
DABAS 2017. március 10., XVII/10.

MASZLER AUTÓSZERVIZ 
Hernád, Köztársaság út 41/a

MŰSZAKI VIZSGA
19.990 Ft-tól!

EREDETISÉGVIZSGA
SZOMBATON IS!

T.: 06-30/900-8903, 06-30/403-4559, 06-30/971-1553
maszlerautoszerviz@invitel.hu

Nyitva: H-P.: 7.30-17.30, Szo.: 7.30-12.00

Háztartási cikkek,
bizsuk, pipereáru,

ajándék, játék 
nagy választékban, 

kedvező árakkal.
DABAS, ÁFÉSZ ÜZLETHÁZ

Nyitva: H-P.: 8.30-17.30,
Szo.: 8.30-12.30

Háztartási üzletünkben kedvező 
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

az Áfész Üzletház földszintjén, az étteremmel szemben

operátor 
munkakörre keres ceglédi telephelyre, több műszakos 
munkarendbe kollégákat.

Önéletrajzát kecskemet@trenkwalder.com  
e-mail címre várjuk.
Tel.: +36 20 499 6301

Budapesti  
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

Gépbeállító
Lakatos

kollégákat keres (2 fő) 
Igazolt szakirányú 

végzettség szükséges! 
Előny a hidraulikus 

gépek ismerete  
Bérezés: 

órabér + teljesítménybér  
+ műszakpótlékok  

+ cafeteria*  
+ utazási hozzájárulás*  

(vidéki lakhely esetén)
+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározott 

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi Attila: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

HŰTŐ-, 
KLÍMA-

SZERELÉS, 
BEÜZEMELÉS, 

JAVÍTÁS! 
Rövid határidővel, egész 
nap hívható telefonszám. 
Tel.: 06-30/9441-386

HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresek 

jutalékos rendszerbe!
Érd.: 

30/69-87-240

Betanított 
munkásokat 

keresünk újhartyáni  
porfestő üzemünkbe, 

2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

Jutattások: étkezési- 
és munkábajárási hozzájárulás, 

műszakpótlék, kp. cafeteria.
Érdeklődni: 20/560-6077

hétköznapokon 9-15 óra között.
Fényképes

szakmai önéletrajzokat az
info@ktechkft.hu címre várunk.
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Á L L Á S T  K Í N Á L

A Bodrogi Kúria Wellness 
Hotel**** Mosogató/Konyha-
lány pozícióba munkatársat 
keres. Jelentkezni lehet az 
alábbi telefonszámon: +36 
30/829 2812

S Z O L G Á LTAT Á S

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.
Dabasi cég keres sofőr jelent-
kezőket hetezős munkára, nyi-
tott, nyerges szerelvényre. Fel-
tétel: C+E kategóriás jogosít-
vány és GKI kártya. Fényké-
pes önéletrajzát küldje az info@
ferrosped.hu e-mail címre.
TESCOS DIÁKMUNKA! Pénz-
táros/árufeltöltős munkákra 
keresünk nappali tagozatos 
diákokat! Hosszú távú, rend-
szeres munkalehetőség. Óra-
bérek: 776 forinttól. Jelentkezni 
lehet regisztrációs lap kitöltésé-
vel: www.biztoskesz.hu VAGY 
csilla@biztoskesz.hu ema-
il címre. Az emailbe írd bele: 
neved, korod, telefonszámod, 
ráérésed, melyik településen 
keresel munkát.
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér + jutalék). 06-30/650-
6088
213.000 Ft bruttó fi zetés, 
ingyen szállás, előleg megol-
dott. Sárvárra betanított munká-
sokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.: 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950

A D Á S - V É T E L

KÖNYVET, könyvhagyaté-
kot, képeslapot készpénzért 
vásárolok. Ingyen kiszállással. 
06/30-626-6103
Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló. Tel.: 
06-30/2494-188
Akác gurigás tűzifa, tölgy hulla-
dék tűzifa, illetve vegyes tűzifa 
eladó. Tel.: 70-337-6361.
Körfűrész kompresszor Inár-
cson eladó. Tel.: 06-20-558-
26-51
Héjas diót vásárolnék. Dió törő.
Tel.: 06-20/310-7600
B tenor szaxofon jó állapotban 
eladó.Tel:06-29/376-197

J Á R M Ű

K A R R I E R

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-
os évjáratú, 280.000 km-
rel (új kuplungszerkezettel) 
eladó - totálkárosan. Tel.: 
06/30/414-8486.

M E Z Ő G A Z D A S Á G

20 éve Csepelen működő 
cégünkbe azonnali felvé-
telre keresünk acélszerke-
zeti lakatosokat, hegesztő-
ket, kőművest és TMK jelle-
gű lakatost, lehet nyugdíjas. 
Tel.: 06-30/932-6272

Bioptron lámpát, dobozt, 
színterápiát, állványt, légte-
rápiát, ceraqem ágyat vásá-
rolok! 06205299861

Bugyin működő kávézóba 
felszolgáló kollégát kere-
sünk. (Állandó vagy hétvégi 
lehetőség is.) Tel.: 06-70/464-
6373

GYÁLI KONTAKTLENCSE-
GYÁRBA BETANÍTOTT 
DOLGOZÓKAT KERESÜNK 
12 órás munkarendbe! Brut-
tó 810-900 Ft órabér + 40% 
műszakpótlék + 15.000 Ft 
cafetéria. Ingyenes dolgozói 
buszjárat: Dabas, Örkény, 
Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, 
Hernád, Inárcs, Kakucs, 
Táborfalva, Újhartyán. Jelent-
kezzen a 06-30-338-2005 
telefonszámon.

Ismét konyha kész nyúlhús 
kapható. 15 km belül ingye-
nes házhoz szállítás. Tel.: 
06-20/582-41-31, 06-20/222-
65-56
Konyhakész, kukoricán 
nevelt, szép sárga csirke ren-
delhető. 6 db-tól akár ingyenes 
kiszállítással. 700 Ft/kg. Tel.: 
06-20/206-8424.
Szőlőoltványok csemegék és 
borfajták termelői áron eladók. 
Tel.: 06-30/273-2351
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os, 1200 Ft/db ingyenes szállí-
tással. 06-20/387-2937

I N G AT L A N

Csomagolókat, gépkeze-
lőket keresünk 2 műsza-
kos (12 órás) munkarend-
be Prologis ipari park-
ba, valamint raktárosokat 
2 műszakos munkarend-
be Alsónémedi raktárba. 
Ingyenes céges busszal 
a bejárás Dabas irányából 
megoldott. Felvételi interjú 
2017. 03. 22. szerda 13.00 
óra, Dabas, Kossuth Műve-
lődési Központ, Szt. István 
u. 58. Érdeklődni: 06 (70) 
342-1653.

Régi motorkerékpárt vásárol-
nék (MZ, Jawa, Csepel, NSU) 
30/95-09-170.
Új-használt sport, túra, cross, 
supermoto motorgumik 
eladók! 06 30 6178593
Régi motorokat, autókat kere-
sek gyűjteménybe. Akár hiányo-
sat is, alkatrészeket is. 06-20-
936-1244

Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitas.hu

www.cvonline.huwww.cvonline.hu

Egy festés és már költözhet 
is. Egy nagyon szép nappa-
li, 2 szoba egy tágas előtér, 
egy szép fürdőszoba, egy 
kényelmes étkező és egy 
remek konyha várja. Nem 
kell aggódni a tetőszerkezet 
miatt, hiszen teljesen ki van 
cserélve.

Ár: 26.900.000 Ft
Tel.: 06-20-400-4014

Több lehetőség egy he-
lyen… Üzlethelyiség, több 
ezer baromfi  tartására alkal-
mas ól, két generációs csa-
ládi ház. Táborfalván köz-
pontban kínálok eladásra 
egy 85 nm-es családi házat, 
melyben 2 szoba, nappali, 
konyha, spejz, és fürdőszo-
ba található. A 2150 nm-
es udvarban található egy 
több ezer baromfi  tartására 
alkalmas ól, melyet raktár-
ként is lehet használni, ill. 
egy 50 nm-es üzlethelyiség 
fürdőszobával, ami akár al-
bérletbe is kiadható.

Ár: 10.500.000 Ft
Tel.: 06-20-400-4002

A Family Frost K�. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Budapest XXIII. kerületi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy

Ugyanakkor 

 B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo07@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9117, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a

DABASON 
SÜRGŐSEN KIADÓ 

ÜZLETHÁZ! 
Irodaház kiadó több 
nm.-ben Dabas for-
galmas részén köz-
pontban! Kiadó Dabas 
belvárosában iroda- és 
szolgáltatóházban iro-
dahelyiségek! A legki-
sebb 8 nm.-estől a 34 
nm-esig megtalálható 
igény szerint vállalko-
zásának helyisége. 

Az irodák bérelhetők: 
2500 + ÁFA / NM + 
REZSI / HÓ áron. 

Tel.: 06-20-400-4001

DABASON 
sürgősen kiadó egy 
90 nm-es házrész 

forgalmas főút mellet, 
mely tökéletesen 

alkalmas bármilyen 
irodai tevékenységre. 

Ár: 80.000 Ft/hó
Érd.: 06-20-400-4004

Inárcsi nyomda ofszet gép-
mestert, kötészeti gépkezelőt 
és betanított munkára gépke-
zelőt keres. Önéletrajzokat az 
iroda@etidruck.ch e-mail címre 
várjuk. 2365 Inárcs, Lengyel R. 
u. 4. Tel.: +36 29/370120 www.
etidruck.hu

Ragonese Kft.

logisztika@ragonese.hu

Raktáros/targoncavezető
 

Fagyasztott raktári területre
keresünk precíz, munkájára

igényes, több műszakot
vállaló kollégát, Újhartyáni

munkahelyre.
 

Jelentkezés önéletrajzzal, az
alábbi email címen:

felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
MŰSZAKI MENEDZSER

Feladatok: 
nyomdai gépek műszaki karbantartásának, javításának előkészítése, szervezése
Elvárások: legalább középfokú műszaki végzettség, nyomdaipari tapasztalat, 

angol és/vagy német nyelvismeret előnyt jelent 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉR ÜGYINTÉZŐ
Elvárások: szakirányú végzettség, minimum 3 éves szakmai tapasztalat.

GÉPTERMI SEGÉDGÉPKEZELŐ
Feladatok: gépmesterek  munkájának segítése, lemez, papír előkészítése, 

gépmosás

KÖTÉSZETI KISEGÍTŐ
Feladatok: kötészeti gépek kiszolgálása, kötészeti kézi műveletek végzése

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az alábbi címeken:
levélben: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt., 2373 Dabas, Vasút út 105.

e-mail-ben: vargaj@dabasinyomda.hu

Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

Száraz akác tuskó eladó! 
2500ft/100 kg.Tel:06-70/660-
8370.

4 db hálós lucerna kőrbála 
eladó. Tel.: 06-20-9-778-673
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S Z O L G Á LTAT Á S

SZEGED 
környéki tanya 

(Dorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold 

földterülettel, állattartásra 
kialakított helyiségekkel 

ELADÓ. 3 fázis, 
fúrott kút van.

RÚZSÁN 
családi ház gondozott, 

nagy kerttel, 2 pincével, 
állattartásra kialakított 
helyiségekkel ELADÓ.

Szeged környéki 
ingatlancsere érdekel, 

értékegyeztetéssel!
Tel.: 06-70/278-3117

I N G AT L A N

Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitas.hu Nézzük mi teszi igazán 

vonzóvá az Ön számá-
ra: 150 m2-es ház, fa-
gerendás mennyezet, 
harmónia, kifi nomult íz-
lés, stílus, melegség, az 
emeleten 65 m2-es lakás 
külön bejárattal, pasztell 
színek, kiváló elrende-
zés, rendezett és par-
kosított udvar… és még 
sorolhatnám. A meleget 
padlófűtés biztosítja, de 
radiátorok is megtalálha-
tók. Egy igazán újszerű 
technológiának köszön-
hetően pellet kazán került 
beépítésre az épületben

Ár: 39.900.000 Ft
Tel.: 06-20-400-4014

Egy festés és már költözhet 
is. Egy nagyon szép nappa-
li, 2 szoba egy tágas előtér, 
egy szép fürdőszoba, egy 
kényelmes étkező és egy 
remek konyha várja. Nem 
kell aggódni a tetőszerkezet 
miatt, hiszen teljesen ki van 
cserélve.

Ár: 26.900.000 Ft
Tel.: 06-20-400-4014

Több lehetőség egy he-
lyen… Üzlethelyiség, több 
ezer baromfi  tartására alkal-
mas ól, két generációs csa-
ládi ház. Táborfalván köz-
pontban kínálok eladásra 
egy 85 nm-es családi házat, 
melyben 2 szoba, nappali, 
konyha, spejz, és fürdőszo-
ba található. A 2150 nm-
es udvarban található egy 
több ezer baromfi  tartására 
alkalmas ól, melyet raktár-
ként is lehet használni, ill. 
egy 50 nm-es üzlethelyiség 
fürdőszobával, ami akár al-
bérletbe is kiadható.

Ár: 10.500.000 Ft
Tel.: 06-20-400-4002

DABASON 
SÜRGŐSEN KIADÓ 

ÜZLETHÁZ! 
Irodaház kiadó több 
nm.-ben Dabas for-
galmas részén köz-
pontban! Kiadó Dabas 
belvárosában iroda- és 
szolgáltatóházban iro-
dahelyiségek! A legki-
sebb 8 nm.-estől a 34 
nm-esig megtalálható 
igény szerint vállalko-
zásának helyisége. 

Az irodák bérelhetők: 
2500 + ÁFA / NM + 
REZSI / HÓ áron. 

Tel.: 06-20-400-4001

DABASON 
sürgősen kiadó egy 
90 nm-es házrész 

forgalmas főút mellet, 
mely tökéletesen 

alkalmas bármilyen 
irodai tevékenységre. 

Ár: 80.000 Ft/hó
Érd.: 06-20-400-4004

felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
MŰSZAKI MENEDZSER

Feladatok: 
nyomdai gépek műszaki karbantartásának, javításának előkészítése, szervezése
Elvárások: legalább középfokú műszaki végzettség, nyomdaipari tapasztalat, 

angol és/vagy német nyelvismeret előnyt jelent 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉR ÜGYINTÉZŐ
Elvárások: szakirányú végzettség, minimum 3 éves szakmai tapasztalat.

GÉPTERMI SEGÉDGÉPKEZELŐ
Feladatok: gépmesterek  munkájának segítése, lemez, papír előkészítése, 

gépmosás

KÖTÉSZETI KISEGÍTŐ
Feladatok: kötészeti gépek kiszolgálása, kötészeti kézi műveletek végzése

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az alábbi címeken:
levélben: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt., 2373 Dabas, Vasút út 105.

e-mail-ben: vargaj@dabasinyomda.hu

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

Szórólapok, prospektusok, névjegyek, meghívók, 
egyedi nyomdai kiadványok előkészítését, tervezését, 

teljes körű nyomdai kivitelezését, terjesztését vállaljuk!
Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
Tel.: 29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu

4 db hálós lucerna kőrbála 
eladó. Tel.: 06-20-9-778-673
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

nevelőszülőket keres.nevelőszülőket keres.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

nevelőszülőket keres.
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek nevelését és 
képes szeretetet, biztonságot nyújtani a rászoruló 

gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámon:

06-30/624-2840 • www.szentagota.hu

HIRDETÉS-
SZERVEZŐT

keresek 
jutalékos rendszerbe!

Érd.: 30/69-87-240

HIRDETÉS-
SZERVEZŐT

KERESEK
JUTALÉKOS 

RENDSZERBE!
ÉRD.: ERIKA

TEL.: 06-70/387-7726

műszaki szaküzlet és
webáruház

Dabas, Szent István út 11. T.: 06-30-261-4812 - www.elektroplusz.eu

ZANUSSI ZFC21400WA
fagyasztóláda

„A+” energiaosztály
210 liter nettó űrtartalom

Vákumtörő szelep, világítás
2 év garancia
ÁR: 66.990 Ft

Felültöltős
mosógép

A+++energiaosztály
6 kg ruhakapacitás

1000 ford.
centrifuga

 LCD Kijelző
 2 év garancia

ÁR: 79.990 Ft

Whirlpool AWE66710
ZANUSSI ZWQ61216WA:

Felültöltős 
mosógép

„A++” 
energiaosztály

1200 ford.
centrifuga

6Kg 
ruhakapacitás

LCD kijelző

ÁR: 77.990 Ft

ELECTROLUX EKK51350 
OW kombinált gáztűzhely

Gáz főzőlap
+ villany sütő

Szikragyújtás
Grill 

+ légkeverés
Sütőtermosztát 

50-250 C’
Mech. óra

ÁR: 
69.990 Ft Országszerte több mint

2,5 millió rendszeres olvasó!


