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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

FEBRUÁR

11–16.

• Akár 1 600 000 Ft-os kedvezmény
• 5 év garancia
• Meghosszabbított nyitvatartás

*A feltüntetett kedvezmény az Opel  Grandland X Design Line 1.2 l 130 LE MT6 modell listaárából számított kedvezmény, és az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben, március 31-ig megrendelt autókra érvényes. Kombinált 
használat esetén az ajánlatban szereplő modell fogyasztása 6,4–7,3 l/100 km, CO

2
-kibocsátása: 144–164 g/km. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autók illusztrációk. 5 év garancia: A 2+3 

év kiterjesztett garancia max. 100.000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap 
gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

Jászberény, Nagykátai út 19., +36 57 655 340:  Szolnok, Alcsisziget (4-es főút), +36 56 513 010; 
Gyöngyös, Pesti út. 93., +36 37 300 400;  Eger, Mátyás Király út 37., +36 30 281 6306

OPEL HERING

JUBILEUMI BEST MODELLEK
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OPEL HERING

www:opelhering,hu

• Acélszerkezeti lakatos
• Gépi forgácsoló (Siemens Sinumerik 840D, NCT)

• Festő, fényező
• Diszpécser
• Anyagmozgató
• Gépgyártás technológus mérnök
   Bérezés: megegyezés szerint

ÁllÁshirDetés

Biztos munkahely, jó kereseti lehetőség.
tel.: 06-20/361-51-06  

e-mail: sas@elektromontoring.hu

Bővülő üzemünkbe felvételre keresünk
Kandalló-,

vegyeskazán-, gáz-,
kondenzációs

kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

Közétkeztetésben jártas

SZAKÁCSOT vagy SéfeT 
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.

Ipari és PB-gáz házhozszállitása a 
   (kivéve Gyöngyös és Hatvan)
LEGolcsóbban!

A hegesztési és Ipari gáz ár kapcsán keresse kollégánkat
az alábbi telefonszámon: 06-30-174-0305
Vagy írjon e-mail-t az iparipbgaz@gmail.com címre!

A PB-gáz ára
  4390 Ft

 Biztosan jó helyről vásárol, de higgye el 
VAN Olcsóbb és Gyorsabb!

                ha kéri, fel is szereljük!!

• 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.

1.800Ft

Az ideális jelölt lakatos vagy mezőgazdasági végzettséggel ren-
delkezik, és nem riad meg az esetleges új terület elsajátításától.
Tud és akar dolgozni, a 3 műszak vállalása sem jelent problémát.
Amit kínálunk:
• hosszútávú, biztos munkahely
• túlóra lehetőség
• cafeteria
• innovatív környezet, ahol érték a tudás
• tanulási lehetőség
 Pályakezdő és tapasztalt munkatársak jelentkezését is várjuk.

Ukrán - Magyar 
műszakvezető

• munkavállalók ellenőrzése, oktatása
• napi termelésben való közreműködés
• munkavállalói teljesítmények ellenőrzése
• kommunikáció a munkavállalók és a vezetők irányában

Ha rendelkezel ukrán és magyar anyanyelvű tudással, 
van fémipari és vezetői tapasztalatod, 
akkor nálunk a helyed!

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

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.
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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

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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

SZERELÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓT KERESÜNK 
Csatlakozz a világ egyik vezető egészségügyi vállalataként ismert B. Braunhoz. Gyöngyösi gyárunkba 
keresünk három műszakos munkarendben dolgozó, orvosi eszközöket gyártó munkatársakat.

A 4. hónaptól elérhető havi bruttó bér: 368 496 Ft + 15 747 Ft SZÉP-kártya

Jelentkezzen önéletrajzával az alábbi címen:
B. Braun Medical Kft., 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 2-4. vagy e-mailben: allasgyongyos.hu@bbraun.com.  
További információ: 06 37 510 537

B. Braun Medical Kft. | Tel.: 06 37 510 537

Kezdő bér: bruttó 1315 Ft/óra

Negyedik teljes hónaptól: bruttó 1351 Ft/óra

Elérhető havi jelenléti bónusz: bruttó 42 500 Ft

SZÉP-kártya: bruttó 15 747 Ft

Kollektív Szerződésben szabályozott egyéb juttatások  
(pl. kulturális, szociális stb.)

Munkaviszony tartamától függően elérhető egyéb 
juttatások (munkatárs-ajánlási és hűségbónusz,  
valamint törzsgárdajuttatás)
Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű  
munkaszerződés saját állományban
Nem ledolgozandó, 40 perces fizetett szünet műszakonként
Ingyenes buszjárat a lakóhelyről

(2 szombati túlóraműszakkal)

 

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

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

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

Készleten lévő bútorok 
10-20% kedvezménnyel.

Folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Ágynemű-
garnitúra

kedvezménnyel!-20% 
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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!

soroNKívüli 
fuTÓmű ÁLLíTÁS, 

Gumi 
szerelÉs, 

ceNtrírozás, 

oláh József  Jászberény, alkotás u. 6.
tel.: 57/401-811   mobil: 06-20/339-2991

FÉKdob 
FÉKtárcsa

szabályozás

proFesszioNális 
ameriKai 

GÉpeKKel.
fELNIGöRGŐZÉST IS vÁLLALuNK!

            tóth Balázs
  telefon: 

06 20 96 77 192

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

masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén
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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

Jászberényi vállalkozásunk 

nyugdíjas 
munkavállalókat 
keres állandó délelőtti vagy délutáni 

munkavégzésre.

Jelentkezés és bővebb információ személyesen 
jászberény thököly utca 14. 

szám alatti irodánkban vagy 

a 06 30 315 4380-as 
telefonszámon kérhető!

A Clarion Hungary Elektronikai Kft. csúcstechnológiájú autó-hifi 
berendezések gyártásával foglalkozó 100 %-ban japán tulajdonú 

nagykátai cég az alábbi munkakörbe keres munkatársat.

Feladatok:
• Gyártási folyamatleírások elkészítése és módosítása 
 magyar és angol nyelven 
• AS400 vállalatirányítási rendszerben módosítások  
 elvégzése
• A termékek gyártásához szükséges alkatrészadatbázis  
 kezelése
• Mérnöki változtatások kezelése 

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Excel, Word)
• Alapfokú angol nyelvtudás
• Pontos, precíz munkavégzés
• Problémamegoldó és döntő képesség
• Gyors felfogóképesség

Előny:
• Műszaki érzék
• Termelővállalatnál szerzett tapasztalat 

 Amit ajánlunk:
• Stabil munkahely, rendezett, kulturált munkakörülmények,  
 egyértelmű elvárások
• Alapbér + cafeteria rendszer, szakmai fejlődési lehetőség
• Irodai munkarendhez igazodó ingyenes céges buszjárat  
 (Nagykáta, Szentmártonkáta, Újszilvás, Tápiószőlős,  
 Tápiószele, Farmos, Tápiószentmárton, Tápióbicske,  
 Cegléd, Jászberény településekről)

Önéletrajzát az allas@clarion.hu e-mail címre várjuk.

CsATlAkozz hozzánk!

GyártástecHNolÓGia 
admiNisztrátor

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

QualiForm zrt.

Fényképes önéletrajz 
szükséges, amelyben 

a telefonszámot, lakcímet 
és születési dátumot is 

kérjük megadni! 

munkakörbe 
felvételt hirdet! 

KarbaNtartÓ 
cím: 3032 

apc, vasút út 1.

elvárás: 
hegesztő vagy gépla-
katos vagy szerkezet-
lakatos szakmunkás 
végzettség.

Jelentkezni a következő 
e-mail címen lehet: 

rigorobertne@
qualiform.hu

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

CEMENTDISZKONT 
Több féle cement!

Automata színkeverés
Áraink az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

Gipszkarton: impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm-22mm-ig óriási készletről!

Fabrikett 750 Ft/csomag 
(1cs=10kg) 75Ft/kg 

Építőanyagok készletről azonnal:
téglák,betonvasak ,térhálók,vasbeton 

gerendák,tetőcserepek,térkövek.

2000-es évjáratú 
suzuki swift sedan 

1.3 GlX eladó.
tel: 06-37 / 737 -315
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Jászberényi ÉPÍTŐIPARI CÉG keres,
munkatársakat az alábbi munkakörökbe:
• KÖNNYŰ és NehéZGéPKeZelŐ

• MŰsZAKi elŐKésZÍtŐ (középfokú végzettséggel)

/Kezdők jelentkezését is várjuk/
felveszünk továbbá,

KŐMŰVeseKet, seGéDMUNKÁsOKAt, 
ÁCsOKAt és UDVArOst.

Jelentkezés a 06-20/428-9694-es 
telefonszámon munkaidőben    /Pócs és Társa Kft/

Cseh barna kocka, dió, 
dara, lengyel kazán,  

német brikett!
Gurigás, hasogatott 
és kalodás tűzifa!

Azonnali házhoz szállítás!
Ficzek Tüzép 

Jászárokszállás
Tel.:06 70 / 702 5262, 

06 70 / 702 5259

LIGNIT folyamatosan 
kapható!

TÉLI TÜZELŐ-
VÁSÁR!

MEGHIBÁSODOTT A GÁZKÉSZÜLÉKE? VAGY CSAK FONTOSNAK
TARTJA OTTHONA ÉS SZERETTEI BIZTONSÁGÁT?

NINCS GÁZ, VAN MEGOLDÁS!
Több éves szakmai tapasztalattal, rövid határidővel vállaljuk

GÁZKAZÁNOK, VÍZMELEGÍTŐK, KONVEKTOROK
JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, 

forduljon bizalommal szakembereinkhez!

AGRIA CAMINO Kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866 • agriacamino@gmail.com

3.000 nm-en - Eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

ÓRIÁSI RAKTÁRKÉSZLETÜNKRŐL 
AZONNAL ELVIHETI BÚTORÁT!

Ny: K-P: 9-17; Sz: 9-12   Tel: 37/347-322

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(volt Outlettel (CBA) szemben)

-40%
TÉLI VÁSÁR Feb. 12 - 28-ig!

kedvezménnyel 
kaphatók.

Dzsekik, pulóverek, 
ingek, nadrágok, 

női-férfi cipők, nyakkendők

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

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 

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.

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:

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

AA5963159



72019. február 7.

A PÁTRIA Takarékszövetkezet a hazai  
takarékszövetkezeti integráció egyik  
kiemelt szereplője.  
A Gödöllőtől Kecskemétig terjedő egybe-
függő működési területen több, mint 320 
munkatárssal szolgálja ki ügyfeleit.

LEGYEN ÖN IS A KOLLÉGÁNK! 
ÚJ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Ügyfélreferens munkakörbe sülysápi fiókunkba.

FŐBB FELADATOK:

Az ügyfelek teljes körű kiszolgálása, tájékoztatása, igényeik feltérképezése, 
kapcsolattartás, tanácsadás, proaktív értékesítés, 
Számlavezetéssel kapcsolatos napi operatív feladatok elvégzése minden 
ügyfélszegmensre
Lakossági hitelezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Részvétel a pénzforgalom lebonyolításában
Meglévő és új ügyfeleknek a Hitelintézet termékeinek értékesítése (betéti- és  
befektetési termékek, hiteltermékek, számlatermékek és az ahhoz kapcsolódó 
egyéb termékek és szolgáltatások)

A munkakör betöltéséhez tartozó elvárások:

Középfokú szakirányú iskolai végzettség és magabiztos MS Office ismeret

Előny:

KKV vagy lakossági hitelezésben szerzett gyakorlat és nyelvismeret

Személyiségbeli elvárások:

Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség. Proaktív, ügyfélorientált hozzá-
állás.  Csapatban való együttműködési készség. Pontos, precíz munkavégzés, 
terhelhetőség. Ügyfélközpontú, értékesítés orientált szemlélet.

A fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, fizetési igény 
megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük: 

hrber@patriatakarek.hu

Cégünk a BUNDY REFRIGERATION cégcso-
port tagja, a hűtéstechnikai iparág egyik legjelentő-
sebb európai beszállítója. Jászárokszállási telephe-
lyünkre a LOGISZTIKA csapatának erősítése cél-
jából az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat: 

ajánlatunk: 
 • azonnali belépési lehetőség
 • versenyképes fizetés
 • cafeteria elemek 
 • hosszú távú, stabil munkalehetőség
 • ingyenes buszjárat 
 • kellemes munkakörnyezet

Feladatok: 
 • gyártósorok időben történő kiszolgálása alapanyaggal
 • félkész termékek rendezett tárolása
 • anyagmozgatás
 • beérkező áruk kezelése, mennyiségi átvétele
 • kimenő áruk kezelése, rakományok összekészítése, 
  teherautók rakodása
 • bejövő és kimenő áruk szállítólevelének leigazolása
 • leltározás, FiFo rendszer követése
 • csomagolási göngyöleg kezelése
 • készáru raktár áruforgalmának dokumentálása

elvárások:
 •  targoncavezetői jogosítvány és tapasztalat
 •

 
 rugalmasság, megbízhatóság

 •
 
 több műszak vállalása

loGisztiKai tarGoNcás

Bundy Kft. Polgár Annamária  5123 Jászárokszállás, Ipari u. 1.    
E-mail: hr.hu@bundyrefrigeration.com

Tel.: 57/531-825  

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,  
önéletrajzát kérjük juttassa el az alábbi címre:

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. 

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

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
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jászberényi irodája
kollégát keres:

Fényképes önéletrajzok: bobak.sandor@landriano.hu

RAKTÁROS-t
egyműszakos munkarend

munkavégzés: hétfő-péntek
Feltétel: • B. kategóriás jogosítvány
• középfokú végzettség
• számítógépes ismeret (felhasználói)
Előny: • targoncavezetői engedély
• raktározási gyakorlat

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

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

Részletek:
www.

peresto.hu
Horgászok figyelem!

Kivételes lehetőség! Nem kell a csekkbefizetéssel bajlódnia!
A horgász kártya díja kifizethető megrendeléskor,  

így horgász kártyát és az állami jegyet egyidőben kiválthatja nálunk.
Már váltható a Zagyva és Tarna engedély is.

Jászárokszállás, Zöld Kilenc Söröző hétfő, szerda 15-18-ig, szombat 9-11 óráig
Jászberényben is igényelhető a Hamm állateledel és Horgász centrumban Dózsa Gy. út 33 

(Jóbarát szálláshellyel szemben)

Bővebb információ: 06 30/ 2873 776

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

QualiForm zrt.

Fényképes önéletrajz 
szükséges, amelyben 

a telefonszámot, lakcímet 
és születési dátumot is 

kérjük megadni! 

munkakörbe 
felvételt hirdet! 

GÉp
KarbaNtartÓ 

cím: 3032 
apc, vasút út 1.

Feladat: 
• CnC gépek hibáinak 
  elhárítása, kötelező gépkar- 
  bantartások elvégzése.
elvárás: 
• középfokú vagy szakmunkás  
  villanyszerelő végzettség

Jelentkezni a következő 
e-mail címen lehet: 

rigorobertne@
qualiform.hu

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
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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

Földszint: nappali, konyha étkező egy térben. 
1 fél szoba, wc zuhanyzó, közlekedő, spejz és garázs. 
18m2-es fedett terasz.
Tetőtér: 3 szoba, tágas fürdőszoba, wc, és egy tágas galéria.
Fűtés: gázüzemű cirkó és padlófűtés.
Motorizált teraszredőny és garázsajtó.
Riasztó, elektromos kapubeengedő kamerarendszer,  
beépített klímarendszer, saját fúrott kútról működő  
öntözőrendszer. Az udvarban szaunaház, jacuzzi és  
kisfaház található. 
Pince: 40m2, jól szigetelt

Eladó  3 szintes exkluzív 
családi ház Jászberényben. 

/Városközponthoz közel, jó infrastrukturával rendelkező/ 

A ház 1985-ben J.N.Sz. megyében 
az év lakóháza díjat nyerte.

Tel.: 06-30/9533-452

Illatszer és Fodrászkellék Szaküzlet
Frézia Parfüméria

Jászberény, lehel vezér tér 20.  
Nyitva: h-p.: 8-18-ig,   szo.: 8-12-ig.    

AKCIÓS AJÁNLAT FODRÁSZOKNAK!!!

londa color ...........60 ml .........1638 Ft
Wella koleston ......60 ml .........2865 Ft
igora royal .............60ml .........2666 Ft
yellow .................100 ml ...........999 Ft

Ízelitő a
hajfesték

palettáról:

Február 7.- március 10-ig /Ill:a készlet erejéig/
10.000 Ft vásárláskor 10% kedvezmény

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!

• 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)
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. 
Alap ásás, tereprendezés A-Z-
ig! SHM-Bau Kft. 06-70/604-
0582 /20/4/
Virágkötésben jártas mun-
katársat keresek jó kere-
seti lehetőséggel. Cím: 
Virágvilág, Jászberény, 
Palotási u. 13. Tel.: 06-
30/236-7323 /3/3/

Nemzetközi forgalomban részt-
vevő 3,5 t-ás össztömegű tgk-
ra sofőrt keresek. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft. /4/4/
Hatvan, Szent Mihály út 1. 
szám alatt /templom ut-
cája/ lévő RETRÓ borozó-
söröző-presszóba önálló 
munkavégzésre is alkal-
mas, lehetőleg női pultost 
keresek. Valamennyi gya-
korlat kitétel, de szakké-
pesítés nem szükséges 
rátermettség esetén. Tel.: 
06-30/228-5629, 06-
70/329-4235. Vasas Ro-
land László e. v. /3/3/
Jászárokszállási cég angolul 
beszélő irodai munkatársat 
keres. Tel.: 06-70/363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/4/
Könnyű fizikai munkára jász-
telki telephelyre leszázalékolt 
munkatársat keresünk. Utazás 
biztosított. Érd.: 06-20/526-
7186 /3/3/
Jászárokszállási cég irodai 
munkatársat keres. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft /4/4/
Autóbuszvezetőt keresünk 
Jászapáti vonzáskörzetéből. 
Feltétel: D kat., GKI, PÁV II. 
Panoráma Tourist Kft. Tel.: 
06-20/218-3666 /3/3/
Jászárokszállási pizzéria sza-
kácsot keres. 06 70-363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/4/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház felvételre keres vezető 
informatikus munkakörbe mun-
kavállalót. Elvárás minimum 3 
év szakmai tapasztalat, előny 
egészségügyi területen szerzett 
szakmai ismeret. Érdeklődni 
Farkas József gazdasági igaz-
gatónál személyesen, Jászbe-
rény, Szelei út 2., illetve telefo-
non az 57/500-200 (225 mellék) 
telefonszámon lehet /3/2/
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners) /2/1/

Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezés-
sel! Bejárást biztosítunk! Jász-
Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 0670-
611-5133 /4/1/
Nehézgépkezelőt és teherau-
tó sofőrt keresünk Hatvan és 
környékéről. Tel.: 06-30/538-
2955. Farkas István e.v. /4/2/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház élelmezésvezető mun-
kakörbe felvételre keres mun-
kavállalót, főiskolai szakirányú 
dietetikusi végzettséggel, előny 
egészségügyi területen szerzett 
szakmai tapasztalat. Érdeklődni 
Farkas József gazdasági igazga-
tónál személyesen, Jászberény, 
Szelei út 2., illetve telefonon az 
57/500-200 (225 mellék) telefon-
számon lehet. /3/2/
Jászárokszállási telephelyre laka-
tos, CO2 hegesztő munkatársat 
keresünk hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel! Nagykáta és Gyön-
gyös környékéről bejárást bizto-
sítunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. 
Tel.: 0670-611-5133 /4/1/
Pékeket keresünk Kom.-Eszt.me-
gyébe, szállás biztosított! György 
István e.v. 06-30/265-0719 /2/2/
Festők fi gyelem!!! Szórópisztolyos 
festéshez keresünk munkatársat! 
Kezdők jelentkezését is várjuk, 
betanulási lehetőség! Kiemelt 
bérezés és hosszútávú munkale-
hetőség! Jász-Pótkocsigyártó Kft 
Tel.: 0670-600-9113 /4/1/
Az Adapt Kft. TARGONCÁSO-
KAT keres Győrbe, Tatabányára, 
Oroszlányba, 2-3 műszakos mun-
karendbe, versenyképes fi zetés-
sel, szállással és heti hazautazta-
tással. Tel: 06-70/882-2105
Talpraesett, fi tt és egészséges, 
fi zikai munkától sem félő szoba-
lányt keresek a Balatonhoz ki-
emelt bérezéssel. (200-300 eFt). 
Szállást, utazási támogatást biz-
tosítunk. Jelentkezés email-ben: 
weiss.antal@freemail.hu. Tisza-
marti János.
Hatvan térség, 21-es vonalán, 
Budapesten parkfenntartásra 3-
12 hóra 3 fő női-férfi  munkaerőt 
keresek. Lehet nyugdíjas is! 06-
30/617-1580. (Zöld Terület Ke-
zelő Centrum Kft.) /3/2/
Az M3-as autópálya 51-es km-
nél a Hatvan kerekharaszti olda-
lon lévő Sztráda Grill Étterembe 
éjszakai pultost és konyhai kise-
gítőt keresünk kiemelt fi zetéssel. 
Szőke Gábor Bt. Tel.: 06-20/584-
9985 /3/2/ 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>szurések)
Kovács István Zoltán, szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi Főosztály       Tel.: 06-36-511-910

Ha unod a jelenlegi munkád és 
vannak építőipari ismereteid, ak-
kor ne habozz jelentkezni a moz-
gékony MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSI 
ÁLLÁST kínáló Neps Bt-hez. 10 
éve karbantartási és felújítási 
munkát látunk el ipari és multina-
cionális környezetben. Hatékony 
munkavégzésünk fenntartása 
miatt keressük új munkatársun-
kat. Ha kíváncsivá tettünk, küldd 
el eddigi sikereidet, korábbi 
munkáid bemutatását és amire 
büszke vagy egy jelentkezés for-
májában. Neps Bt. E-mail cím: 
neps@neps.hu /3/1/
BETANÍTOTT munkásokat ke-
resünk a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. újszászi telephe-
lyére, határozott időre (6 hónap). 
Elvárások: több műszak vállalása, 
álló munkavégzés, fi zikális alkal-
masság. Jelentkezni személyesen 
telephelyünkön (5052 Újszász, 
Zrínyi u. 13.), vagy e-mailen (je-
lentkezes@btakarmany.bonafarm.
hu) lehet. Érdeklődni telefonon: 
06/56/552-717 /2/2/
Gyakorlattal rendelkező, szakkép-
zett eladót felveszünk. Nyugdíjas 
is lehet. Jelentkezni személyesen: 
3000 Hatvan, Mészáros L. u. 16. 
Sütőüzem boltja. Zombori-60 Sü-
tőipari Kft. /2/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/3/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást vállalok. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/7/
Háztartási gépek szervíze-
lése, hűtő, fagyasztó, au-
tomata mosógép, mosoga-
tógép, mikrosütő javítása, 
klímák tisztítása. Érd.: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/7/
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 /20/7/
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 
/20/1/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindenne-
mű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /8/3/

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették

a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.

 Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot 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!

Hatvan, Szent Mihály út 1. sz. 
alatt lévő Retro borozó-söröző-
presszóba női pultost keresek. 
Nyugdíjas sem akadály. Gyakor-
lat szükséges. Érd.: 06-30/228-
5629, 06-70/3294-235. Vasas 
Roland e.v. /2/1/

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. Je-
lentkezzen a: 06-30-338-2005, 
Jobconcept Kft.

V

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

06-70/363-5887, 06-20/942-9601
Hétvégén is hívható!

CNC-programozókat CNC ma-
róra, illetve esztergára, továbbá 
gépkezelőket keresünk német-
országi munkahelyre. Alap né-
met nyelvtudás szükséges, nettó 
15-18 Euro órabér. munka15@
index.hu, 06-70/245-3955, 06-
70/366-5722. (NexCom Center)

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 /8/3/
Költöztetés, bútorszállítás, 
árufuvarozás (Hatvan). Tel.: 
+36-30/239-5433 /4/4/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és siker-
mágia, spirituális tanácsadás 
és oktatás. Érdeklődni lehet: 
06-20/446-0288 /2/1/
Villanyszerelést vállalok, csalá-
di házak teljes körű villanysze-
relését, régi hálózat felújítását, 
átvezetékelését, kisebb javítá-
sokat is, korrekt áron. Tel.: 06-
30/526-4786 /3/3/
Tetőszerkezet építést, újjá-
építést, ács munkát vállalunk! 
SHM-Bau Kft. 06-30/448-5708 
/20/4/
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 /8/3/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/330-4597 /8/3/
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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 /10/7/

Redőny Doktor! Redőnyök ja-
vítása, újak készítése, garanci-
ával. Hétvégén is. 06-20/299-
2233, 06-70/287-7851

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szál-
lás, utaztatás biztosított. Kima-
gasló bérezés+bónuszok. Decar 
Trade Kft. 06-70/434-7128 /9/1/

Pálinkafőzés Szentmártonká-
tán. Korszerű szeszfőzdénkben 
várjuk a főzetők jelentkezését. 
Tüzelőről és szállításról szükség 
esetén gondoskodunk. Telefon-
szám: 06-29/462-125
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 /8/3/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/4/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső 
vízvezeték szerelései. Tel.: 06-
20/249-4793 /5/3/
Veszélyes, magas fák kivá-
gását vállalom hétvégén is, 
számlaképesen. 06-20/214-
4398, www.fakivagasviktor.hu 
/4/1/

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:
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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 /3/3/
Keresek hölgyet komoly kapcso-
latra 28-35 év között. 06-20/517-
5254

 

INGATLAN

BÉRLET
10m2-es iroda kiadó Jászbe-
rényben, a Börtönudvarban. 
Érd.: 06-70/933-7891 /3/2/
94 m2-es ingatlan kiadó Jász-
berény központjában a busz-
pályaudvarnál irodának, rende-
lőnek, üzletnek vagy lakásnak. 
Kialakítás előtti állapotban 
megtekinthető. Elérhetőség: 
30/335-3347 /3/2/
Jászberény központjában, a 
Dózsa Gy. úton garázs kiadó. 
Tel: +36-30/338-7177 /3/2/
Jászberényben berendezett 
ház március közepétől hosszú 
távra kiadó. Tel.: +36-20/396-
6647 /3/2/
Újhatvanban berendezett szo-
ba konyha és fürdő használat-
tal férfinak hosszú távra kiadó. 
Nyugdíjasok előnyben. Tel.: 
06-20/384-3906 /2/1/

A Dunamag Kft. termelő partne-
reket (őstermelőket) keres fólia 
alatti paprikamag termesztésre, 
májusi ültetéssel. Ha érdekli Önt 
a lehetőség, kérjük adja meg a 
telefonszámát, hogy egyeztetni 
tudjunk a részletekről. Jelentkez-
ni lehet e-mailben: dunamagkft@
freemail.hu vagy telefonon: Turza 
Pál +36 30 567 8545 /4/1/

ÁLLAT
Hús jellegű hízók és süldő eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /6/3/
3 db vemhes Merino egy Cigája 
kos eladó. Borjú csere érdekel. 
06-20/2454-706 /3/2/
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászá-
rokszálláson. Érd: 06-30/9746-
384 /3/1/
Birka eladó Jászárokszálláson. 
Érd: 06-30/9746-384 /3/1/
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

VEGYES JÁRMŰ
Eladó 6 éves, jó állapotú CÉGES 
(2012.09 havi) Dacia Logan Van 
2 személyes kis tgk. 85.500km-t 
futott,klímás, tolatóradaros, elekt-
romos ablakemelővel, mindkét 
oldalon raktérajtó. Érd.:9-19 óráig 
lehet, a 06-30/9385-072 telefonon.
Eladó Dacia Logan Pickup, 
39.000 km, megkímélt, benzin-
gáz. Tel.: 06-30/9279-970 /3/2/
Öreg motorkerékpárt (Jawa, 
Csepel stb.) és ezek alkatrészeit 
vásárolok. 30/841-3536.

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyatékot! 
Érd.: 06-30/9128-335 /11/4/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/4/
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. Érdeklődni lehet: 06-
70/247-0863 /50/28/
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) /4/4/
Gázkészülékek eladók, gázka-
zán, gázkonvektor, gáztűzhely, 
Siesta. Tel.: 06-20/328-7304 
/6/5/

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképület-
tel, garázsokkal eladó. Érdek-
lődni lehet: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/1/
Jászberényben, Szelei út vé-
gén, csendes környéken fel-
újított parasztház 45 m2, nagy 
melléképülettel, pincével, azon-
nal költözhetően eladó. Ár: 10 
MFt. Tel.: 06-30/249-8495
Hatvan határában 1500 nm 
gondozott szőlő és 1500 nm 
gondozott telek olcsón eladó. 
Kisebb csere érdekel. Tel.: 06-
20/384-3906 /3/1/
Hatvanban, a Tiszti lakótelepen 
1. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás 
lakás és 20 nm földszinti ingat-
lan, iroda, üzlet, lakás céljára 
is alkalmas, eladó. Tel.: 06-
20/9929-940

Kalodás nyárfa hulladék eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /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 Já-
szárokszállás. 06-70/702-5259 
(AA5963159) /7/4/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, nagy 
asztalokat, dunnapárnát. Tel: 06-
30/317-0726 /9/2/
Eladó 120 l villany bojler, Honda 
fűnyíró traktor, 50 db-os keltető-
gép, 100 kg-os piaci mérleg, 100 
l fagyasztóláda. Tel.: 06-30/9279-
970 /3/2/
Jászárokszálláson lucernamag, 
kukorica és körbálás lucerna el-
adó. 06-30/252-6091 /3/2/
Régi motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-
20/572-5142 /4/1/
Régi vásznakat (zsák, méter stb.), 
kázsmér kendőt, zománcozott 
babakádat, fateknőt, hímzett fal-
védőt, dunnát vásárolok. Tel.:06-
20/428-3455
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Akciós farsangi jelmezek, kellé-
kek vására óriási választékban 
Szolnokon, Széchenyi lakótelepi 
piac mögött (Széchenyi krt. 127.) 
Dávid Jelmez Szaküzletben! 
Nyitva: minden nap 9-18-ig. Te-
lefon: 06/70/250-4218. /3/2/

-
-
-

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
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26, 28-as női kerékpárok, 100 
literes prés, szőlő daráló, üst 
házak üstökkel, fa mázsa, zsíros 
bödönök, fa teknők, kukoricacső 
morzsolók, GR-2036-os Hus-
qvarna fűkasza, sövényvágók, 
kedvezményes áron eladók. Te-
lefonszám: 06-20/245-4706 /3/2/
Eladó körbálás lucerna, széna, 
szalma, szemes kukorica, árpa, 
búza és köles Nagykátán. 06-
30/998-3681 /3/1/
Ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező 
pogácsa, forrasztópálca, pallá-
dium, nitrát, platina, stb. Tel.:06-
20/923-4251
Hagyatékfelvásárlás! Régi bú-
torok, dísztárgyak, festmény, 
agancs trófea, dunna, párna. 
Tel.: 06-70/5300-553 /3/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 0670/624-5475 /4/1/
Régi motorokat, motoralkatrészt, 
légpuskát, diafi lmeket, motoros 
könyveket, műhely felszerelést 
vásárolnék. 06-20/445-7035
Régiséget, gyűjteményt, órát, 
kardot, régi pénzt, lócát, komó-
dot, stb. vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó út 16. Tel.: 06-30/3636-980 
/6/1/
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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

Új tavaszi 
választékkal 

várunk 
februárban

 minden pénteken!

Lehel vezér tér 15.
Nyitva:  H-P 9-18, Szo 9-12

www.mitu.hu 
facebook.com/mituhasznaltruha

mitu prémium Üzlet
jászberény

unod már 
a téli 

ruháid?

és CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

Normál kulcsmásolás 
azonnal.

Kulcs   poNt

Gyári És utáNGyártott 
autÓ KulcsoK KÉszítÉse 
ÉS jAvíTÁSA!
eGyes eseteKbeN 
eGyeztetÉs
szüKsÉGes.
Tel.: 06-20/240-8261

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

Az akció 2019. feb.7 - feb.23-ig ill. a készlet erejéig tart.

KOCSONYÁNAK VALÓ 
KÖRÖM, FÜL, FAROK, 

CSÜLÖK, BŐRKE KAPHATÓ! 

Csak a 
készlet 
erejéig!

liBACOMB AKCiÓ-VÁsÁr 
3000 Ft/kg 1.598 Ft/kg

PECSENYE CSIRKECOMB 
398 Ft/kg 3 kg fölött csak 339 Ft/kg

FRISS CSIRKEMÁJ 
698 Ft/kg helyett csak 498 Ft/kg

SERTÉS HÚSOS CSONT 
448 Ft/kg helyett csak 298 Ft/kg

HÁZI SERTÉS ZSÍR 
598 Ft/kg helyett csak 478 Ft/kg

HÁZI HURKA 
1100 Ft/kg helyett csak 798 Ft/kg

HÁZI FINOM GÉPSONKA 
2000 Ft/kg helyett csak 1478 Ft/kg

CSIRKEFAR-HÁT 
200 Ft/kg helyett csak 148 Ft/kg

CSIRKEMELL FILÉ 
1480 Ft/kg helyett csak 1278 Ft/kg

FÜSTÖLT HÁZI KOLBÁSZ 
2300 Ft/kg helyett csak 1498 Ft/kg

SERTÉSLAPOCKA 998 Ft/kg 
10 kg fölött csak 898 Ft/kg

RÖFIFEJ-SAJT 
800 Ft/kg helyett csak 598 Ft/kg

HÁZI LÖNCS FELVÁGOTT 
1600 Ft/kg helyett csak 999 Ft/kg

SERTÉSTARJA (csontos) 
1300 Ft/kg helyett csak 998 Ft/kg

SERTÉS DARÁLT HÚS 
978 Ft/kg helyett csak 778 Ft/kg

SERTÉSCOMB 
1300 Ft/kg helyett csak 1098 Ft/kg

HAGYMÁS TEPERTŐ KRÉM 
csak 978 Ft/kg

CSIRKESZÁRNY 458 Ft/kg 
3 kg fölött csak 358 Ft/kg

HÁZI TURISTA FELVÁGOTT 
2000 Ft/kg helyett csak 1498 Ft/kg

FRISS NAPONTA SÜTÖTT 
HÁZI OMLÓS TEPERTŐ 

KAPHATÓ!

FINOM FOKHAGYMÁS 
ERDÉLYI SZALONNA 

KAPHATÓ!

TESCO üzletsor Gyöngyös   +36(70)948-2512
Nyitva minden nap: 9-20-ig

Minden
TINTAPATRON 
töltés 990 Ft

Tonertöltés
2.900 Ft-tól

Pár
 p

er
c

al
at

t!


