
DABAS 2017. március 24., XVII/12.

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

HŰTŐ-, 
KLÍMA-

SZERELÉS, 
BEÜZEMELÉS, 

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

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

ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu
MM

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*

A Kleffmann & Partner Kft. 
keres mezőgazdasági 

kérdőívek lekérdezésére 
terepi kérdezőbiztost 

időszakos munkára, 
Pest megyében. 

Elvárások:
számlaképesség, 

autóval rendelkezés. 

Bővebb információ a 
06/70/702-22-42-es
telefonszámon kapható.

www.cvonline.hu

HIRDETÉSSZERVEZŐT
KERESEK JUTALÉKOS RENDSZERBE!

ÉRD.: ERIKA TEL.: 06-70/387-7726
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Pénzügyi asszisztenst keres 
a Bodrogi Kúria Wellness 
Hotel****. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 
06-30-829-2812

felszolgáló és recepci-
ós munkakörbe kollégákat 
keres az inárcsi Bodrogi Kúria 
Wellness Hotel****. Érdeklőd-
ni a következő telefonszámon 
lehet: 06-30-829-2812

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel moson-
magyaróvári és győri munka-
helyünkre. Szállás, étkezés, 
utazás biztosított. 06-70/354-
9321
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088
Állandó munkára asztalosokat 
és segédmunkásokat keresünk 
újhartyáni üzemünkben. Érdek-
lődni munkanapokon: 10-14 óra 
között. Tel.: 06-20/9239-824.
200.000 Ft bruttó! Zalaeger-
szegre betanított munkáso-
kat keresünk több műszakra! 
Szállás-előleg megoldott! Tel.: 
+36-20/224-0242, +36-30/791-
0950
Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898

A D Á S - V É T E L

TűZifA Akció! Száraz akác 
hasított 3000 Ft/ 100 kg. Tölgy, 
bükk és egyéb kemény hasítva 
2700 Ft/100 kg. Díjtalan ház-
hozszállítás. Tel.: 06-30/873-
4451.
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
Száraz akác tuskó eladó! 
2500ft/100 kg.Tel:06-70/660-
8370.

R É G i S É G ,  É k S Z E R

M E Z Ő G A Z D A S Á G

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.

Gyönyörû, mélyalmos bar-
na tyúk 649Ft/db, INGYE-
NES házhozszállítással. 25db-
ra 2-ajándék. Jegyezhetõ: 
06-70/776-3007 
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.
Tojótyúk szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva 599 Ft/db. Tel.: 06/70-
240-13-31
4 db hálós lucerna kőrbála 
eladó. Tel.: 06-20-9-778-673
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os, 1200 Ft/db ingyenes szállí-
tással. 06-20/387-2937
Szőlőoltványok csemegék és 
borfajták termelői áron eladók. 
Tel.: 06-30/273-2351

www.szuperinfo.hu

inárcsi Sarki ABc-be mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-20-
9645-223 
Alsónémedibe targoncásokat 
és komissiózókat keresünk 2 
műszakos munkarendbe (6:00-
14:45, 15:00-23:45) azonna-
li kezdéssel. Tel.: 70/316-1934 
E-mail: geminihrkft@gmail.
com
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.

www.cvonline.hu

álláshirdetéssel
várjuk!  

ÚJHARTYÁNI MUNKALEHETŐSÉGEK 

GÉPKEZELŐ 
 

ELEKTROMOS  
KARBANTARTÓ 

 

TARGONCÁS—
RAKTÁROS 

 

RAKTÁRI MUNKATÁRS 

Amit kínálunk: 
Béren kívüli juttatások 
Kiemelkedő  
   teljesítménybónusz 
Hosszútávú  
   munkalehetőség 
Ingyenes céges  
   buszjárat vagy  
   bejárás támogatás 

JELENTKEZÉS: 
+36 20 257 4580 

viktoria.fekete@pannonjob.hu 
 

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező ny.sz.:  
4876-4./2003. 07-0006-06 

fiGYELEM! Régi fém- és 
papírpénzt, pengőt, forintot, 
koronát, kitüntetést vásárolok. 
Tel.: 06-30/291-40-12.
Legmagasabb áron vásárolok 
bélyeggyűjteményeket,1945 
előtti képeslapokat, papír és 
fémpénzeket. Filadiszkont 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 
65. Tel.: 06-20-936-4757. Tel.: 
06-1-608-5320
kÖNYVET, könyvhagyaté-
kot, képeslapot készpénzért 
vásárolok. Ingyen kiszállással. 
06/30-626-6103
ERZSÉBET ÉKSZERHÁZ  
EXKLUZÍV FELVÁSÁR-
LÁS! Arany: 12.000-29.000 
Ft/g, Ezüst: 800-1200 Ft/g, 
Fogarany:15.000 Ft/g, Boros-
tyán: 20.000-30.000 Ft/g. Bp. 
VII., Erzsébet krt. 23. Tel.: 
06-70/421-5446

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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J Á R M ű

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

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

Régi motorkerékpárt vásárol-
nék (MZ, Jawa, Csepel, NSU) 
30/95-09-170.

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

inárcson eladó 1624 
nm-es telken egy 84 nm-es 
2 szintes 1 + 3 fél szobás 

étkezős családi ház!
Ár: 13.500.000 Ft

Érd.: 06-20-400-4002

Dabason 
a Fő út mellett várja 

új gazdáját ez a 
110 nm-es ingatlan.
Ár: 19.500.000 Ft

Érd.: 06-20-400-4008

Budapesttől 
25 percre, kakucson 

egy csendes, aszfaltozott 
utcában 720 nm-es telken 

eladó egy 96 nm-es
tetőteres, 3 szobás + 
nappalis családi ház.

Ár: 17.500.000 Ft
Érd.: 06-20-400-4006

Festői környezetben 
kínálok eladásra egy 

120 nm-es, 1 holdas tanyát 
Táborfalván. 

Az ingatlan jól megköze-
líthető. A házban 3 szoba, 
óriási nappali étkezővel, 

fürdőszoba, konyha 
található .

Ár: 10.000.000 Ft
Érd.: 06-20-400-4002

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

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

SZERESD A VÁROST 
ÉS CSATLAKOZZ 

A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 
56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

• MIDICITTÁ: 5 KM• MINICITTÁ: 2,5 KM• 3X2 KM VÁLTÓ 

• FÉLMARATON: 21,1 KM

  • VIVICITTÁ: 10 KM

vasárnap:

szombat:

 • GYALOGLÁS: 2,5 KM • CSALÁDI FUTÁS: 600M

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a leg je len tő sebb vál-
lalkozások közé tartozunk. Nyolc or szág ban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek
gyártása és for galmazása az építőipar számára.

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok: • berendezések, gépek technológia szerinti beállítása

• szerszámcserék lebonyolítása • a termelés folyamatos bizto sí -
tása • minőségi követelmények szerinti gyártás.

Elvárások: • középfokú műszaki végzettség • 3 műszakos mun ka -
rend vállalása.

VILLANYSZERELŐ
Feladatok: • villanyszerelési, vezérlési munkálatok épületeken és

gépeken • felmerülő meghibásodások elhárítása vezetői utasítá-
sok alapján.

Elvárások: • szakirányú szakmunkás végzettség • min. 5 éves
szakmai tapasztalat • szakszerű, gyors és precíz munkavégzés.

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Feladatok: • kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szerszámok

karbantartása, javítása  • új szerszámok és szerszámalkatrészek
készítése.

Elvárások: • szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség
előny  • 1-2 éves szerszámkészítési tapasztalat  • német nyelv-
tudás előny  • 2 műszakos munkarend vállalása.

BETANÍTOTT MUNKÁS ÉS GÉPKEZELŐ
Elvárások:  • 8 általános és/vagy szakmunkás végzettség  • 3 mű -

szakos munkarend vállalása  • gépkezelői munkakörben szerzett
tapasztalat előny  • rajzolvasás, mérőműszerek használata előny.

CNC GÉPKEZELŐ, MARÓS
Feladatok: • szerszámalkatrészek legyártása műszaki rajz és

dokumentáció alapján • CNC maró- és esztergagépek kezelése
• CNC maró- és esztergagépek és megmunkáló központok prog ra -
mozása, beállítása, szerelése, felszerszámozása • köszörülés,
marás, esztergálás.

Elvárások: • szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség
előny • CNC/NC programozói ismeretek - Siemens, Haidenhein,
Fanuc • 1-2 éves CNC gépkezelési tapasztalat • német nyelv-
tudás előny • 2 műszakos munkarend vállalása.

KÉZI HEGESZTŐ
(135, 141 eljárás)

Elvárások: • hegesztő szakmunkás végzettség  • OKJ-s eljárás
sze rinti hegesztői bizonyítvány  • hegesztői minősítés  • AVI he -
gesz tői tapasztalat valamint alumíniumos területen szerzett jártas -
ság előnyt jelent.

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat:

Önéletrajzát e-mailben vagy postán küldheti el az alábbi címekre: oneletrajz@obo.hu 
vagy OBO Bettermann Hungary Kft., Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Amit nyújtunk:
•  versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások •  korszerű géppark •  hosszú távú, biztos munkahely, stabil nemzetközi háttér

•  munkába járás támogatása céges buszjáratokkal a következő településekről: Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Majosháza, Délegyháza,
Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza, Apaj, Dömsöd, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád, Táborfalva,

Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Dabas.
A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye).
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresek 

jutalékos rendszerbe!
Érd.: 

30/69-87-240

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.

 B kategóriás jogosítványa van

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a


