítunk! 
Telefonszám: 0670-611-5133. 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. /6/5/
24T nyerges vontatóra, állandó 
nemzetközi munkára, sofőrt 
keresek kiemelt bérezéssel, itt-
hon hétvégézéssel. Szőcs Ernő 
e.v. 06-30/405-8844 /3/3/

Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezés-
sel! Bejárást biztosítunk! Tel.: 
0670-611-5133. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/5/
Jászárokszállásra pizza futárt 
keresünk. 06 70-363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /2/2/
Szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező eladót felveszünk. 
Jelentkezni személyesen lehet: 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár 
út 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/2/
Jászárokszállási telephelyre 
lakatos, CO2 hegesztő munka-
társat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Nagykáta 
és Gyöngyös környékéről bejá-
rást biztosítunk! Telefonszám: 
0670-611-5133. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/5/
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lá-
nyokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partner) /2/2/

Festők figyelem!! Szórópiszto-
lyos festéshez keresünk mun-
katársat! Kezdők jelentkezését 
is várjuk, betanulási lehetőség! 
Kiemelt bérezés és hosszú-
távú munkalehetőség! Tel.: 
0670/600-9113. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/5/
Hatvan, Szent Mihály út 
1. szám alatt /templom 
utcája/ lévő RETRÓ bo-
rozó-söröző-presszóba 
önálló munkavégzésre is 
alkalmas, lehetőleg női 
pultost keresek. Valamen-
nyi gyakorlat kitétel, de 
szakképesítés nem szük-
séges rátermettség ese-
tén. Tel.: 06-30/228-5629, 
06-70/329-4235. Vasas 
Roland László e. v. /3/1/
Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest és segédmunkást keresek 
azonnali kezdéssel, szállást 
biztosítva.Munkavégzés helye: 
Budapest, Esztergom. Önélet-
rajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Vozák Csanád 
e.v. Tel.:06(30)454-4226 /2/2/
Személyszállítással foglalko-
zó cégünk, az R-Busz Travel 
2000-H Kft, D kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező sofő-
röket, valamint autószerelőt, 
villamossági szakembert, és 
karosszéria lakatost keres, 
Pest, Heves és Nógrád me-
gyéből.Versenyképes fizetés, 
céges mobiltelefon használat. 
Jelentkezés az alábbi telefon-
számon: 06303008478, email: 
rbusztravel@invitel.hu /2/2/
Jászárokszállási cég angolul 
beszélő irodai munkatársat 
keres. Tel.: 06-70/363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/2/
Könnyű fizikai munkára jász-
telki telephelyre leszázalékolt 
munkatársat keresünk. Utazás 
biztosított. Érd.: 06-20/526-
7186 /3/1/
Nemzetközi forgalomban részt-
vevő 3,5 t-ás össztömegű tgk-
ra sofőrt keresek. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft. /4/2/
Autóbuszvezetőt keresünk 
Jászapáti vonzáskörzetéből. 
Feltétel: D kat., GKI, PÁV II. 
Panoráma Tourist Kft. Tel.: 
06-20/218-3666 /3/1/
Virágkötésben jártas mun-
katársat keresek jó kere-
seti lehetőséggel. Cím: 
Virágvilág, Jászberény, 
Palotási u. 13. Tel.: 06-
30/236-7323 /3/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/1/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást vállalok. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/5/
Háztartási gépek szervíze-
lése, hűtő, fagyasztó, au-
tomata mosógép, mosoga-
tógép, mikrosütő javítása, 
klímák tisztítása. Érd.: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/5/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivite-
lezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizs-
gálata: hőveszteségek, hőhi-
dak és penészedési okok  fetá-
rása, fűtési, hűtési rendszerek 
rejtett hibáinak, szivárgásának 
és elektromos berendezések 
hibáinak feltárása. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/5/
Fogjon össze szomszédjával! 
PB gázpalack csere 2 db 4.800 
Ft/db, 1 db 5.000 Ft/db. Tar-
gonca gáz cseréje a legjobb 
áron (telephelyre kiszállítva). 
Tel.: 06-70/364-5320 /5/4/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 
/20/18/

KFT. keres azonnali kezdéssel vil-
lanyszerelőket Budapestre, nettó 
1600-1700 Ft/óra és München-
be nettó 11 euro/óra. Szállás, 
utazás, napi előleg megoldott. 
T: 06-30/197 7141, 06-20/283 
2071. Ferromax Kft. /2/1/

A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára bolti eladói munka-
körbe férfi  munkatársat keres. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a Jászberény, Kossuth 
Lajos út 48-50. szám alatt sze-
mélyesen (hétfőtől-péntekig 7-
15 óra között) vagy elektroniku-
san a szerszam@horizontcolor.
hu e-mail címen lehet.

GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kb. nettó 150.000-
160.000 Ft/hó + cafetéria + havi 
bónusz. SZÁMOLNI-TUDÁS 
ÉS SZÁMÍTOGÉPES ISMERET 
SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 
órás, 3 munkanapot (nappal-
éjszaka) 3 pihenőnap követ. 
Ingyenes dolgozói buszjárat: 
Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Tápiószele. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005, Job-
concept Kft. /3/2/
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

JÁRMŰ
Régi motorkerékpárokat, Velore-
xet vásárolnék gyűjteményembe. 
30/950-9170. /2/2/
Eladó 6 éves, jó állapotú CÉGES 
(2012.09 havi) Dacia Logan Van 
2 személyes kis tgk. 85.500km-
t futott,klímás, tolatóradaros, 
elektromos ablakemelővel, mind-
két oldalon raktérajtó. Érd.:9-19 
óráig lehet, a 06-30/9385-072 
telefonon. /3/1/

Költöztetés, bútorszállítás, 
árufuvarozás (Hatvan). Tel.: 
+36-30/239-5433 /4/2/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, me-
zőgazdasági épületek felújítá-
sát, festést, mázolást, minden-
nemű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /8/1/
Életvezetési- és házassági 
tanácsadás, párkapcsolati 
konfl iktus kezelés. Tel.: 06-
20/446-0288 /2/1/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettá-
zást, burkolást, ajtó-ablak cse-
rét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/8899-673 /8/1/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, 
mázolást, tapétázást, térkő 
rakását, kerítés építést válla-
lok akár anyagbeszerzéssel is. 
Érdeklődni lehet: 06-70/420-
1461 /8/1/
Pálinkafőzés Szentmártonká-
tán. Korszerű szeszfőzdénkben 
várjuk a főzetők jelentkezését. 
Tüzelőről és szállításról szükség 
esetén gondoskodunk. Telefon-
szám: 06-29/462-125
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és siker-
mágia, spirituális tanácsadás 
és oktatás. Érdeklődni lehet: 
06-20/446-0288 /2/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/330-4597 /8/1/
Villanyszerelést vállalok, csalá-
di házak teljes körű villanysze-
relését, régi hálózat felújítását, 
átvezetékelését, kisebb javítá-
sokat is, korrekt áron. Tel.: 06-
30/526-4786 /3/1/
Veszélyes, magas fák kivá-
gását vállalom hétvégén is, 
számlaképesen. 06-20/214-
4398, www.fakivagasviktor.hu 
/3/2/
Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Érdeklődni a 
következő telefonszámon le-
het: 06-70/305-7697 /8/1/
Tetőszerkezet építést, újjá-
építést, ács munkát vállalunk! 
SHM-Bau Kft. 06-30/448-5708 
/20/2/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/2/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső 
vízvezeték szerelései. Tel.: 06-
20/249-4793 /5/1/

Redőny Doktor! Redőnyök 
javítása, újak készítése, ga-
ranciával. Hétvégén is. 06-
20/299-2233, 06-70/287-
7851
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KOROKNAI-ÉPÍTŐ KFT.
Hatvan, Rákóczi út 116.

kínál kalodás fát, tekézett és
hasogatott tűzifát, borsodi

diószenet, briketteket.
Tel.:06-20/518-5956

AA6232902

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:
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Autószerelőket (autószerelő, 
gépkezelő szakmával) keresünk 
gödöllői munkahelyre hosszú 
távra állandó délelőttös mű-
szakba. Kiemelten magas bére-
zés (nettó: 250.000-300.000 Ft/
hó), 50 km-es vonzáskörzetből 
100%-os utazási költségtérítés. 
Igény esetén díjmentes szállás 
biztosított. 06-20/370-5412, 
velexi100@gmail.com (Cor-Te-
xEuro Kft)

Fodrász és körmös munka-
társat keresünk jászberényi 
szépségszalonba. Alkalmazotti 
és alvállalkozói megoldás is le-
hetséges. Érdeklődni: Tel: 06-
30-610-54-35. Önéletrajzot a 
recikleoschusztekanita@gmail.
com címre várjuk. Kleopát-
ra2003 Kft. /3/2/
Jászárokszállási cég irodai 
munkatársat keres. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft /4/2/
Karosszéria lakatost, vagy jó 
kézügyességgel rendelkező 
betanítható szakmunkást kere-
sek jászberényi munkahelyre. 
Érd: 06/30-9537-611. H-Autó-
center Kft. /3/2/
Jászárokszállási pizzéria sza-
kácsot keres. 06 70-363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/2/
Hosszú távú munkát keresel 
helyben? Olyan állást, ahol önál-
lóan végzed a munkád és a telje-
sítményed is számít? Gyakorlat-
tal rendelkező kollégát keresünk 
Nemzeti Dohányboltba Nagy-
kátán. Küldd el fényképes ön-
életrajzod: allas.nagykata2000@
gmail.com. Tel.: 06-30/965-
7818. Palmyra Team Kft. /2/1/
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TÁRSKERESÉS
Jászberény, Portelek tanyán lakó, 
54 éves férfi  korban hozzáillő tár-
sat keres, alkohol végett elváltam, 
egy 6 és egy 14 éves gyereket ne-
velek. Tel.: 06-70/619-4813 /3/1/

INGATLAN

BÉRLET
3 szobás családi ház hosszú 
távra kiadó Hatvanban. Tel.: 
06-20/926-7772 /2/2/
Újhatvanban berendezett szo-
ba konyha és fürdő használat-
tal férfinak hosszú távra kiadó. 
Nyugdíjas előnyben. Tel.: 06-
20/384-3906 /2/1/

ÁLLAT
Mangalica és durok hízók el-
adók. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-70/513-
8298 /6/6/
Jászfelsőszentgyörgyön 160 kg-
os hízók eladók. Tel.: 06-20/849-
6930 /3/3/
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászá-
rokszálláson. Érd.: 06-30/9746-
384 /3/2/
Birka eladó Jászárokszálláson 
Érd: 06-30/9746-384 /3/2/
Fiatal anyadisznók vágásra el-
adók T: 06-30/834-9903 /3/2/
Hús jellegű hízók és süldő eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /6/1/

VEGYES

Hatvanban, Szabadság úton 
felújított 2 szobás lakás hosszú-
távra albérletbe kiadó. Tiszta 
lépcsőház, jó lakóközösség. 
Érd: 06-70/292-21-64 /2/1/
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Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porceláno-
kat, hangszereket, régi könyveket, 
órás és egyéb hagyatékot! Érd.: 
06-30/9128-335 /11/2/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/2/
Régiséget, gyűjteményt, órát, kar-
dot, régi pénzt, lócát, kaszlit, stb. 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó út 
16. Tel.: 06-30/3636-980 /6/6/
Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autóba, 
kerékpárra, bukósisak, rozsda-
mentes mosogatótálca, gyerek-
kerékpár, Opel 13-14”-es lemez-
felni gumival és 205/55/16-os 
téli gumik. Érd.: 06-70/247-0863 
/50/26/
Tűzifa akció, cser, tölgy, bükk 
2.700 Ft/q (27 Ft/kg), akác 
3.000 Ft/q (30 Ft/kg). Tel.: 06-
30/617-5455, 06-20/514-2682 
(AA6209940) /4/2/

Hatvanban kertes iker csalá-
di ház cirkófűtéssel, mellék-
épülettel, garázsokkal eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-70/530-
2489, 06-37/340-611 /5/2/
Jászberény központjában 3 
szoba, összkomfortos családi 
ház kis udvarral eladó. Tel.: 
06-20/593-1123 /3/3/
Tápiószentmárton központi ré-
szén 3 szobás, bútorozott, ös-
szkomfortos ház, kettő garázs, 
pince, melléképület, szőlős, 
gyümölcsfás kert, kistraktor 
munkaeszközökkel eladó. +36-
70-431-6147 /2/2/
Felújítandó összközműves pa-
rasztház 675 nm telken eladó 
Hatvan, Kinizsi u. 2. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-37/343-206 /2/2/
Hatvan határában 1500 nm 
gondozott szőlő és 1500 nm 
gondozott telek 400 Ft/nm és 
300 Ft/nm áron eladó. Kisebb 
csere érdekel. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/384-3906 /3/2/
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Eladó 7 db fejős tehén. Érdek-
lődni lehet: 06-20/535-1597 te-
lefonszámon. /3/2/

Gázkészülékek eladók, gázka-
zán, gázkonvektor, gáztűzhely, 
Siesta. Tel.: 06-20/328-7304 
/6/3/
Tűzifa hasogatott, gurigás öm-
lesztve, kalodásan raktárról! 
Heti ajánlat: 1m3 nyár, fenyő 
11.000Ft/kaloda (27,5 Ft/kg)! 
Valamint 8-10 fajta szén. Ficzek 
Tüzép Jászárokszállás. 06-
70/702-5259 (AA5963159) /7/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Tel.: 0670/624-5475 /3/2/
Kalodás nyárfa hulladék eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /6/1/
Ingyen elvihető szekrényt, il-
letve polcos szekrényt keresek 
Jászberényben. Tel.: 06-70/647-
3841 /3/2/
30 q tritikálé eladó Atkáron. Érd.: 
06-20/256-2684 /2/2/

 Szolnoktól 25 km−re, Jász−
ladányon, frekventált helyen,
emeletes, 152 m2− es , 4
szobás családi ház eladó. Ára:
15.000.000,− Ft Érd.:
06309436915   58371 

TŰZIFA A TERMELŐTŐL. Min-
den fajtában, méretben. Ugyanitt 
szén kapható. További informá-
ció: 30/921-3461. AA5741985

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 /10/5/

Jelenkezz most Gyön-
gyösön januárban induló 
képzéseinkre!Kedvező ár, 
kedvező fi zetéssel! -Arany-
kalászos gazda -Méhész 
-Sajtkészítő -Motorfűrészke-
zelő -Gépkezelő(targonca, 
emelő,földmunka) Fnysz:E-
000029/2013 06-30-377-8404 
www.aszervezo.hu

Nyomdába felveszünk 
férfi  munkaerőt
GÉPKEZELŐ

pozícióba
Bér megegyezés 

szerint
Jászberény 

magics.print@
magics.hu

06-57/515-200
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Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313
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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.

törtaraNy 
FELVÁSÁRLÁS

ezüst  ékszerek  -20%
acél    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!

Valentin napi Akció

Aranycsere! 9.700 Ft/g

Több mint 100 pár készleten!

Az Alföld Autóház Kft.
felvételre keres 

MUNKAFELVEVŐ,-
SZERVIZASSZISZTENS  
beosztásban munkatársat.

Feltétel: B kat. jogosítvány, 
számítógépes ismeretek, 

autóval kapcsolatos 
végzettség.

Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk.

Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre 

küldhetik:

farkasgy@
alfold-autohaz.hu

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

Januári akció!

Az akció 2019. jan. 24 - jan. 31-ig ill. a készlet erejéig tart.

HAJNALFA
Ajtók, ablakok görcsmentes, rétegragasztott, 
hossztoldott, ill toldás nélküli borovi fenyőből. 

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

BúToRoK, gARdRÓBoK  
TömöRfáBÓl, BúToRlApBÓl.

hívjon most! Tel.: 06-20/3536-893. www.hajnalfa.5mp.eu

ÚjDoNSÁG!      88 mm-es szerkezet 3 rétegű üvegezéssel 
ug=0,6 bEVEZETŐ ÁRoN, prémium hő és hangszigeteléssel. 

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!

A Fenestra-Bau Kft. hosszú távú 
munkára keres építőiparban jártas 

munkásokat, kőműveseket, 
ácsokat. 

Szállást a cég térítésmentesen biztosít. 
E-mail: fenestrabau@gmail.com

Telefon: +36-30/452-9496

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Közétkeztetésben jártas

SZAKÁCS  
kollégát keresünk

heti 5napos, 8 órás munkarendbe.

Amit nyújtunk: 
	 •	kimagasló	hivatalos	bérezés
	 •	útiköltség	térítés
	 •	egyéb	juttatások

Jelentkezés	levélben	:
samsung@dussmann.hu

vagy	a	06-20/320-7241-es telefonszámon.


