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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

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!

78x64 mm.indd   1 2017. 05. 09.   7:58
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kedvezménnyel

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

és CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

Normál kulcsmásolás 
azonnal.

KULCS   PONT

NOrmáL, iNdíTáSgáTLóS 
éS TáviráNyíTóS
aUTó KULCSOK KéSzíTéSe 
ÉS javíTáSa!
egyeS eSeTeKbeN 
egyezTeTéS SzüKSégeS.

Tel.: 06-20/240-8261

Hurka ...........................................................780 Ft/kg
Töltött dagadó ............................................1050 Ft/kg
Sütnivaló kolbász .......................................1050 Ft/kg

Házi kenomájas és tepertokrém folyamatosan kapható
Házi készítésu füstölt parasztsonka rendelheto!„ „

„ „

Jászberényi telephelyre keresünk talpraesett, önállóan dolgozni tudó 

C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkoCsivezetőt.
érdeklődni lehet: hétfőtől péntekig 12-16 óra között. 06-30/7487-497 

A Nagy Kft. 
munkatársakat keres

márkaképviselet

Jelentkezését a Jászberény, 
Nagykátai út 11. alatt vagy 
a nagykft@invitel.hu 
e-mail címen várjuk.

 amit kínálunk:
    - versenyképes jövedelem
    - hosszú távú, megbízható munkalehetőség
    - kulturált munkakörülmények, 
    - lendületes munkahelyi kollektíva. 

 munkakörbe.

gépkocsivezető, lakatos, 
valamint betanított munkás

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

Építőanyagok készletről azonnal.

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

Áraink az Áfát tartalm
azzák és a készlet erejéig érvényesek

Több féle cement, téglák, tetőcserepek, 
lambéria, hajópadló, fenyő fűrészáru stb.

13.500 Ft
Száraz ömlesztett tűzifa 

tölgy, bükk, akác 
100x100x100 

üzemi m3

többfajta lengyel szén!
Ingyenes házhoz szállítás.

Tel.: 20/288-1769, 30/874-7124
EUTR azonosító: AA 6258034

erdei 1 m x1,70 m 
hasítva konyhakészen

márKaSzerviz

minden típusú
LED-LCD TV 

és monitor, javítás.

bathó és
Társa Kft.
5100 Jászberény,
Honvéd u. 24.
tel.: 57/410-736.

UPC direct
forgalmazó, telepítő!

Tv-Szerviz

A Pince kft, a régió vezető italnagykereskedése 
jászberényi telephelyére keres

Elvárás: • 8 órás munkaidő, csak nappali és hétköznapi munkavégzés
 • Fuvarok max. 60 km-es körzetben
 • Rakodói segítség a munkához
Jelentkezés feltétele: érvényes C kategóriás jogosítvány

Telefon: 06 57 415 444

TEhERAuTó soFőR „C” 
KIEMELT BÉREZÉs!

A Pince kft, 
a régió vezető 

italnagykereskedése 
jászberényi telephelyére 

keres

TARgonCA-
vEZETőT

8 órás munkaidő, 
csak nappali és hétköznapi 
munkavégzés.

versenyképes fizetés.
Jelentkezés feltétele: 
érvényes targonca vezetői 
jogosítvány és gyakorlat

Telefon: 
06 57 415 444
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 konténeres építési és bontási
   hulladék szállítása 

Jászberényben és környékén
nagy és kisméretű teherautókkal, hogy a kisméretű 

udvarokról is lehetséges legyen a szállítás!
Boserép kft.

5100 Jászberény, 
Halász u. 3/a

57/402-885,
20/928-7882

Üzemi segédmunkásokat
keresünk Aszódra. 

Aszód és környékéről
azonnali kezdéssel. 

Rakodás, alkatrészmosás, 
csomagolás.

Rendezett körülmények,
hosszú távra, bejelentve.

Bérezés: 
nettó 180.000 Ft-tól

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal:

munkaugy@poligrat.hu
vagy 06 28 553 060

POLIGRAT Kft.

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben
a 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

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.

www.kdjbutorhaz.hu

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

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

KDJ bútorház
JÁSZBERÉNY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek
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Agrár területen müködő cég könyvelő 
munkatársat keres. 

Feladatok: Napi könyvelési feladatok ellátása, havi adóbevallások, nyilván-
 tartások, statisztikák, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Előnyt jelent: mezőgazdasági területen szerzett könyvelési tapasztalat, 
    önálló munkavégzésre való képesség, haladó szintű,  
    magabiztos számítógépes ismeret. 
Amit kínálunk: - teljes munkaidős alkalmazotti jogviszony 
        - havi nettó 280.000 ft bérezés. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, az allasjaszsag@gmail.com 
e-mail címen lehet. Zagyvamenti-2001 Zrt.

A Dometic cégcsoport magyarországi tagja, a Dometic Zrt., illetve jogelőd vállalatai több, mint 50 év óta foglal-
koznak abszorpciós hűtőszekrények gyártásával. Az elsősorban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készü-
lékek mellett az elmúlt években a vállalat elkezdte a kompresszoros hűtőkészülékek gyártását is, amelyek a sza-
badidő kellemes eltöltését biztosító lakókocsikba és lakóautókba vannak beépítve. Céljaink között szerepel a ter-
mékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülékek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése a 
cégcsoporton belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.

A megnövekedett termékfejlesztési és gyártásfejlesztési, valamint az ezek kiszolgálását és támogatását biztosító környezet kialakítására 
és fenntartására várjuk az Ön jelentkezését

munkakörbe.

Feladatok:  
    • Operatív beszerzések, rendelések rögzítése és nyomon követése
    • Szállítások ütemezése, szervezése
    • Kimutatások készítése
    • Kapcsolattartás a beszállítókkal
    • Kapcsolattartás a termeléssel
    • Raktárkészlet alacsony szinten tartása
    • Gyártáshoz szükséges alapanyag-ellátás biztosítása

Az álláshoz tartozó elvárások: 
    • Beszerzési területen szerzett tapasztalat
    • Tárgyalóképes angol nyelvtudás
    • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
    • Termelésirányítási rendszer ismerete (Fourth Shift, SAP)

    • Felsőfokú (logisztikai, gazdasági, mérnöki) végzettség
    • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
    • Rugalmasság
    • Proaktív, önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
    • Multinacionális, modern, új munkakörnyezet
    • Komoly szakmai kihívások és értékteremtő feladatok
    • Szakmai fejlődés, szakmai továbbképzések
    • Stabilitás, biztonság, megbecsülés
    • Versenyképes jövedelem és juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Kapcsolattartó: Martonos Zsuzsánna  
zsuzsanna.martonos@dometic.com

Dometic Zrt.
5100 Jászberény, Necső telep 1.

Beszerző / Anyaggazdálkodó

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíveskedjen fényképes, magyar és angol nyelvű önéletrajzát
és fizetési igényt tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

KÖNNYŰ
hölgy és fér� munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 300-400 ezer 

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Szentmártonkáta,  
Nagykáta, Tápiószecső irányából

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

Email: munka@humilitas.hu

 ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A BARTA KFT. FELVÉTELT HIRDET

GÉPKOCSIVEZETŐI ÁLLÁSRA  
„C” KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY SZÜKSÉGES!

 Érdeklődni a 0630/945-2002 telefonszámon,
 vagy személyesen a Szelei úti Betonüzemben lehet.

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.

az alábbi pozíciókra 
keres munkatársakat:

Munkavégzés helye: 
BKV Vasúti Járműjavító Kft. 

1106. Budapest, Fehér út 1/b.
Szállást biztosítunk!
Jelentkezés módja: 

küldje szakmai önéletrajzát a 
human@vjsz.hu e-mail címre,

vagy a 0620/560 2900 telefonszámon.

Fényező

SzemcSeSzóró

Járműszerelő

Fékező-csatoló 

(traktoros)

autószerelő

uVB esztergályos

motorszerelő

lakatos-géplakatos
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- gyomortükrözés
- vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

dr. gáLL JáNOS
szakorvos

Jászberény, zirzen J. u. 6.
bejelentkezés telefonon:

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig

gaSzTrOeNTerOLógiai-
eNdOSzKóPOS

magáNreNdeLéS

A Tutti Bau Kft jászberényi építőanyag 
kereskedésébe

ÁRUkiADÓt felvesz. 

Tel.: 06 70 77 35 112

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

 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

Jászberényi partnercégünk 

/férfi/ OPERÁTOROKAT 
keres 2 műszakos munkarendbe,

azonnali belépéssel.
 Ingyenes buszjáratok: Jászladány,  
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Alattyán, Jászjákóhalma, Heves,
Jászszentandrás, Jászfényszaru,  
Pusztamonostor, Szentlőrinckáta, 

Jászfelsőszentgyörgy.
   Jelentkezés: 06/70-608-6252

Adapt Kft.

Elvárások:
    • szakmunkás iskolai végzettség 
    • szakmai gyakorlat
    • elhivatottság
    • két műszak vállalása

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- kulturált munkakörülmény

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.) 

Autószerelő

Munkatársakat keresünk folymatos 12 órás
munkarendbe az alábbi pozíciókba:

E-mail: gyongyos@knallas.hu

Ingyenesen hívható telefon: +36/80-888-555

Jelige: KN02

Tudj meg többet: www.kuehne-nagel.hu

Jelentkezz ! még ma

CSATLAKOZZ

CSAPATUNKHOZ
ÉS LEGYÉL EGY KIVÁLÓ

KÖZÖSSÉG TAGJA!

GYÖNGYÖSHALÁSZI

KÉZI ANYAGMOZGATÓ ˝TARGONCAVEZETO

A P. Dussmann Kft.

targoncás 
munkatársat 

keres
jászárokszállási ipari parkba, 

 három műszakos munkarendbe.
Érdeklődni 08:00–16:00 óra 

között a  
+36-30/529-8058-as  
telefonszámon lehet.

13.500 Ft
Száraz ömlesztett tűzifa 

tölgy, bükk, akác 
100x100x100 

üzemi m3

többfajta lengyel szén!
Ingyenes házhoz szállítás.

Tel.: 20/288-1769, 30/874-7124
EUTR azonosító: AA 6258034

erdei 1 m x1,70 m 
hasítva konyhakészen
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A jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

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

 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!

Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő rendszeréhez kapcsolódó termékek 
fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszokat és vontatmányokat 

gyártanak. Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.

stRAtégiAi BeszeRző
Magyarországi telephelyünkre folyamatos fejlődésre nyitott, precíz és határozott kollégát keresünk

pozícióba.

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

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a  HR.Hungary@haldex.com, 
vagy személyesen és postán a Haldex Hungary Kft., 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.

EGY FIATALOS, GYAKORLATIAS 
BESZERZÉSI CSAPATBA KERÜLHETSZ, 

AHOL LEHETŐSÉGED LESZ SZAKMAI TUDÁSOD 
TOVÁBB FEJLESZTENI, BELELÁTHATSZ EGY
AUTÓIPARI TERMELŐ CÉG FOLYAMATAIBA.

Erősségünk a csapatmunka; a vidám, kellemes munkakörnyezet és a svéd vállalati kultúra.
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap ásás, 
tereprendezés A-Z-ig! SHM-Bau Kft. 
06-70/604-0582 /20/11/
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Bejárást biztosí-
tunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 
06-70/611-5133 /4/4/

TÁRSKERESÉS
54 éves, elvált, 2 gyermeket (6 és 14 
éves) nevelő férfi  korban hozzáillő 
társat keres tanyára. Tel.: 06-70/619-
4813 /3/2/

Jászárokszállási telephelyre másodál-
lásban villamossági szerelőt keresünk 
pótkocsi villamossági szereléséhez 
hosszútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Nagykáta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk! Jász-Pótkocsi-
gyártó Kft. Tel.: 0670-611-5133 /6/6/
Jászárokszállási telephelyre lakatos, 
CO2 hegesztő munkatársat keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezéssel! 
Nagykáta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk! Jász-Pótkocsi-
gyártó Kft. Tel.: 06-70/611-5133 /4/4/
Nemzetközi forgalomban részt vevő 
3,5-es kisteherautóra gyakorlattal 
rendelkező sofőrt keresek. Tel.: 06-
30/420-5821 Noka Trans Kft. /6/3/
Székesfehérvári ruhaválogató üzembe 
egy műszakos munkarendben beta-
nított munkásokat keresünk! A mun-
kaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást 
biztosítunk! Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a textradekft@gmail.com 
címen lehet. (Textrade Kft.) /4/2/

Jászberényi faipari cégünkhöz felvé-
telre keresünk 1 műszakos munka-
rendbe 2 fő műszakvezetőt, valamint 
betanított munkásokat. Jelentkezés 
munkaidőben a 06-70/608-6252-es 
telefonszámon. Adapt Kft. /3/2/
Nappalos üzletőrzésre keresünk sze-
mély és vagyonőröket Hétfőtől-Pén-
tekig: 07:00-20:00-ig, Szombaton: 
07:00-17:00-ig, Vasárnap: 07:00-
13:00-ig. Érdeklődni a 06-70/600-
2272 telefonszámon lehet. U.S.S.Kft. 
/2/2/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
felvételre keres textilkezelő munka-
körbe férfi  munkavállalót. Érdeklődni 
Tóth Árpád szervezeti egység vezető-
nél személyesen, Jászberény, Szelei 
út 2., illetve telefonon az 57/500-200 
(127 mellék) telefonszámon lehet. 
/3/1/
Gyengeáram és erősáram hálózatá-
nak kiépítésére segédmunkásokat 
keresek. Érd.: 70/608-2928. Lud Sy-
stem Kft. /3/2/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
felvételre keres takarító munkakörbe 
munkavállalót. Érdeklődni Tóth Árpád 
szervezeti egység vezetőnél sze-
mélyesen, Jászberény, Szelei út 2., 
illetve telefonon az 57/500-200 (127 
mellék) telefonszámon lehet /3/1/
Berlini munkahelyre keresünk AWI, 
elektródás hegesztőket csövek he-
gesztésére, illeteve csőszerelőket. 
16-18 eurós nettó órabér. Műhely 
szintű német nyelvtudás szükséges. 
06-70/206-2624, szupermunka@in-
dex.hu (Vasworld Kft)

INGATLAN

BÉRLET
Eger belvárosában 93 nm-es iroda zár-
ható parkolóval tartósan kiadó. Érd.: 
06-20/947-4992 /3/2/
Újhatvanban berendezett szobák hos-
szú tárva férfi aknak kiadók. Igénye-
sebb és szerényebb kivitelben. Tel.: 
06-20/384-3906 /3/2/
Jászberényben a Pesti utcában, bú-
torozott lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-70/316-2463 /3/1/

ÁLLAT
170 kg-os hízók eladók. Jászjákóhal-
ma, Petőfi út 1. Tel.: 06-30/451-5924 
/3/3/
Gazdasági abrakon, szabadban tartott 
előnevelt csirke kapható: 4 hetes és 6 
hetes korban és 4 db 160-180 kg-os 
fiatal hízó eladó. Bármikor megtekint-
hető: Heves megye, Hatvan, Kistelek 
köz 4. Érd.: 06-20/352-4371 /2/2/
Vágni való baromfi eladás ápr. 
13-14-én. Ára: 400 Ft/kg. Jász-
boldogháza. Tel.: 06-20/9704-
587 /4/2/
TYÚK és KACSAvásár. Gyönyörű, 14 
hónapos, földön nevelkedett TYÚK 
690Ft/db. 20db-ként 2db AJÁNDÉK. 
Fehér,3-4 kg-os KACSA 1790Ft/db, 
20db-ként 10db tyúk ráadás. INGYENES 
szállítás. Rendelés: 06-70/776-3007
150 kg-os hízók eladók. Ár: 450 Ft/kg. 
Tel.: 06-70/226-1242 /3/1/
Kiváló állományból való Tarka Master 
és fehér hús hibrid előnevelt csirkék 
kaphatók Jászberény, Temető u. 26. 
T.:  06-30/236-5494 /3/1/
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászárok-
szálláson. Érd: 06-30/9746-384 /2/1/

VEGYES

JÁRMŰ
RÉGI motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142 /4/4/
Öreg motorkerékpárokat és autókat 
keresek megvételre.  T: 06-30/701-
7317 /3/3/
Utánfutó 20 hónap műszakival eladó 
Jászberényben. Tel.: 06-30/488-9712 
/3/2/
Dacia Logan Pickup 40.000 km-rel 
eladó. Tel.: 06-30/9279-970 /3/1/
2001. novemberi Opel Astra Caravan 
1. tulajtól eladó. Tel.: 06-30/2625-
729 /2/1/
Fortschritt E517 kombájn eladó. Ár: 
1,5 MFt. Tel.: 06-70/226-1242 /3/1/

Régiség! Gyűjtő vásárol antik órá-
kat, festményeket, porcelánokat, 
hangszereket, régi könyveket, órás 
és egyéb hagyatékot! Érd.: 06-
30/9128-335 /13/4/
Jászárokszállási telephelyről egész 
évben kapható konyhakészre vágott 
kemény tűzifa, ömlesztett m3-es 
kiszerelésben, csak kiszállítással. 
(EUTR szám: AA5839768). Érd.: 06-
20/359-0849 /50/11/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsági 
gyerekülés autóba, kerékpárra, bukó-
sisak, rozsdamentes mosogatótálca, 
gyerekkerékpár, Opel 13-14”-es le-
mezfelni gumival és 205/55/16-os téli 
gumik. Érd.: 06-70/247-0863 /50/35/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, nagy 
asztalokat, dunnapárnát. Tel: 06-
30/317-0726 /9/9/
Régi kázsmér kendőt, vásznakat 
(zsák, méter, törlő), kisebb fa-
teknőt, zománcozott babakádat, 
dunnát vásárolok. Tel.:06-20/428-
3455
Vascsövek különböző átmérőben, 
horganyzott cső 6 m-es szálakban, 
betonvas 10-es 5 m-es szálakban 
eladó. Tel.: 06-20/937-9301

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, gará-
zsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /5/5/
Eladó kocka házat keresek Jászbe-
rényben. Érdeklődni lehet: 06-30/675-
2942 /3/3/
Jászberényben, a Szent  István körú-
ton 2 és fél szobás, első emeleti lakás 
eladó. Érdeklődni a 06/ 30-3-517-563-
as telefonszámon /3/3/
Eladó: 750 m2-es gyümölcsös lakóko-
csival, Hatvan külterületén. Tel.: 06-
30/9635-131 /2/2/
Siófoki lakások- nyaralók 80-120 
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. +36-
30/9366-600
Jászberényben, Sármány utcában, el-
tolt szintes, 4 szobás ház, nagy telek-
kel eladó. Tel.: 06-30/872-0503 /3/1/
Eladó Jászberényben, Szent László 
lakótelepen 74m2-es, II.emeleti, gáz-
cirkós lakás.  Érd: 70/634-1836
Gyümölcsös, szőlő, villannyal, kúttal, 
lakható kunyhóval eladó Jászberény-
ben, 12. dűlő 1. járás. Tel.: 06-70/218-
6058
Nagykátán, az István király úton, 1066 
m2-es építési telek, teljes közmű  a te-
lek előtt, csatorna bekötve, eladó. Tel.: 
06-30/9253-010 /6/1/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! 
- Középiskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korrepetálá-
sa! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osztá-
lyosok középiskolai felvételire való 
felkészítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...Referen-
ciák! Egyénre szabott felkészítés! 
Érd.: 06-20/3318-359 /10/5/
OKJ-s képzések Jászberényben az 
OK-TAT-60 Kft-nél! Aranykalászos 
gazda (Cegléd) / Boltvezető / Élelmi-
szer-, vegyiáru eladó / Fakitermelő / 
Fogadós / Hegesztő / Óvodai dajka 
/ Pincér / Szakács / Személy- és va-
gyonőr / Vendéglátó eladó / Villany-
szerelő. Részletekért hívd a +36 30 
700 8999-es telefonszámot! Nyvsz.:
E-000289/2014

Téli tüzelőjét vásárolja meg most! 
Nálunk kapható nagy választékban. 
Árak és további információ: 30/974-
3327. AA5742975

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szállás, 
utaztatás biztosított. Kimagasló 
bérezés+bónuszok. Decar Trade Kft. 
06-70/434-7128 /5/1/

ÁLLÁST KERES
Jászberényben takarítást, vasalást 
vállalok (megbeszélés szerint). Tel.: 
06-30/695-3653 /3/3/

Gyálra keresünk gépkezelő/cso-
magoló munkatársakat, folya-
matos munkarendbe, alapszintű 
számítógépes ismerettel! 12 órás 
3+3-as munkarend (nappal-éjsza-
ka) Kb. nettó 180.000-190.000 
Ft/hó. Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Tápiószele. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005, Job-
concept Kft. /4/4/

Gyakorlattal rendelkező, szakképzett 
eladót felveszünk. Lehet nyugdíjas is. 
Jelentkezni személyesen lehet: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár u. 16. Zom-
bori-60 Sütőipari Kft. /2/1/
Franciaországba keresünk folyama-
tos, bejelentett épitőipari munkára, 
azonnali kezdéssel, tapasztalattal 
rendelkező dolgozókat az alábbi 
munkakörökbe:-Festő-Gipszkarto-
nos-Bandázsoló-Hideg/meleg burko-
ló-Kőműves-Állványozó-Villanysze-
relő-AsztalosJuttatások, nettó 11-12 
euro/óra. + szállás. Bővebb informá-
cióért küldjön sms-t, visszahivjuk. 
Várjuk jelentkezését! Tel: +3670/327-
4615, +3620/263-3061
Karosszéria lakatost, autószerelőt 
vagy jó kézügyességgel rendelke-
ző betanítható dolgozót keresek 
jászberényi munkahelyre. Érd: 
06/30-9537-611. H-Autócenter 
Kft. /3/1/

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyenes szállítással. 
06/70-240-13-31

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes fák ki-
vágását, erdős és utak melletti területek 
tisztítását, gallydarálást vállalok. Elszállí-
tással is. 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 /10/4/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszállítást 
vállalok. Érd.: 06-70/200-4568 /20/14/

ÁCS, KŐMŰVES, LAPOSTETŐK, 
VIZES, PENÉSZES, SALÉTRO-
MOS FALAK SZIGETELÉSE ÉS 
VEGYI INJEKTÁLÁSA. FESTÉS, 
BURKOLÁS, PARKETTÁZÁS, 
CSATORNÁZÁS, KÚPOLÁS, 
KERÍTÉS ÉPÍTÉSE ÉS JAVÍTÁ-
SA. DRYVITOZÁS, KÜLSŐ ÉS 
BELSŐ FALAK SZIGETELÉSE. 
REPEDT, SÜLLYEDT LAKÁSOK 
HELYREÁLLÍTÁSA. MINDENFÉ-
LE JAVÍTÁSOKAT, ÁTALAKÍTÁ-
SOKAT VÁLLALOK A-Z-IG. 10% 
KEDVEZMÉNY! 06-70/560-5303 
/3/1/
Veszélyes, magas fák kivágását vál-
lalom hétvégén is, számlaképesen. 
06-20/214-4398, www.fakivagasvik-
tor.hu /4/4/
Redőny készítés, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamónikaajtó, 
szúnyogháló javítás és nyílászárók, 
párkányok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/8/
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 /20/4/
Régi cserepes tetők kúpkenése. 
Tel.: 06-30/302-7008 /8/6/
Költöztetés, bútorszállítás, árufuva-
rozás (Hatvan). Tel.: 06-30/239-5433 
/8/5/

Palatetők bontás nélküli felújítása, 
bitumenes zsindellyel, lemezte-
tők készítése. Ingyenes áraján-
lat! ww.palatetojetfelujitjuk.hu 
0670/9488-087

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 /5/4/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/330-4597 /5/4/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémények 
javítását, faházak készítését, csa-
ládi házak építését vállaljuk. Érd.: 
06-70/305-7697 /5/4/
Drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, kiegészítők közvet-
lenül a gyártótól. www.pozsgaihu-
zalkft.hu +36-30/537-3308

Kőműves ácsmester vállal kőmű-
ves, gipszkarton szerelést, festést, 
mázolást, parkettázást, burkolást, 
ajtó-ablak cserét, homlokzatszige-
telést, tető készítését, teljeskörű 
lakás felújítást, családi házak épí-
tését, kivitelezését. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 06-
30/8899-673 /5/4/
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. Telefonszám: 
06-70/233-0673. /16/11/
Tetőszerkezet építést, újjáépítést, ács 
munkát vállalunk! SHM-Bau Kft. 06-
30/448-5708 /20/11/
Tetőkészítés, tetőfelújítás, ko-
csibeálló, féleresz készítése, 
tetőfedés. Telefonszám: 06-
30/302-7008 /8/6/
Lapostető, palatető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanciával, 
referenciákkal. Csatornázás. Tele-
fonszám: 06/20/9491-867 /6/2/
PALATETŐ bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindel-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu /4/3/
Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfer-
tőtlenítést, kútásást és fakivágást 
vállalok. Pl.: fenyő/dió. 06-30/951-
0378 /6/2/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építését, 
átalakítását, melléképületek felújítá-
sát, bontást, hőszigetelést, burko-
lást, támfalépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, mázolást, 
tapétázást, térkő rakását, kerítés 
építést vállalok akár anyagbeszer-
zéssel is. Érdeklődni lehet: 06-
70/420-1461 /5/4/
Bontási munkát, lomtalanítást, beto-
nozást, festést, glettelést, vakolat ja-
vítást vállalunk. 06-20/350-7185 /3/1/
Villanyszerelést vállalok! Csa-
ládi házak teljeskörű villanyszere-
lését, régi hálózat átvezetékelését, 
felújítását, bővítését, valamint új 
villamos rendszer kiépítését. Tel.: 
06-30/526-4786 /3/2/ 
Ács munka! Ács, tetőfedő, bádogos 
munkát vállal az ország bármely te-
rületén. Legyen szó új tetők építésé-
ről, ill. régiek cseréjéről. Téliesített 
faházak készítését is vállalom. Tel.: 
06-20/580-8234, 06-20/315-9535 
/3/3/

Akciósan tavasszal ács és tetőfedő 
bádogos munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok.Saját anyagból dol-
gozunk. /réz, alu, lindab, bramac/.06-
70/235-6468

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

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

Eladó 2 db 6 m-es 20 cm átmérőjű 
kitermelt fenyőfa. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-57/412-603 /3/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. 0670/624-5475 /4/4/
Használt, működőképes VIGAS 
faelgázosító kazán, 200 literes boj-
lerrel eladó. 06-30/329-41-86 /3/3/
Eladó egy faszerkezetes szénatá-
roló 15 m× 6 m-es, 4,2 m magas-
ságú és 1 db üveges italhűtő. Érd.: 
06-30/606-8314 /3/3/
Keresek napi 6 órában délután-
ra takarító és egyéb munkára 
Jászberénybe megfelelő sze-
mélyt. Jelentkezni lehet: 0630-
3800-481
Jászberény környékére, tanyára idő-
sebb házaspárt keresek ház körüli 
munkára, lakhatásért cserébe. Tel.: 
06-70/619-4813 /3/2/
Tritikálé Atkáron eladó 6.000 Ft/q. 
Érd.: 06-20256-2684 /3/2/
Honda fűnyíró traktor, 50 db-os 
keltető gép, 100 kg-os piaci mérleg 
eladó. Tel.: 06-30/9279-970 /3/1/
Eladó Textima tűtovábbítós ipari 
varrógép /barna/ és Romitex típusú 
5 szálas fedőzőgép, mely díszfedő-
zésre is alkalmas /újszerű állapot-
ban/. Tel.: 06-30/9-253-010 /6/1/
Eladó: 2 db nyári gumi 205× 55× 16-
os használt. Tel.: 06-30/9635-131

LIGNIT korlátlanul
kapható!

Ficzek Tüzép
Jászárokszállás!
06-70/702-5262

Jászberényi kamionmosóba 
keresünk 1 fő munkatársat.

Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehetséges:

06-30/935-3171
Fiala Trans Kft.

Szilvia pedikűr Hatvanban! Érdek-
lődni és időpontot egyeztetni a 06-
70/281-7214 telefonszámon lehet!

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:
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Join our expanding team, be a part of a quality production process where we set 
high valuse by your proficiency:

Jászárokszállás

strategic purchaser

requirements:

responsibilities:

Join us! phone: 
+36 70 510 4155

e-mail: allas@carrier.utc.com

Be our Employee, so we can achieve our prolonged developmental targets. 
In the plant of Jászárokszállás we make small batch production commercial 
refrigeration cabinets with various labour process. You can find our cabinets in 
bigger shopping centers.

• Collage/University degree in business (with engineering acumen) or mechanical  
 engineering (with strong commercial acumen)
• Fluency in English both written and verbal 
• 5+ years experinece in strategic purchasing
• Knowledge of ERP systems (SAP), and MS Office 
• Ability to lead and manage communication on all leadership levels
• Proactive presonality

• Managing the direct material commodities. Supplier finding, tendering, regular  
 supplier visits to assess capabilities
• Sending and evaluating RFQs
• Continuous development of supply base, decreasing number of suppliers, run  
 benchmark to find the best suppliers
• Hit and overcome key KPIs on material productivity, NITO, payment terms
• Assist and help the organization in problem solving (price differences, supply  
 issues) with the peer organizations
• Negotiating prices, terms, logistic conditions and contract suppliers
• Work with suppliers and peer organizations on cost out projects (like engineering  
 change)
• Closely follow-up and execute on time the engineering changes (ECN) 
• Regular maintenance of conditions (price, payment terms leadtime, MOQ ect…)  
 int he ERP system (JDE & SAP)
• Take acive part in supplier scoring quarterly bases. Forming/executing corrective  
 actions if needed
• Yearly reviewing all terms on his/her supply base
• Support and work on transfer projects, localizing suppliers with repect to the  
 deadlines
• Follow key material trends on the market, notify, react if needed
• Closely work with category management in formalzing and executing the  
 sourcing strategy
• Ability to lead, present and manage communication on all leadership levels

A Dometic cégcsoport magyaror-
szági tagja, a Dometic Zrt., illetve 
jogelőd vállalatai több, mint 50 év 
óta foglalkoznak abszorpciós hűtő-
szekrények gyártásával. Az elsősor-
ban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készülékek mellett az 
elmúlt években a vállalat elkezdte a kompresszoros hűtőkészülékek 
gyártását is, amelyek a szabadidő kellemes eltöltését biztosító la-
kókocsikba és lakóautókba vannak beépítve. Céljaink között szere-
pel a termékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülé-
kek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése a cégcsoporton 
belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.

Várjuk az Ön jelentkezését

munkakörbe.
Elvárások:  
    • érvényes targoncavezetői engedély  
   és OKJ-s bizonyítvány
    • raktárkezelői ismeretek
    • felhasználói szintű számítógépes ismeretetek
    • raktárkezelésben szerzett tapasztalat
    • minimum iskolai végzettség: szakmunkás bizonyítvány

Amit kínálunk:
    • modern, új munkakörnyezet
    • hosszútávú munkalehetőség
    • alapbér + béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény, Necső Telep 1.

Kapcsolattartó: Horváth Zsuzsanna  
E-mail: zsuzsanna.horvath@dometic.com

Cím: 5100 Jászberény, Necső telep 1.
Tel.: 06-57-506-324

Targoncavezető

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíves-
kedjen fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát és fizetési
igényét tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhe-
tőségek egyikére elküldeni:

Jászberényi faipari cégünkhöz felvételre 
keresünk 1 műszakos munkarendbe 

2 fő műszAKvEzETőT 
valamint BETANÍTOTT 

mUNKÁsOKAT 
Jelentkezés munkaidőben a

06-70/608-6252-es telefonszámon. 

A
da

pt
 K

ft.

Szerelt kémények gyártása 
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények 
és béléscsövek, 

vegyestüzeléshez.
2 év

garanciával

Fa és szén tüzelésű 
kazánok, vízteres 
kandallók

tavalYI
árak!

Mezőkövesd, sándor u. 19.
tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.huÁraink a szállítást, 

összeszerelést is 
tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csak

150.000 Ft
csak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ! 180.000 Ft

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.
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Jászberénybe, 
frekventált helyen lévő 

szépségszalonba
fodrászokat, 
kozmetikust, 

műkörmöst keresek.
Pályakezdők jelentkezését 

is várom.
Tel.: 06-70/778-9823M. Beauty Szalon Kft.

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az 
allas@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
• Cafeteria és jelenléti bónusz
• jó munkakörülmények
• stabil hosszútávú munkahely
• 4 műszakos munkarend ( 4 nap munka, 4 nap pihenő )
• céges busz Hatvan területén  • munkaruha

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.

Érdeklődni munkaidőben a 06-20/84 96 942 
és a 06-20/74 58 810 számokon, vagy a 

jelentkezes@trendhr.hu e-mail címen lehet.
Reg. sz: JNM.01.002429.3.2014

Amit kínálunk: 
• kiemelt bérezés,  
• hosszú távú munkaviszony, 
• cafeteria, jelenléti bónusz, munkabér előleg, 
• kulturált munkakörnyezet, 
• ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Cégünk a Trend HR 
Solutions Kft. 

TargONCáSOKaT
keres jászberényi üzembe, 2 műszakos munkarendbe

Szuperkényelmes
látás távolra,

monitorhoz és
olvasáshoz egy
szemüvegben!

50%
SZUPER ÁRON!

MULTIFOKÁLIS
LENCSE

KEDVEZMÉNN
YEL

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

CSAK 2019. április 13-ig! 


