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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.

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 KERT
Zöldség-gyümölcs

Kiváló minőség, széles választék!

facebook.com/akertjaszbereny/
Folyamatos napi akcióinkról tájékozódhat:

Telefonon leadott rendelését összekészítjük!
Tel.: 06-20/371-3580

Jászberény, Szabadság utca 6.
(Az Áruháztól 150 m-re 

Kalapács Barkácstól jobbra)

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

•  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 
munkarendben:

Amit kínálunk:

www.femalk.hu/karrier

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE 
EGYARÁNT KERESÜNK:

-  Fémipari betanított 
munkás

- Karbantartó géplakatos

- Elektroműszerész
- CNC marós
- Targoncavezető

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)

március 5. (kedd) 9-15-ig.

„

óRiási FAzon  és 
méRETválAszTék!

„

„

le
ár

az
ás
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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

Jászberényi faipari cégünkhöz 
felvételre keresünk 

1 műszakos munkarendbe 

2 fő műszakvezetőt 
valamint 

BetaNÍtOtt 
mUNkÁsOkat 

Jelentkezés munkaidőben a

06-70/608-6252-es
telefonszámon.

 
Adapt Kft.

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

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

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.

TakaríTónőkeT 
keresünk

 4 órás munkaidőben, Jászberényben.

Jelentkezni a +36/20/612-0945-ös 
telefonszámon.

A P. Dussmann Kft.

vagyonőr 
munkatársat 

keres
érvényes igazolvánnyal, 

jászárokszállási ipari parkba,
12 órás munkarendben. 

Érdeklődni 08:00–16:00 óra  
között a +36-20-958-1566-os 

telefonszámon lehet.

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 

Control Seguridad Privada Kft

Megújuló 
tavaszi 

választékkal 
várunk 
 Minden 

pénteken!

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

www.mitu.hu 
facebook.com/mituhasznaltruha

Mitu préMiuM Üzlet
jászberény

HellO
tavasz!

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak JÁSZBERÉNYI
 SZERVIZE keres

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ-t

Elvárás: • középfokú végzettség
 • jó problémamegoldó
  és kommunikációs készség
 • precíz munkavégzés
Előny: • műszaki beállítottság
 • gépészeti ismeretek

harmath.melinda@szatmari.hu, 30/239-0792

INGYeNes 
HORGÁsz vIzsGa

lehetőség a Dolgozók 
Horgászegyesületénél

Vizsga időpontok 
és bővebb információ 

www.peresto.hu

Tel: 06 30 604 1779

Az állami horgász jegy a vizsga 
után helyben kiváltható.

Részletek:
www.

peresto.hu



32019. február 28.

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)
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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

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

 Clarion Hungary Elektronikai Kft. csúcstechnológiájú autó-hifi 
berendezések gyártásával foglalkozó japán tulajdonú nagykátai 

cég az alábbi munkakörbe keres munkatársat.

Feladatok:
 • Alapanyag, segédanyag, tárgyieszköz megrendelések  
  kezelése
 • Megrendelési visszaigazolások értékelése és továbbí- 
  tása a rendelő osztályok felé
 • Beszerzési csoport munkájának elősegítése
 • Napi kapcsolattartás a beszállítókkal
Elvárások:
 • Középfokú végzettség
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban,   
  középfokú nyelvvizsga
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • Magasfokú stressztűrő képesség
 • Precíz, pontos munkavégzés
 • Jó csapatjátékos és motivált személyiség
Előny:
 • Szakirányú gazdasági végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
Amit ajánlunk:
 • Alapbér + cafeteria rendszer, szakmai fejlődési lehetőség
 • Stabil vállalati háttér, rendezett, kulturált munkakörül- 
  mények, egyértelmű elvárások
 • Emberközpontúság, családbarát szemlélet
 • Irodai munkarendhez igazodó ingyenes céges buszjárat  
  (Nagykáta, Szentmártonkáta, Újszilvás, Tápiószőlős,  
  Tápiószele, Farmos, Tápiószentmárton, Tápióbicske,  
  Cegléd, Jászberény településekről)

Feladatok:
 • Raktári anyag bevételezés, tárolás és kiadás az előírt  
  utasításoknak megfelelően
Elvárások:
 • Targonca vezetői engedély (3312, 3324)
 • 1-2 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Alapfokú számítógépes ismeret, vonalkód alapú  
  eszközök ismerete 
 • Logisztikai- raktározási végzettség,  
  elektronikus raktári rendszer ismerete előny
 • Precíz, pontos munkavégzés
 • 2 műszakos munkarend vállalása

Amit ajánlunk:
 • Alapbér, Kiemelkedő jelenléti bónusz, Műszakpótlék,  
  Cafeteria
 • Stabil vállalati háttér, rendezett, kulturált munkakörül- 
  mények, egyértelmű elvárások
 • Jogszabálynak megfelelő foglalkoztatás 
 • Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes céges  
  buszjárat (Nagykáta, Szentmártonkáta, Újszilvás,  
  Tápiószőlős, Tápiószele, Farmos,Tápiószentmárton,  
  Tápióbicske településekről)

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

CsAtlAKozz hozzánK!

JUnioR BESZERZŐ

rakTáros

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.

Angol nyelvű Önéletrajzát és Motivációs levelét az 
allas@clarion.hu e-mail címre várjuk.

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak JÁSZBERÉNYI
 KÖZPONTJA keres

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
versenyképes jövedelem:

nettó 300.000-350.000Ft között,
szabad hétvégék, bejárás megoldható

Elvárás:
• digitális gépkocsivezető kártya (sofőrkártya)
• GKI kártya • C+E kategóriás jogosítvány
• tehergépjármű vezetői tapasztalat
• reggel jászberényi indulás
• este jászberényi érkezés • megbízhatóság 

Önéletrajz: bobis.erika@szatmari.hu, tel.:30/668-8959

HATVANI 
TELEPHELYRE

KERES

ÉRVÉNYES OKMÁNYOKKAL 
VAGYONŐRÖKET.

Munkaidő 24 óra,  
beosztás 24/48. 
Versenyképes 

jövedelem, valamint 
cafeteria és munkába 

járás biztosított. 

Jelentkezni a  
06-20/347-8476-os  
számon lehetséges
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő rendszeréhez kapcsolódó 
termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszo-
kat és vontatmányokat gyártanak. Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.
Magyarországi telephelyünkre folyamatos fejlődésre nyitott, precíz és határozott kollégát keresünk

MInőSÉGeLLenőr pozícióba.

STraTÉGIaI BeSZerZő pozícióba.

PLC ProGraMoZó pozícióba.

Milyen feladatok várják új munkatársunkat?
    • Széria indítások (első darab ellenőrzés)
    • Gyártásközi ellenőrzés
    • Kimenő áru ellenőrzés
    • Nem megfelelő termék kezelése (selejtezés, zárolás)
    • Nem megfelelőségek kivizsgálásában való aktív részvétel
    • Mechanikai tesztek és fizikai mérések végrehajtása, elemzése
    • Kapcsolattartás a társosztályokkal

Milyen elvárásoknak kell megfelelnie?
    • Min. alapfokú műszaki végzettség
    • Felhasználói szintű számítógépes ismeret 
    • Határozott fellépés és jó problémamegoldó készség
    • Munkavégzés önállóan és csapatban egyaránt
    • Nyitottság új mérési módszerek megismerésére
    • Három műszakos munkarend vállalása

Előnyben részesül, ha a lentiek valamelyikével rendelkezik  
az új munkatársunk (nem elvárás):
    • 1-2 év összeszerelési, fémmegmunkálási területen szerzett tapasztalat
    • Mérőeszközök használatában jártasság
    • Minőségirányítási rendszer ismerete

Mit nyújtunk?
    • Versenyképes jövedelem
    • Egyéb kiegészítő juttatások (cafeteria)
    • Havi bónusz lehetőség
    • Szervezett munkába járás biztosítása
    • Éves bérfejlesztési lehetőség
    • Műszaki fejlődési lehetőség
    • Új gyártási technológiák megismerése 
    • Tiszta, igényes, modern munkakörnyezet

TÉGED keresünk ha:
 • Szakértelmeddel hozzá szeretnél járulni Safety kategóriás termékek  
  gyártásához
 • Bele szeretnél látni a több, mint 100 éves multinacionális,  
  autóipari termelői vállalat működésébe, folyamataiba
 • Globális szervezetben szeretsz dolgozni

Milyen feladatokkal fogsz találkozni napi munkád során? 
    • Direkt anyagok beszerzése a globál vállalati beszerzési folyamat szerint
    • Új beszállítói források felkutatása, értékelése, kiválasztása a helyi és  
  projekt SQE osztállyal közösen 
    • Beszállítói szerződések megkötése
    • Új termék bevezetése esetén aktív részvétel 
    • Beszállítók számának csökkentése
    • Ellátási lánc egyszerűsítése, fejlesztése
    • Ár-, költségcsökkentési projektek vezetése, megvalósulásuk biztosítása 
    • Beszállítói problémák menedzselése 
    • Beszállítóknál kihelyezett, Haldex tulajdonban lévő szerszámok  
  nyilvántartása
    • Éves költségvetés tervezés során a beszállítói – vállalati tárgyi eszköz  
  beszerzések tervezése és a tervek követése 
    • Havi, negyedéves beszállító- értékelések elkészítése és a  
  nem megfelelő teljesítésű beszállítók fejlesztése 

    • Heti és havi beszerzési riportok készítése 
    • Vállalatirányítási rendszer beszerzési adatainak karbantartása  

Milyen elvárásoknak kell megfelelned?
     • Felsőfokú végzettség gazdasági és / vagy műszaki területen 
     • Min. 1-3 éves stratégiai beszerzési tapasztalat és min. 1 év  
  operatív beszerzési tapasztalat 
     • Különböző gyártástechnológiák ismerete 
   • Min. alapszintű kereskedelmi szerződéskötési és jogi ismeretek
     • Min. alapszintű tárgyalástechnikai ismeretek
     • Kommunikációs szintű angol nyelv ismerete
     • MS Office min. középszintű ismerete
     • Műszaki tapasztalat

Mit nyújt Neked a Haldex? 
 • Versenyképes juttatási csomag 
 • Munkába járás költségének támogatása
 • Negyedéves bónusz 
 • Éves bérfejlesztési lehetőség
 • Rugalmas munkaidő, otthoni munkavégzés lehetősége
 • Szakmai és nem szakmai jellegű tréningeken való részvétel
 

Milyen feladatok várják új munkatársunkat?
    • PLC vezérelt berendezések és gépek folyamatos működtetése
    • Program mentések
    • Gyártásban található számítógépek karbantartása,  
 biztosági mentések elkészítése
    • Számítógépek-, és azok alkatrészeinek cseréje, javítása
    • Fejlesztési javaslatok a gyártásorok és berendezések  
 biztonságosabbá tételére,  
 folyamat stabilitás és hatékonyság növelése
    • Folyamatleírások, kézikönyvek összeállítása, fejlesztése
    • Új programok létrehozása, meglévők módosítása

Milyen elvárásoknak kell megfelelnie?
    • PLC programozói végzettség szükséges
    • Legalább 1 éves PLC programozásban szerzett tapasztalat
    • Felhasználói szintű Microsoft Office ismeretek

A pozíció betöltéséhez előnyt jelent, de nem feltétel:
    • Jártasság Mitsubishi; Siemens; Omron; Allen Bradley; Beckhoff;  
 National instruments PLCk ismeretében
    • angol nyelvtudás

Az ÚJ KOLLÉGÁiNK FiATALOS, LENDüLETES, GyAKORLATiAS CSAPATBA KERüLNEK, 
AHOL LEHETőSÉGüK LESz SzAKMAi TuDÁSuK TOVÁBBFEJLESzTÉSÉRE, BETEKiNTÉST NyERHETNEK 

Az AuTóiPAR TERüLETÉN MűKöDő TERMELő VÁLLALATuNK FOLyAMATAiBA. CSATLAKOzzON HOzzÁNK!
SVÉD VÁLLALATi KuLTÚRA, MODERN MuNKAKöRNyEzET!

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a HR.Hungary@haldex.com címre, vagy személyesen és postán 
a Haldex Hungary Kft., 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap ásás, 
tereprendezés A-Z-ig! SHM-Bau Kft. 
06-70/604-0582 /20/7/
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Bejárást biztosí-
tunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 
0670-611-5133 /4/4/
Jászárokszállási telephelyre lakatos, CO2 
hegesztő munkatársat keresünk hosszú-
távra, kiemelt bérezéssel! Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejárást biztosí-
tunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 0670-
611-5133 /4/4/

TÁRSKERESÉS
45 éves férfi  társat keres, komoly kap-
csolat céljából. Gyermek nem akadály. 
Tel.: 06-20/291-9611

Festők fi gyelem!!! Szórópisztolyos fes-
téshez keresünk munkatársat! Kezdők 
jelentkezését is várjuk, betanulási lehe-
tőség! Kiemelt bérezés és hosszútávú 
munkalehetőség! Jász-Pótkocsigyártó 
Kft Tel.: 0670-600-9113 /4/4/
Székesfehérvári ruhaválogató üzembe 
egy műszakos munkarendben betanított 
munkásokat keresünk! A munkaidő H-
P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a text-
radekft@gmail.com címen lehet. (Textrade 
Kft.) /4/3/
CO hegesztőt keresünk akár másodállás-
ban is, vagy otthon végezhető munkale-
hetőséggel! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel: 
06-70/611-5133 /6/2/
Belföldi fuvarozásra keresünk gépko-
csivezetőt, B-kategoriás jogosítvánnyal. 
Dobozos hűtős furgonra, fagyasztott 
zöldség-gyümölcs termékek (kartonos) 
terítésére. Targoncás felrakodás napi 
300-400 km. Korai hajnali munkakezdés, 
rugalmasság. Céges autóval hazajárás. 
Gyöngyös és környéki lakhely szükséges!  
Versenyképes fi zetés, túlóra lehetőség 
igény szerint. Azonnali kezdés lehetsé-
ges. Pumpi Trans Kft. +36-70/322-2636, 
+36-70/621-6236 /3/2/
Gyengeáram és erősáram hálózatának 
nyomvonal kiépítésére munkatársat ke-
resek. Szakirányú végzettség nem szük-
séges. Érd.: 70/608-2928. Lud System 
Kft. /3/3/
Autóbuszvezetőt keresünk Jászárokszál-
lásról, Jászapátiról, Jászberényből menet-
rendszerinti, szerződéses járat végzésére. 
Feltétel: D kat., GKI, PÁV II. Panoráma 
Tourist Kft. Tel.: 06-20/218-3666 /3/3/
Bádogosok, ácsok, ácsok mellé segéd-
munkások jelentkezését várjuk! Szloba 
Kft. Tel.: 06-30/949-3284 /2/2/
1 fő AWI hegesztőt keresek, konyhabú-
torok gyártására. Andaga Group Kft. Tel.: 
06-70/532-7378 /3/3/
Hatvanban, a Szent Mihály út 1. sz. 
alatt lévő söröző /borharapó/ üzlet-
ében gyakorlattal rendelkező pultos 
hölgyet keresek. Vasas Roland e.v. 
Érd.: 06-30/228-5629, 06-70/3294-
235 /4/2/

Jászberényi építőipari kft. kőművesek 
és segédmunkások jelentkezését várja, 
azonnali munkakezdéssel, jászberényi 
munkahelyre. FBBAU Projekt Kft. Tel.: 06-
70/326-1839 /3/2/
Gyakorlattal rendelkező pizzaszaká-
csot keresünk hatvani pizzériába. 
Versenyképes fi zetéssel. Érd.: 06-
30/612-4701. /Sessanta Kft./ /3/1/
Önállóan dolgozni tudó autószerelőt ke-
resek jaszberényi munkahelyre. Ancsicsa 
Kft. 06-70/7777-913 /3/2/
1 fő segédmunkást keresek. Feladatkör: 
árokásás, faültetés, stb. Andaga Group 
Kft. Tel.: 06-70/532-7378 /3/3/
Hatvani fagyizóba női alkalmazottat 
keresek áprilisi kezdéssel. Érd.: 06-
70/338-5249 /3/2/
Jászberénybe nyugdijas házaspár mellé 
heti rendszerességgel takaritásra, vasalás-
ra hölgy jelentkezését várom. T: 06-30/355-
8038 /2/2/
Jászárokszállási telephelyre másodál-
lásban villamossági szerelőt keresünk 
pótkocsi villamossági szereléséhez hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel!! Nagykáta 
és Gyöngyös környékéről bejárást biztosí-
tunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 0670-
611-5133 /6/2/
Hatvani étterembe keresünk gyakor-
lattal rendelkező konyhai kisegítőt 
versenyképes fi zetéssel. Érd.: 06-
30/849-6699 /Sessanta Kft./ /3/1/
Takarítás, ház körüli munka, raktár részek, 
későbbiekben lakás középkorú hatvani la-
kos személyében. T.: 06-20/937-9301
CO2-hegesztőket, illetve lakatosokat 
keresünk vastag anyagok hegesztésére. 
Kiemelt bérezés, nettó 1600-2000 Ft-os 
órabér. 06-70/206-2621, szupermunka@
index.hu /VasWorld Kft./
Hatvani étterembe keresünk gya-
korlattal rendelkező felszolgálót 
versenyképes fi zetéssel. Érd.: 06-
30/612-4701. /Sessanta Kft./ /3/1/
BETANÍTOTT munkásokat keresünk a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. új-
szászi telephelyére, határozott időre (6 
hónap). Elvárások: több műszak vállalása, 
álló munkavégzés, fi zikális alkalmasság. 
Jelentkezni személyesen telephelyünkön 
(5052 Újszász, Zrínyi u. 13.), vagy e-mailen 
(jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu) 
lehet. Érd.: 06/56/552-717 /3/1/
A Jászberény Kossuth L. út 47. 
szám alatti festéküzlet jó színlátás-
sal rendelkező munkatársat keres 
festékkeverő – bolti eladó munkakör 
betöltésére. Várjuk jelentkezését 
elektronikusan a festek@horizont-
color.hu e-mail címre küldött fény-
képes önéletrajzzal, vagy szemé-
lyesen hétfőtől-péntekig 8-16 óra 
között. /Horizont Color Kft./

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes fák 
kivágását, erdős és utak melletti terü-
letek tisztítását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érd.: 06-70/200-4568 
/20/6/
Ács, kőműves, lapostetők, vizes 
falak szigetelése és vegyi in-
jektálása. Festés, csatornázás, 
bádogozás, parkettázás, kúpo-
lások, víz, villany, nyílászárók 
cseréje. Repedt, süllyedt falak 
helyreállítása. Mindenféle átala-
kításokat, javításokat vállalok 
A-Z-ig. Díjmentes kiszállás. Tel.: 
06-70/5609-303 /3/2/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszál-
lítást vállalok. Érd.: 06-70/200-4568 
/20/10/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítása. Érd.: 
06-37/341-586, 06-20/453-6642 
/10/10/
Napelemes és napkollektoros rend-
szerek értékesítése, kivitelezése. Hő-
kamerás épület és gépészeti beren-
dezések vizsgálata: hőveszteségek, 
hőhidak és penészedési okok  fetárá-
sa, fűtési, hűtési rendszerek rejtett hi-
báinak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. Érd.: 
06-70/200-4568 /20/10/
Redőny készítés, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamónikaajtó, 
szúnyogháló javítás és nyílászárók, 
párkányok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/4/
Régi cserepes tetők kúpkenése. 
Tel.: 06-30/302-7008 /8/2/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, hő-
szigetelést, mezőgazdasági épületek 
felújítását, festést, mázolást, min-
dennemű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-20/249-
4793 /8/6/

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intéz-
mény (5100 Jászberény, Hatvani út 35.) 
központi főzőkonyhájára azonnali mun-
kakezdéssel konyhalány és szakács mun-
kakörbe dolgozókat keres. A munkakörre 
jelentkezni személyesen az intézményben 
az intézményvezetőnél és az élelmezés-
vezetőnél lehet. A jelentkező kézzel írott 
önéletrajzot hozzon magával. /2/1/

INGATLAN

BÉRLET
Újhatvanban berendezett udvari szo-
ba szerényebb igényű férfinak hosszú 
távra kiadó. Tel.: 06-20/384-3906 
/2/2/
Újhatvanban berendezett szoba, 
konyha és fürdő használattal férfinak 
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20/384-
3906 /2/2/

A Dunamag Kft. termelő partnereket (ős-
termelőket) keres fólia alatti paprikamag 
termesztésre, májusi ültetéssel. Ha ér-
dekli Önt a lehetőség, kérjük adja meg a 
telefonszámát, hogy egyeztetni tudjunk a 
részletekről. Jelentkezni lehet e-mailben: 
dunamagkft@freemail.hu vagy telefonon: 
Turza Pál +36 30 567 8545 /4/4/

ÁLLAT
Hús jellegű hízók és süldő eladó. Tel.: 06-
30/439-0881 /6/6/

130-170 kg-os hízók eladók. Jászjákó-
halma, Petőfi út 1. Tel.: 06-30/451-5924 
/3/2/

Kiváló állományból való Tarka Master és 
fehér hús hibrid előnevelt csirkék kap-
hatók Jászberény, Temető u. 26. T.: 06-
30/236-5494 /3/1/

Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászárokszállá-
son. Érd.: 06-30/9746-384

Birkák, bárányok eladók Hatvanban. Tel.: 
06-20/350-5964 /3/1/

Háztáji tojótyúkok és nyulak vágásra, 
továbbtartásra eladók Hatvanban. Tel.: 
06-20/350-5964 /3/1/

VEGYES

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

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

JÁRMŰ
2 db robogó 50 kp, Yamaha nagytestű 
4VA típus, Kimko pekele SC nagytestű, 
nagyon megkímélt szép állapotban. Tel.: 
06-30/427-9783 /2/1/

Kőműves ácsmester vállal kőműves, 
gipszkarton szerelést, festést, mázo-
lást, parkettázást, burkolást, ajtó-ab-
lak cserét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás felújítást, 
családi házak építését, kivitelezését. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 06-30/8899-673 /8/6/
Költöztetés, bútorszállítás, árufuva-
rozás (Hatvan). Tel.: 06-30/239-5433 
/8/1/
Tetőszerkezet építést, újjáépítést, ács 
munkát vállalunk! SHM-Bau Kft. 06-
30/448-5708 /20/7/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű lakás-
felújítást, családi házak építését, át-
alakítását, melléképületek felújítását, 
bontást, hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, gipszkarto-
nozást, festést, mázolást, tapétázást, 
térkő rakását, kerítés építést vállalok 
akár anyagbeszerzéssel is. Érdeklődni 
lehet: 06-70/420-1461 /8/6/
Festést, mázolást, tapétázást, burko-
lást, kőműves felújítást, homlokzatszi-
getelést, festést, gipszkartonszerelést, 
laminált parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-20/330-
4597 /8/6/
18 év tapasztalattal vállalok kő-
műves munkát: lapostető, vizes 
falak szigetelése, vegyi injektá-
lás, ács munka, belső festés, la-
minált parkettázás, térkövezés, 
burkolás, nyílászárók cseréje. 
Helyszíni árajánlat. Tel.: 06-
70/296-1876 /6/3/

Régiség! Gyűjtő vásárol antik órákat, 
festményeket, porcelánokat, hangsze-
reket, régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-335 
/11/7/
Jászárokszállási telephelyről egész 
évben kapható konyhakészre vágott 
kemény tűzifa, ömlesztett m3-es ki-
szerelésben, csak kiszállítással. (EUTR 
szám: AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/7/
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) /7/7/
Régi motorokat keresek! Simson, Mz, 
Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-5142 
/4/4/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsági gye-
rekülés autóba, kerékpárra, bukósisak, 
rozsdamentes mosogatótálca, gyerekke-
rékpár, Opel 13-14”-es lemezfelni gumi-
val és 205/55/16-os téli gumik. Érd.: 06-
70/247-0863 /50/31/

Hatvanban kertes iker családi ház cir-
kófűtéssel, melléképülettel, garázsok-
kal eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/530-
2489, 06-37/340-611 /5/1/
Tipp-topp 43 m2-es, nagyon megkímélt 
állapotban lévő II. emeleti lakás a Jász-
berény, Faiskola u. 1. sz. alatt eladó. 
Azonnal költözhető. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-30/506-
1488 /3/3/
Eladó Jászberényben, Szent László 
lakótelepen 74m2-es, II.emeleti, gáz-
cirkós lakás.  Érd.: 06-70/634-1836
Felújítandó összközműves parasztház 
675 nm telken eladó Hatvan, Kinizsi u. 
2. sz. Tel.: 06-37/343-206 /2/1/
Jászberényben 1,5 szobás, 95%-ban 
felújított, összközműves kis ház, kis 
telekkel, melléképületekkel eladó. Ir.ár: 
13,6 MFt. Tel.: 06-30/475-9640 /3/1/
GYÜMÖLCSÖS és SZŐLŐ (0,5 ha) 
kunyhóval, locsoló rendszerrel, áram-
mal, komoly szerszámokkal JÓ ÁL-
LAPOTBAN ELADÓ Jászberényben, 
Neszűr 12. dűlőben. Tel.: 06-30/3074-
605 /3/3/
Jászberényben csendes utcában 720 
m2-es építési telek eladó. Tel.: 06-
70/326-1839 /3/2/

Kalodás nyárfa hulladék eladó. Tel.: 06-
30/439-0881 /6/6/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, gyalu-
padot, ablakspalettát, nagy asztalokat, 
dunnapárnát. Tel: 06-30/317-0726 /9/5/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. Tel.: 0670/624-5475 /4/4/
Régiséget, gyűjteményt, órát, kardot, 
régi pénzt, lócát, komódot, stb. vásáro-
lok. Vámosgyörk, Dobó út 16. Telefon-
szám: 06-30/3636-980 /6/4/
Bababörze és Kincsesbánya lesz Hat-
vanban, az Ötösben március 10-én, 
vasárnap, 9-től délig (Hatvan, Szabad-
ság út 13. tornaterem). Óriási válasz-
ték, törpe árak! Mindenkit szeretettel 
várnak a Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/3/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA tanítás! NY-
ÁRON IS (Hatvanban)! PÓTVIZSGÁ-
RA FELKÉSZÍTÉS! - Középiskolások, 
általános iskolások, egyetemisták korre-
petálása! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osztályosok 
középiskolai felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egyetemisták-
nak! Több mint 20 év sikerei, tapasz-
talatai...Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érd.: 06-20/3318-359 /10/1/

Klíma és hőszivattyú telepítés, forgal-
mazás. www.klimaman.hu 70/318-4229 
/3/2/

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szál-
lás, utaztatás biztosított. Kimagasló 
bérezés+bónuszok. Decar Trade Kft. 
06-70/434-7128 /9/4/

Gyorsan, személyi kölcsönt sze-
retne? Az alábbi telefonszámon 
keressen: +36-70/315-7040. El-
kerülheti a banki sorban állást, 
házhoz megyek. /3/2/
Tetőjavítást, új tetők készítését, la-
postetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, családi 
házak építését vállaljuk. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 06-
70/305-7697 /8/6/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-
24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával. Telefonszám: 06-
70/233-0673. /16/7/
Veszélyes, magas fák kivágását válla-
lom hétvégén is, számlaképesen. 06-
20/214-4398, www.fakivagasviktor.
hu /4/4/
Tetőkészítés, tetőfelújítás, ko-
csibeálló, féleresz készítése, 
tetőfedés. Telefonszám: 06-
30/302-7008 /8/2/

Ipari ezüst, amalgám, platina, palládi-
um felvásárlása készpénz fi zetéssel. 
Non-Stop! Tel.:06-30/496-6417

APRÓHIRDETÉS
AKCIÓ!

15 szóig 700 Ft/db
Az akció márc. 7-ig tart!Jászberény, Gyöngyösi út 25.

Tel.: 57/500-990, E-mail: jaszsagi@szuperinfo.hu

KŐMŰVES csapatommal vállaljuk csa-
ládi házak felújítását. Tetőjavítás, fes-
tés, vakolás, falazás, teljes átalakítás. 
ajtó-ablacsere, szigetelés. Kertépítés, 
térkövezés, kéziásás, bontás. Stb. 
0670/626-84-47. /2/1/

Vállalunk ácsmunkát, kőművesmunkát, 
(lakásfelújítást A-Z-ig), térkövezést, 
aszfaltozást, kerítésépítést. Tel.:06-
30/361-5947

ÁLLÁST KERES
Jászberényi, magára igényes nyugdíjas 
nő szabás-varrás, eladó-pénztáros vég-
zettséggel, jogosítvánnyal munkalehető-
séget keres. Tel.: 06-70/592-0365 /3/2/

Eladó Vámosgyörk frekventált utcájában, 
Ifjúság u. 15. alatt rendezett 1500m2 telek 
felvonulási épülettel, közművel, alap lába-
zattal. I.á.: 3,5MFt. 06-70/670-9077

Benke Zoltán addiktológiai konzultáns 
magánrendelése, alkohol, drog, játék, 
evési zavarok...stb. problémákkal vá-
rom: +36-70/509-0872 /3/2/

Kisebb kőműves munkákat, burkolást, 
kerítést, laminált parkettázást, festést 
vállalok. Tel.: 06-20/327-1413 /4/1/
ÚJÉVI szerencsejóslatok! Mesterjós 
megmondja, mit tartogat számod-
ra 2019. Gyógyító-tisztító energiák. 
06/70-434-2178.

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, cserepes le-
mezzel és Tondach cseréppel. Régi 
tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701 /4/1/

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

Régi vásznakat (zsák, méter stb.), kázs-
mér kendőt, zománcozott babakádat, 
fateknőt, hímzett falvédőt, dunnát vá-
sárolok. Tel.: 06-20/428-3455
Eladó: álló fagyasztószekrény 120 l, vil-
lanybojler 18.000 Ft/db, Viking fűnyíró, 
önjárós 25.000 Ft és étkező asztal. Tel.: 
06-20/534-5355
Virágcserepek nagyok, zsákok, vödör, 
kőzetgyapot kocka, síkfóliatartó gömb-
vas pálcika eladó. T.: 06-20/937-9301
Átalakított Zetor 5611-es traktor megkí-
mélt állapotban eladó. Tel.: 06-70/653-
7651 /3/1/

Jászberényben, frekventált 
helyen, a főútvonal mellett, 

2×30 m2-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.

Tel.: 06-30/6752-020
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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!!

Haldex is a multinational company that develops, manufactures and 
distributes products for brake and suspension systems on commercial 

vehicles. Our customers are typically manufacturers of heavy trucks, buses 
and trailers and we have a strong global presence with sales offices,  

R&D and production sites all over the world.

MaTerIaL PLanner 
LoGISTICS SUPPLIer DeVeLoPMenT

We are looking for a new colleague for our Hungarian manufacturing plant for the following position:

Tasks and challenges for our new colleague:
    • Monitor and analyze supplier logistics performance KPis 
    • identify supply deviations, classify problems in an early stage and start activities for  
 further analyses and improvements
    • Maintain and develop delivery plan (recovery plan) for critical suppliers/components
    • Make root cause analyses together with suppliers for delivery issues
    • implement and execute logistics supplier development projects, document the  
 progress and actions of supplier development 
    • Execute SRM and Delivery improvement meetings with suppliers
    • Train suppliers for logistics requirements and processes of Haldex, organize supplier  
 day and individual training sessions

What are our requirements for this position:
    • College or university degree, preferably in logistics
    • Deep knowledge on logistic/supply chain processes
    • At least 3 years experience in supplier management
    • ERP system user knowledge
    • English knowledge on negotiator level
    • Problem solving attitude
    • Negotiation skills
    • Analytical and strategic thinker
    • Willingness to travel to visit our suppliers 

Advantages:
    • Axapta usage
    • German knowledge

Please send your application with an English language CV to HR.Hungary@haldex.com, 
or to Haldex Hungary Kft., 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93.

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 Kft elindítja közép és felsőfokú tanulmányokat vég-
zett diákok részére saját gyakorlati programját. 
A program célja:
• a hozzánk kerülő tehetséges fiatalok olyan szakmai  
 tapasztalatokat szerezzenek, melyeket később pálya- 
 futásuk során hasznosítani tudnak majd
• vállalati utánpótlás hatékonyságának javítása.

Programunkat munkaviszony keretében (munkabér, 
határozatlan idejű munkaszerződés megkötésével)  
valósítanánk meg. 
Jelentkezési területek: fuvarszervezés

A programban résztvevők bekapcsolódnak a napi mun-
kavégzésbe, aktívan támogatják a Kft üzleti sikereit, 
terveinek megvalósulását. 
Minden gyakornok tevékenységét egy-egy szakember 
irányítja, Ő felel saját gyakornoka szakmai fejlődéséért, 
a munkavégzéshez szükséges támogatás biztosításáért.

A programba kerülés feltételei:
• Befejezett közép/felsőfokú tanfolyam valamely oktatási  
 intézményben
• Jó kommunikációs készség
• Jó problémamegoldó készség
• Egyes területeken angol/német nyelvtudás  
 (írásban és szóban egyaránt)
• Hatvan környéki lakóhely

Jelentkezni lehet: e-mail: allas@horvathrudolf.hu 
jelige: „gyakornok” 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft-nél 
 valódi szakmai feladatokkal szerezhetsz gyakorlatot.
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Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
aUTóSZERELŐ

kollégát keresünk. 
A jászberényi lakóhely 

előnyt jelent. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a 
szerviz@ 

jasz-autohaz.hu 
e-mail címen lehet.  

0670/933-7890
Jász-Autóház Kft.

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 Faurecia Emissions Control Technologies Kft. 
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

Pályakezdők és tapasztalt szakemberek jelentkezését is várjuk az 
alábbi elérhetőségeken: E-mail: monika.ivony@faurecia.com

Postázási címünk: 5123 Jászárokszállás, Ipar u. 2.
Telefonon érdeklődni 06-57-887-100 (8.00-16.00 óráig)

feladatok:
• Gyártósori gépek üzemeltetése, átállítása, szerszámcserék elvégzése
Elvárások:
    • Minimum 8 általános iskolai végzettség
    • Előny: Gépkezelésben szerzett tapasztalat, karbantartási tapasztalat 

feladatok:
• A különböző anyagú termékek minőségi követelmények szerinti  
 gyártása, kijavítása 
Elvárások:
    • Hegesztői végzettség, tűzvédelmi szakvizsga
    • Előny: Hegesztésben szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk:
    • 3 műszakos munkarend
    • Ingyenes céges buszjárat /kiemelt utazási költségtérítés
    • Havi nettó: 150-210.000 Ft munkakörtől függően
    • Cafetéria:  nettó  13.200 Ft/ hó
    • Havi bónusz (Jelenléti : 15.000 Ft, Teljesítménytől függően akár  
  Bruttó: 35-40.000 Ft)

gépkezelő

Co / AWI hegesztő

FESTMÉNYVÁSÁR
GYÖNGYÖS, Mátra Műv. 

Központ, Barátok tere 3.

március 04. hétfő 11-18 óráig 
március 05. kedd   9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Villanyszerelő cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

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

Jelentkezni lehet a 
daniella.jozsa@centervill.net 

e-mail címen  
fényképes szakmai önéletrajzzal

Centervill kft.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

LIGNIT korlátlanul
kapható!

Ficzek Tüzép
Jászárokszállás!
06-70/702-5262

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

AKCIÓ! Március 1-jétől a készlet erejéig.

VIPEr sarokülő
169.900 Ft helyett 138.000 Ft

TAIFuN sarokülő
189.000 Ft helyett 158.000 Ft

 

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  

 

ADATVÉDELEM: Önéletrajzának továbbításá-
val hozzájárul, hogy a toborzási folyamat lezárá-
sáig jogos érdekéből fakadóan kezeljük azt, majd 
töröljük. Adatkezelési szabályzatunkat megtekint-
heti cégünk honlapján vagy cégünk HR osztályán.

feladatok:
    • CNC horizont beállítása, kezelése,
    • Egyedi alkatrészek gyártása,
    • Előírt karbantartások elvégzése,
    • Munkahelyi S+5S fenntartása,
    • Forgácsoló szerszámok előkészítése kezelése,
    • Megmunkált alkatrészek ellenőrzése, mérése,
    • Műszaki rajz alapján történő alkatrészgyártás.

Elvárások:
    • Marós /forgácsoló/ végzettség,
    • Siemens 840D vezérlés ismerete,
    • Egyedi gyártásban, hegesztett szerkezetek megmunkálásában,  
  szerzett tapasztalat,
    • Nagyfokú önállóság,
    • Műszaki rajzolvasási képesség,
    • Gépi forgácsolásban szerzett gyakorlat,
    • Előny: darukezelési tapasztalat 

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

CnC forgáCsoló 
munkatársat keresünk.

A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal rendel-
kező jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt

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

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

A FORTACO Európa vezető márka függet-
len mérnöki és gyártó partnereként kínálja 
szolgáltatásait a nehézgépgyártás, a hajó-

gyártás és az energia ipar piacán. 
Gyártunk kabinokat, acélszerkezete-

ket, foglalkozunk jármű összeszereléssel 
magas technológiai színvonalon. 

Öt kelet-európai és három finnországi 
telephellyel támogatjuk globális vevőinket.

A cégcsoport 2.400 munkavállalót fog-
lalkoztat Európában, a jászberényi gyár-
egységben 460 főnek biztosítunk stabil 

megélhetést.

Számos világhírű partnerünk számára 
gyártunk hegesztett és megmunkált acél-
szerkezeteket a több mint 60 éves múltra 

visszatekintő jászberényi 
üzemegységünkben.

Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com


