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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

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, epeköves-
ség, sérv, visszér vizsgá-

lata és kezelése.

Óriási kabáT, 
ölTöNy, 

koszTüm 
cSEREaKció!
Egy megunt öltönyét, 
kabátját, kosztümjét 

most 10.000 Ft-ért 
beszámítjuk, ha újat vásárol!

EXTRA méRETbEn is!

- Noi, férfi télikabátok fiatalostól 
  az idosebb korosztályig mindenkinek 
- Eredeti szormés kabátok 
- Öltönyök normál, telt és 
  EXTRA méretben is!
- Kosztümök (hétköznapi és  
  alkalmi), zakók, szövetnadrágok

Jászberény, 
Bercsényi út 52.
(Volt úttörőház)

feb. 5. (kedd) 9-15-ig.

„

óRiási FAzon  és 
méRETválAszTék!

„

„

le
ár

az
ás

A P.Dussmann Kft. 

vagyonőröket
keres Hatvanba,

érvényes okmányokkal,
12 órás nappal-éjszaka 

váltott műszakba. 
Érdeklődni a 

+36-20-269-6601-es 
számon lehetséges.

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

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

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Gyöngyösön
február 16-án.

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

Villanyszerelő cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

 - villamos projektvezető
 - villanyszerelő
 - villamos karbantartó
 - villamos kereskedésbe, villamos  
   szaktudással rendelkező eladó
 Követelmény: szakirányú végzettség
 Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a 
daniella.jozsa@centervill.net 

e-mail címen  
fényképes szakmai önéletrajzzal

Centervill kft.

Keretek 

-50%
Lencse 

-20% 
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!
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kedvezménnyel

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 

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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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.

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

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

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

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209

kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

akció érvényes 02.04-től 02.10-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MaRKEt

nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
szo.: 7-13-ig

árvarázs Új helyen                         
több mint 200 m2-en

Étkezési utalványokat elfogadunk

759Ft 

399Ft  (1
59

6 
Ft

/k
g)

aJÁnLaT! 35 Ft/db

aJÁnLaT! 299 Ft

aJÁnLaT!  
    299 Ft

aJÁnLaT! 139 Ft/csomag

aJÁnLaT! 69 Ft

Segafredo
Casa 250g

 (598 Ft/l)

459Ft 

299Ft 

 (2111 Ft/kg)

269Ft 

199Ft 

Clin pumpás
 ablaktisztító

 500 ml
 citrom, crystal  

Country Barn 
müzliszelet

csokis, kókuszos,  
sárgabarackos 

       Tökmag-
homoktövis, 

  chia-áfonya, 
málna

      (3db-os)

 (318 Ft/l)

199Ft 

159Ft 

Borsodi 
Sör

0,5l dob.

Haas Vital tabletták:
  • C -vitamin+cink 42g
  • D3 vitamin 42g 
  • Kalcium+D3 64g

849Ft 199Ft 
 (4738 Ft/kg)

 (1045 Ft/kg)

 (2198 Ft/kg)

 (1495 Ft/kg)

Golden Oreo 
keksz 66g

Bonbonetti 
marcipánszív 
bonbon 136g

Milka 90g erdnuss crisp        Arko (200g)
  kókuszpelyhek 
étcsokiba mártva

Perwoll foly. mosószer 1 l  
• care and repair, 
• sport and active,
• renew color 

999Ft 799Ft 
 (33 Ft/tek)

Perfex 24 tek. eü. papir 

799Ft 

599Ft 
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Szerezzen új Szakmát felnőttként!
Az egri SzakképzéSi Centrum tagintézményeiben lehetőség van  

felnőttoktatásban egy új vagy egy második Szakmát is ingyen elsajátítani

A tagintézmények az alábbi képzéseket indítják keresztfélévben a 2018/2019. tanévben, 
felnőttoktatás keretében, esti tagozaton:

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger

 Szakképesítés Képzési idő OKJ szám
 Tehergépkocsi-vezető 0,5 év 35-841-02
 Autóbuszvezető 0,5 év 35-841-01

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyöngyös

 Tehergépkocsi-vezető 0,5 év 35-841-02
 Autóbuszvezető 0,5 év 35-841-01

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Hatvan

 Asztalos 2 év 34-543-02
 Autószerelő 2 év 54-525-02
 Autótechnikus 1 év 55-525-01
 Burkoló 2 év 34-582-13
 Járműipari karbantartó technikus 1 év 55-523-07
 Eladó 2 év 34-341-01
 Műszaki informatikus 2 év 54-481-05
 Mechatronikai technikus 2 év 54-523-04
 Női szabó 2 év 34-542-06
 Nyomdaipari technikus 2 év 54-213-07

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger 

 Diétás szakács 0,5 év 35-811-03
 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év 54-841-11
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 54-344-01

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger

 Szakképesítés Képzési idő OKJ szám
 Fodrász 2 év 54-815-01
 Kozmetikus 2 év 54-815-02

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma  
és Szakgimnáziuma, Füzesabony

 Irodai titkár 2 év 54-346-03
 Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2 év 54-140-02

Bővebb információt kaphatnak:
• Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Eger 3300 Kertész utca 128. Tel.: 06-70/400-2839
• Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Gyöngyös 3200 Kócsag utca 36-38. Tel.: 06-70/331-2012
• Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Hatvan 3000 Vécsey Károly utca 2/A.  Tel.: 37/342-844
• Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi  
 Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Cím: Eger 3300 II. Rákóczi F. utca  95/A. Tel.: 36/536-062
• Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
 Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Eger 3300 Pozsonyi utca 4-6.  Tel.: 70/400-2884, 70/400-2885
• Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma  
 Cím: Füzesabony 3390 Ifjúság út 17. Tel.: 70/3311-556
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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

A jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

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

Beszerző
Feladatok:
• Termelési anyagok határidőre történő beszerzése külföldi  
 és belföldi beszállítóktól
• Folyamatos és önálló kapcsolattartás a beszállítókkal,  
 az igénylő területekkel, illetve a társosztályokkal
• A raktárkészlet alacsony szinten tartása, elfekvő készletek  
 csökkentése/megelőzése
• Napi alapanyag lehívások lebonyolítása, nyomonkövetése
• A JDE és SAP rendszerben levő adatok, dokumentációk  
 karbantartása
• A műszaki változások követése
• Aktív részvétel az osztály ACE célkitűzéseinek  
 elérése érdekében
Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség 
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
• MS Office felhasználói szinten való alkalmazása
• Képesség a folyamatok gyors átlátására
• Pontos, precíz munkavégzés, proaktív gondolkodásmód
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
Előny:
• SAP ismeret
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Egyetemi/Főiskolai végzettség

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

Villamos mérnök a kísérleti laborba
Feladatok:
• Prototípusok előkészítése, a gyártott termékek továbbfejlesztése, 
 előkészítése a klímakamrában történő vizsgálatokhoz
• Tervezési és összeszerelési feladatok a mindenkori munkabiztonsági  
 előírások, vevői elvárások figyelembevételével
• Aktív részvétel a készülékek tesztelése és a teszteredmények  
 kiértékelése során
• Az hűtőkészülékek elektromos alkatrészeinek megtervezése
• A meglévő készülékek átalakítása a piaci igények szerint
• A készülékek jóváhagyatása
Feltételek:
• Villamosmérnöki végzettség
• Összeszerelésben és méréstechnikában szerzett tapasztalat
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
• Analitikus gondolkodás
• Precizitás
• Konfliktuskezelő képesség
• Jó kommunikációs képesség
• Hűtéstechnikai ismeret, a SOLID EDGE software  
 használatának ismerete előnyt jelent.

Fiatal dinamikuS CSapat, korSzerű géppark, 
CSoportoS éS egyéni Szakmai képzéSek 

támogatáSa! dolgozz VelÜnk!

- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

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

GaszTroeNTerolÓGiai-
eNDoszkÓPos

maGáNreNDelÉs

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 kifo-
gásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hir-

detések tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést kö-

vető 8 napon belül fogadunk el.

I M P R E S S Z U M

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

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.
Teljes körű szűrővizsgálat.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

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

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz  
  cafeteria, Edenred utalvány
- kulturált munkakörülmény
-	fiatal,	dinamikus	csapat
- hosszútávú, stabil munkahely biztosítása

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

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 
(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

takarítónő

2000-es évjáratú 
suzuki swift sedan 

1.3 GlX eladó.
Tel: 06-37 / 737 -315
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A Tutti Bau Kft jászberényi építőanyag 
kereskedésébe

ÁRUKIADÓT felvesz. 

Tel.: 06 70 77 35 112

Feltétel:
• targoncavezetői engedély 
•„B” kategóriás jogosítvány.

www.kdjbutorhaz.hu

Jászberény, Kun u. 21. Tel.: 57/411-103,
06-30/412-3221, Ny.: h-p.: 9-18-ig, szo.: 9-14-ig.

Egyedi konyhabútorok gyártása igény szerint
- Étkezőgarnitúrák
- Konyhabútorok
- Szekrénysorok
- Nappalik
- Gardróbok
- Hálószobabútorok
- Előszobabútorok
- Kárpitos bútorok
- Gyerekszobabútorok
- Iroda-, dolgozószoba
  bútorok
- Kiegészítő bútorok
- Matracok

KDJ bútorház
JÁSZBERÉNY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek

 

A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal rendelkező 
jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt 

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

A cégcsoport 2.400 
munkavállalót foglalkoztat 
Európában, a jászberényi 
gyáregységben 460 főnek 

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

• Acélszerkezet gyártásban szerzett tapasztalat: felsőfokúnál min 2 
év, középfokúnál min. 5 év, 

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

• Microsoft software, AutoCAD ismerete (3D előnyt jelent). 

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

Kapcsolat:
Fortaco Zrt.   5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.
Tel. +36 57 815 184
allas@fortacogroup.com

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

 

ADATVÉDELEM
Önéletrajzának továbbításával hozzájárul, hogy a toborzási folyamat lezárásáig 
jogos érdekéből fakadóan kezeljük azt, majd töröljük. Adatkezelési szabályzatunkat 
megtekintheti cégünk honlapján vagy cégünk HR osztályán.

A FORTACO Csoport Európa 
vezető márka független 

mérnöki és gyártó 
partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás piacán. 

A cégcsoport 2600 munkavállalót 
foglalkoztat Finnországban,  

Észtországban, Lengyelországban,  
Magyarországon  
és Szlovákiában.

Fő termékeink a nagy 
 hatékonyságú hegesztett  

és gépi megmunkálású  
alkatrészek, közvetlenül  

beszerelhető kezelőfülkék, 
továbbá teljesen összeállított 

gépek és berendezések.

Ügyfélbázisunkat a világvezető, 
többnyire skandináv és  

Nyugat-Európai gépgyárak 
alkotják.

www.fortacogroup.com

feladatok:
	 •	Bejövő	alapanyagok	minőségi	szempontból	történő	 
  átvétele, azonosítása, 
	 •	Alapanyagokhoz	tartozó	minőségi	bizonyítványok	 
  kezelése, nyilvántartása,
	 •	Kapcsolattartás	raktárral,	beszerzéssel.

Elvárások:
	 •	Műszaki	végzettség,
	 •	Felhasználói	szintű	számítógépes	ismeretek,
	 •	Pályakezdők	jelentkezését	is	várjuk 

Amit kínálunk:
	 •	Versenyképes	jövedelem,
	 •	Cafeteria,
	 •	Bónusz	juttatások,
	 •	Saját	állományban	történő,	bejelentett,	hosszú	távú	 
  foglalkoztatás.

IDEGENÁru ELLENőr
munkatársat keresünk.

A	multinacionális	Fortaco	Csoport	több	mint	60	éves	múlttal	
rendelkező	jászberényi	gyárába	a	folyamatos	volumennöve-

kedés	miatt	alapanyag	átvételhez

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

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ

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

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ
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

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap 
ásás, tereprendezés A-Z-ig! SHM-
Bau Kft. 06-70/604-0582 /20/3/
Jászárokszállási telephelyre má-
sodállásban villamossági szerelőt 
keresünk pótkocsi villamossági 
szereléséhez hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel! Nagykáta és Gyöngyös 
környékéről bejárást biztosítunk! 
Telefonszám: 0670-611-5133. 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. /6/6/
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Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszútáv-
ra, kiemelt bérezéssel! Bejárást 
biztosítunk! Tel.: 0670-611-5133. 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. /6/6/
Jászárokszállási telephelyre laka-
tos, CO2 hegesztő munkatársat 
keresünk hosszútávra, kiemelt bé-
rezéssel! Nagykáta és Gyöngyös 
környékéről bejárást biztosítunk! 
Telefonszám: 0670-611-5133. 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. /6/6/
Festők figyelem!! Szórópisztolyos 
festéshez keresünk munkatársat! 
Kezdők jelentkezését is várjuk, be-
tanulási lehetőség! Kiemelt bérezés 
és hosszútávú munkalehetőség! 
Tel.: 0670/600-9113. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/6/
Virágkötésben jártas mun-
katársat keresek jó kereseti 
lehetőséggel. Cím: Virágvilág, 
Jászberény, Palotási u. 13. 
Tel.: 06-30/236-7323 /3/2/
Nemzetközi forgalomban résztvevő 
3,5 t-ás össztömegű tgk-ra sofőrt 
keresek. 06-70/363-7305. Pumpi 
Trans Kft. /4/3/

Hatvan, Szent Mihály út 1. szám 
alatt /templom utcája/ lévő 
RETRÓ borozó-söröző-pres-
szóba önálló munkavégzésre is 
alkalmas, lehetőleg női pultost 
keresek. Valamennyi gyakor-
lat kitétel, de szakképesítés 
nem szükséges rátermettség 
esetén. Tel.: 06-30/228-5629, 
06-70/329-4235. Vasas Roland 
László e. v. /3/2/
Jászárokszállási cég angolul be-
szélő irodai munkatársat keres. 
Tel.: 06-70/363-7305. Pumpi Trans 
Kft. /4/3/
Könnyű fizikai munkára jásztelki 
telephelyre leszázalékolt munka-
társat keresünk. Utazás biztosított. 
Érd.: 06-20/526-7186 /3/2/
Fodrász és körmös munkatársat 
keresünk jászberényi szépségsza-
lonba. Alkalmazotti és alvállalkozói 
megoldás is lehetséges. Érdeklőd-
ni: Tel: 06-30-610-54-35. Önélet-
rajzot a recikleoschusztekanita@
gmail.com címre várjuk. Kleopát-
ra2003 Kft. /3/3/
Jászárokszállási cég irodai mun-
katársat keres. 06-70/363-7305. 
Pumpi Trans Kft /4/3/
Autóbuszvezetőt keresünk Jásza-
páti vonzáskörzetéből. Feltétel: D 
kat., GKI, PÁV II. Panoráma Tourist 
Kft. Tel.: 06-20/218-3666 /3/2/
Karosszéria lakatost, vagy jó kéz-
ügyességgel rendelkező betanítha-
tó szakmunkást keresek jászberényi 
munkahelyre. Érd: 06/30-9537-611. 
H-Autócenter Kft. /3/3/
Jászárokszállási pizzéria szaká-
csot keres. 06 70-363-7305. Pumpi 
Trans Kft. /4/3/

Hosszú távú munkát keresel hely-
ben? Olyan állást, ahol önállóan vég-
zed a munkád és a teljesítményed is 
számít? Gyakorlattal rendelkező kol-
légát keresünk Nemzeti Dohánybolt-
ba Nagykátán. Küldd el fényképes 
önéletrajzod: allas.nagykata2000@
gmail.com. Tel.: 06-30/965-7818. 
Palmyra Team Kft. /2/2/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
ház felvételre keres vezető infor-
matikus munkakörbe munkaválla-
lót. Elvárás minimum 3 év szakmai 
tapasztalat, előny egészségügyi 
területen szerzett szakmai isme-
ret. Érdeklődni Farkas József gaz-
dasági igazgatónál személyesen, 
Jászberény, Szelei út 2., illetve te-
lefonon az 57/500-200 (225 mellék) 
telefonszámon lehet /3/1/
Nehézgépkezelőt és teherautó so-
főrt keresünk Hatvan és környéké-
ről. Tel.: 06-30/538-2955. Farkas 
István e.v. /4/1/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
élelmezésvezető munkakörbe felvétel-
re keres munkavállalót, főiskolai szak-
irányú dietetikusi végzettséggel, előny 
egészségügyi területen szerzett szak-
mai tapasztalat. Érdeklődni Farkas 
József gazdasági igazgatónál szemé-
lyesen, Jászberény, Szelei út 2., illetve 
telefonon az 57/500-200 (225 mellék) 
telefonszámon lehet. /3/1/
Pékeket keresünk Kom.-Eszt.megyé-
be, szállás biztosított! György István 
e.v. 06-30/265-0719 /2/1/
Hatvan térség, 21-es vonalán, Buda-
pesten parkfenntartásra 3-12 hóra 3 
fő női-férfi  munkaerőt keresek. Lehet 
nyugdíjas is! 06-30/617-1580. (Zöld 
Terület Kezelő Centrum Kft.) /3/1/
Az M3-as autópálya 51-es km-nél a 
Hatvan kerekharaszti oldalon lévő 
Sztráda Grill Étterembe éjszakai pul-
tost és konyhai kisegítőt keresünk 
kiemelt fi zetéssel. Szőke Gábor Bt. 
Tel.: 06-20/584-9985 /3/1/
Győri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket és szalagmunkára férfi  
dolgozókat korrekt bérezéssel fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel.:06-20/949-3036 Gekko 
Hungary 2014 Kft.
BETANÍTOTT munkásokat keresünk 
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
újszászi telephelyére, határozott idő-
re (6 hónap). Elvárások: több műszak 
vállalása, álló munkavégzés, fi zikális 
alkalmasság. Jelentkezni személyesen 
telephelyünkön (5052 Újszász, Zrínyi u. 
13.), vagy e-mailen (jelentkezes@bta-
karmany.bonafarm.hu) lehet. Érdeklőd-
ni telefonon: 06/56/552-717 /2/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes 
fák kivágását, erdős és utak mel-
letti területek tisztítását, gallydará-
lást vállalok. Elszállítással is. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/2/
Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást vállalok. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/6/
Háztartási gépek szervízelé-
se, hűtő, fagyasztó, automata 
mosógép, mosogatógép, mik-
rosütő javítása, klímák tisz-
títása. Érd.: 06-37/341-586, 
06-20/453-6642 /10/6/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivitele-
zése. Hőkamerás épület és gé-
pészeti berendezések vizsgálata: 
hőveszteségek, hőhidak és pe-
nészedési okok  fetárása, fűtési, 
hűtési rendszerek rejtett hibáinak, 
szivárgásának és elektromos be-
rendezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /20/6/
Fogjon össze szomszédjával! PB 
gázpalack csere 2 db 4.800 Ft/db, 
1 db 5.000 Ft/db. Targonca gáz 
cseréje a legjobb áron (telephelyre 
kiszállítva). Tel.: 06-70/364-5320 
/5/5/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, ha-
mónikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok beépí-
tése is! Gurtni csere azonnal! Érd.: 
06-30/573-3501 /20/19/
Költöztetés, bútorszállítás, árufu-
varozás (Hatvan). Tel.: +36-30/239-
5433 /4/3/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági épü-
letek felújítását, festést, mázolást, 
mindennemű kőműves munkát vál-
lalok számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-20/249-4793 /8/2/
Életvezetési- és házassági tanács-
adás, párkapcsolati konfl iktus ke-
zelés. Tel.: 06-20/446-0288 /2/2/
Kőműves ácsmester vállal kőmű-
ves, gipszkarton szerelést, festést, 
mázolást, parkettázást, burkolást, 
ajtó-ablak cserét, homlokzatszi-
getelést, tető készítését, teljeskö-
rű lakás felújítást, családi házak 
építését, kivitelezését. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 
06-30/8899-673 /8/2/
Kártyajóslás, átoklevétel, szerel-
mi-, pénz- és sikermágia, spirituális 
tanácsadás és oktatás. Érdeklődni 
lehet: 06-20/446-0288 /2/2/
Villanyszerelést vállalok, családi 
házak teljes körű villanyszerelését, 
régi hálózat felújítását, átvezetéke-
lését, kisebb javításokat is, korrekt 
áron. Tel.: 06-30/526-4786 /3/2/
Tetőszerkezet építést, újjáépítést, 
ács munkát vállalunk! SHM-Bau 
Kft. 06-30/448-5708 /20/3/

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

A rendszeres szűrővizsgá-
lattal az emlőrák miatti ha-
lálesetek 30%-a megelőzhe-
tő lenne. Az emlőrák nem 

okoz mindig tüneteket, 
ezért fontos a szűrővizsgá-
lat. A szűrés életet ment!

(Forrás: www.antsz.
hu>szurések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi 
Főosztály

Tel.: 06-36-511-910

GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ MUN-
KATÁRSAKAT KERESÜNK GYÁLRA. 
Kb. nettó 150.000-160.000 Ft/hó + 
cafetéria + havi bónusz. SZÁMOLNI-
TUDÁS ÉS SZÁMÍTOGÉPES ISME-
RET SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 
órás, 3 munkanapot (nappal-éjszaka) 
3 pihenőnap követ. Ingyenes dolgo-
zói buszjárat: Nagykáta, Szentmár-
tonkáta, Tápiószecső, Tápiószele. 
Jelentkezzen a: 06-30-338-2005, 
Jobconcept Kft. /3/3/
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

JÁRMŰ
Eladó 6 éves, jó állapotú CÉGES 
(2012.09 havi) Dacia Logan Van 2 
személyes kis tgk. 85.500km-t 
futott,klímás, tolatóradaros, elektro-
mos ablakemelővel, mindkét oldalon 
raktérajtó. Érd.:9-19 óráig lehet, a 06-
30/9385-072 telefonon. /3/2/

Eladó Dacia Logan Pickup, 39.000 
km, megkímélt, benzin-gáz. Tel.: 06-
30/9279-970 /3/1/

Veszélyes, magas fák kivágását 
vállalom hétvégén is, számlaképe-
sen. 06-20/214-4398, www.fakiva-
gasviktor.hu /3/3/
Épületenergetikai tanúsítást válla-
lok Nagykátán, Jászberényben és 
környékükön. Rövid határidővel, 
korrekt árakkal. Érdeklődni: pal-
ko.helga@gmail.com vagy +36-
30/485-9255
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építé-
sét, átalakítását, melléképületek 
felújítását, bontást, hőszigetelést, 
burkolást, támfalépítést, tetők 
ácsolását, gipszkartonozást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, térkő ra-
kását, kerítés építést vállalok akár 
anyagbeszerzéssel is. Érdeklődni 
lehet: 06-70/420-1461 /8/2/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/330-4597 /8/2/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, csa-
ládi házak építését vállaljuk. Érdek-
lődni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/305-7697 /8/2/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. Telefonszám: 
06-70/233-0673. /16/3/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső vízve-
zeték szerelései. Tel.: 06-20/249-
4793 /5/2/

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvégén 
is. 06-20/299-2233, 06-70/287-7851

E
le
m

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

Akciósan februárban, márciusban 
ács és tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, 
lindab, bramac/. 06-70/566-4054

A Horizont Color Kft. festék osztá-
lyára bolti eladói, illetve festékkeverő 
munkakörbe munkatársakat keres. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a Jászberény, Kossuth Lajos út 47. 
szám alatt személyesen (hétfőtől-
péntekig 7-15 óra között) vagy elekt-
ronikusan az festek@horizontcolor.hu 
e-mail címen lehet.

Tv-készülékek javítása helyben, 
Mindig-Tv, antennaszerelés, vérnyo-
másmérők, Bioptron lámpák, mas-
százságyak javítása, villanyszerelés, 
hétvégén is. Tel.:06-30/895-8467

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ SZAKÁCSOT
felveszünk Jászapátin, azonnali belépéssel.

Jelentkezni a 06-30/439-1994-es
telefonon, vagy a thermal-jaszapati@vnet.hu

e-mail címen lehet.

KÖNNYŰ
hölgy és férfi 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
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TÁRSKERESÉS
Jászberény, Portelek tanyán lakó, 54 
éves férfi  korban hozzáillő társat ke-
res, alkohol végett elváltam, egy 6 és 
egy 14 éves gyereket nevelek. Tel.: 06-
70/619-4813 /3/2/

INGATLAN

BÉRLET
Újhatvanban berendezett szoba 
konyha és fürdő használattal férfi nak 
hosszú távra kiadó. Nyugdíjas előny-
ben. Tel.: 06-20/384-3906 /2/2/
10m2-es iroda kiadó Jászbe-
rényben, a Börtönudvarban. 
Érd.: 06-70/933-7891 /3/1/
94 m2-es ingatlan kiadó Jászberény 
központjában a buszpályaudvar-
nál irodának, rendelőnek, üzletnek 
vagy lakásnak. Kialakítás előtti ál-
lapotban megtekinthető. Elérhető-
ség: 30/335-3347 /3/1/
Jászberény központjában, a Dózsa 
Gy. úton garázs kiadó. Tel: +36-
30/338-7177 /3/1/
Jászberényben berendezett ház 
március közepétől hosszú távra ki-
adó. Tel.: +36-20/396-6647 /3/1/

Tűzifa bükk méteres 27000 Ft/köb-
méter. 06-70/384-5283, EUTR: 
AA5968875

-

-

ÁLLAT
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászá-
rokszálláson. Érd.: 06-30/9746-384 
/3/3/
Birka eladó Jászárokszálláson Érd: 
06-30/9746-384 /3/3/
Fiatal anyadisznók vágásra eladók T: 
06-30/834-9903 /3/3/
Hús jellegű hízók és süldő eladó. Tel.: 
06-30/439-0881 /6/2/
3 db vemhes Merino egy Cigája 
kos eladó. Borjú csere érdekel. 06-
20/2454-706 /3/1/
TYÚKVÁSÁR! Földön nevelt, NEM 
ketreces, gyönyörű tollas, 14hóna-
pos tyúk 690Ft/db, 20db-ra +2db 
AJÁNDÉK. INGYENES szállítás. 06-
70/776-3007
Puli kiskutyák eladók, 14.000 Ft, 
Jászfényszaru. Tel.: 06-30/9776-214

VEGYES
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Hatvanban, Szabadság úton fel-
újított 2 szobás lakás hosszútávra 
albérletbe kiadó. Tiszta lépcsőház, 
jó lakóközösség. Érd: 06-70/292-21-
64 /2/2/
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Régiség! Gyűjtő vásárol antik órákat, 
festményeket, porcelánokat, hangsze-
reket, régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-335 
/11/3/
Jászárokszállási telephelyről egész 
évben kapható konyhakészre vágott 
kemény tűzifa, ömlesztett m3-es ki-
szerelésben, csak kiszállítással. (EUTR 
szám: AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/3/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsági 
gyerekülés autóba, kerékpárra, bukó-
sisak, rozsdamentes mosogatótálca, 
gyerekkerékpár, Opel 13-14”-es le-
mezfelni gumival és 205/55/16-os téli 
gumik. Érdeklődni lehet: 06-70/247-
0863 /50/27/
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) /4/3/
Gázkészülékek eladók, gázkazán, 
gázkonvektor, gáztűzhely, Siesta. Tel.: 
06-20/328-7304 /6/4/
Kalodás nyárfa hulladék eladó. Tel.: 
06-30/439-0881 /6/2/
Tűzifa hasogatott, gurigás ömlesztve, 
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) /7/3/

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, gará-
zsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /5/3/
Hatvanban, Arany J. utcában csa-
ládi ház (központi és gázfűtéssel) 
eladó vagy cserélhető magasföld-
szinti vagy 1. emeleti lakásra. Tel.: 
06-70/252-7278
Hatvan határában 1500 nm gondo-
zott szőlő és 1500 nm gondozott 
telek 400 Ft/nm és 300 Ft/nm áron 
eladó. Kisebb csere érdekel. Érd.: 
06-20/384-3906 /3/3/

Eladó 7 db fejős tehén. Érdeklődni 
lehet: 06-20/535-1597 telefonszá-
mon. /3/3/

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. Tel.: 0670/624-5475 /3/3/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, gya-
lupadot, ablakspalettát, nagy aszta-
lokat, dunnapárnát. Tel: 06-30/317-
0726 /9/1/
Reális áron elvihető szekrényt, illetve 
polcos szekrényt keresek Jászbe-
rényben. Tel.: 06-70/647-3841
Eladó 120 l villany bojler, Honda fűnyí-
ró traktor, 50 db-os keltetőgép, 100 
kg-os piaci mérleg, 100 l fagyasztó-
láda. Tel.: 06-30/9279-970 /3/1/
Jászárokszálláson lucernamag, ku-
korica és körbálás lucerna eladó. 06-
30/252-6091 /3/1/
26, 28-as női kerékpárok, 100 literes 
prés, szőlő daráló, üst házak üstökkel, 
fa mázsa, zsíros bödönök, fa teknők, 
kukoricacső morzsolók, GR-2036-os 
Husqvarna fűkasza, sövényvágók, 
kedvezményes áron eladók. Telefon-
szám: 06-20/245-4706 /3/1/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! 
- Középiskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korrepetálá-
sa! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osz-
tályosok középiskolai felvételire 
való felkészítése! Matematika, 
Fizika egyetemistáknak! Több 
mint 20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott fel-
készítés! Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/3318-
359 /10/6/
Matematika tanítás elemi és kö-
zépiskolásoknak. Csoportos fog-
lalkoztatást is vállalok. Tel.: 06-
70/701-3402
Pénzzé teheti papírrégiségeit! Jász-
sági vonatkozású régi könyvet, kéz-
iratot, fényképet, képeslapot, levelet 
vásárol gyűjtő. Tel.: 20/341-9106, 
visszahívom! E-mail: jaszregiseg@
gmail.com

Akciós farsangi jelmezek, kellékek 
vására óriási választékban Szol-
nokon, Széchenyi lakótelepi piac 
mögött (Széchenyi krt. 127.) Dávid 
Jelmez Szaküzletben! Nyitva: min-
den nap 9-18-ig. Telefon: 06/70/250-
4218. /3/1/

Nyomdába felveszünk 
férfi  munkaerőt
GÉPKEZELŐ

pozícióba
Bér megegyezés 

szerint
Jászberény 

magics.print@
magics.hu
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s 
tanfolyam indul

Gyöngyösön
február 16-án.

, 
-
-
, 

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG
Gyöngyösön,

a Dózsa György
utcában üzlet-

helyiség hosszú 
távra kiadó. 

Érdeklődni lehet
a következő

elérhetőségen:
cevat.rent@gmail.com

Csatlakozz az Apollo csapatához
és dolgozz abroncsgyártóként Európa egyik legmodernebb gyárában,

Gyöngyöshalászon! 

Apollo Tyres
Kiválasztási Nyílt Nap 

2019. február 16. szombat 9.00
Körbevezetünk a gyárban, részt vehetsz egy állásinterjún
és akár már aznap szerződésajánlatot adunk a kezedbe! 

Keress minket!
palyazat.hu@apollotyres.com 

      + 36 30 781 7549 
facebook.com/ApolloTyresLtd

* Ingyenes buszjáratot indítunk a gyöngyösi buszpályaudvarról. 
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Közétkeztetésben jártas

SZAKÁCSOT és 
KONYHAI KISEGÍTŐ  

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.

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

AJÁNDÉK KERET
+ INGYENES SZEMVIZSGÁLAT!

ÚJ SZEMÜVEGHEZ

CSAK 2019. FEBRUÁR 1-TŐL, FEBRUÁR 28-IG!
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Gyakorlattal rendelkező SZAKÁcSoT felveszünk 
Jászapátin, azonnali belépéssel.

Jelentkezni a 06-30/439-1994-es telefonon, 
vagy a thermal-jaszapati@vnet.hu e-mail címen lehet.

TESco üzletsor Gyöngyös 
+36(70)948-2512

Nyitva minden nap: 9-20-ig

MindenTINTAPATRoN töltés 990 Ft

Tonertöltés

2.900 Ft-tól

Pár perc
alatt!

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

• Ipari festőket
• Targoncásokat

• Minőségellenőröket
• CNC-gépkezelőket

Nettó: 2.000 Ft/óradíj
keresünk gödöllői munkahelyre

+36-70/884-4955
femipar.munka18@gmail.com

•  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

Cor-Tex Euro Kft.

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
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