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HIrDEtÉsFELVÉtEL: 
HUMánsZoLG Bt., 

Ócsa, Damjanich u. 45. 
Földiné anna

tel.: 06-30-535-2347

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
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Betanított 
munkásokat   

keresünk újhartyáni 
porfestő üzemünkbe,  

12 órás, 2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
Jutattások: 

munkábajárási hozzájárulás,
műszakpótlék, kp. cafeteria. 

Érdeklődni: 20/560-6077
(H-P: 9-15 óráig hívható)

Fényképes szakmai önéletrajzokat a
info@ktechkft.hu címre várunk.

Újhartyáni 
munkahelyre keresünk 

ISO adminisztrációban jártas, 
németül erős kommunikációs 
szinten beszélő munkatársat, 

irodai munkára.
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:

istvan.csaky@reisinger-kft.hu
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Á L L Á S T  K Í N Á L

MUNKATÁRSAT KERE-
SÜNK GYÁLRA. Kontakt-
lencsék ellenőrzése, cso-
magolása, automata gépek 
kezelése. Számítógépes 
ismeret szükséges. Heti 4 
munkanap, 12 órás munka-
rend. Bruttó 975 Ft/óra + 40% 
mûszakpótlék + cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Dabas, Örkény, Ócsa, 
Alsónémedi, Bugyi, Hernád, 
Inárcs, Kakucs, Táborfalva, 
Újhartyán. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005.

Hernádi fröccsöntő üzembe 
anyagmozgatót és raktáros 
kollégát keresünk. Verseny-
képes fi zetés, cafeteria. Tel.: 
06-70-423-8642

18 T darus autóra keresünk 
sofőrt Inárcsra. Tel.: 30/922-
6077.

InGatLanIroDa alkalma-
zottat keres fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). Tel.: 
06-30-650-6088.
Állandó és alkalmi munkára 
asztalosokat és betanított 
dolgozókat keresünk újhartyáni 
üzemünkben. Érdeklődni mun-
kanapokon: 10-14 óra között. 
Tel.: 06-20/9239-824.
Egy garantáltan multimentes 
és családias cég fi atalos csa-
patába keresünk: Jó mechani-
kai érzékkel rendelkező, meg-
bízható, elkötelezett és tanul-
ni vágyó gépkezelőt. Téged 
keresünk, ha szeretnéd kipró-
bálni magad egy svájci tulaj-
donú nyomdában. Jelentkezz 
próba napra! Várjuk pályakez-
dők jelentkezését is! Önéletraj-
zodat pedig az iroda@etidruck.
ch e-mail címre várjuk! Érdek-
lődni a +36-29-370-120-as tele-
fonszámon tudsz.
Az NHSZ OKÖT Nonprofi t Kft. 
GéPJárMŰVezető mun-
kakörbe munkatársat keres 
Dabasi telephelyére azonnali 
munkakezdéssel. Jelentkezés 
minimális feltételei: C, E jogo-
sítvány, GKI kártya, egészség-
ügyi alkalmasság. Elvárásaink: 
Nagyfokú munkabírás és rugal-
masság, megbízhatóság, önálló 
munkavégzés. Önéletrajzukat 
személyesen a 2370 Dabas, 
Szent István út 133. alatt vagy 
a ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.
hu  mail címre várjuk.
Újhartyáni gumifutózó kft. felvé-
telre keres személy- és teher-
abroncs szerelésben jártas 
kollégát, azonnali kezdéssel.
Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet: 06-70/383-
3138, 06-70/383-3142.

Jelenleg az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat 
két vagy három műszakos munkarendbe:

Munkába járás támogatása ingyenes céges buszjáratokkal  
(Alsónémedi, Apaj, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Du-
navarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Majosháza, Ócsa, 
Ócsa-Babád, Örkény, Szigetszentmiklós, Taksony, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Tököl, Újhartyán, Ürbő) vagy utazási költségtérítéssel.

Igény és megfelelő létszám esetén új buszjárat indítása tervezett 
Ecser, Felsőpakony, Gyál, Kunpeszér, Maglód, Pécel, Pestszentimre, 
Újlengyel, Üllő, Vecsés településekről.

Munkavégzés helye: Bugyi Nagyközség

Nem találtad meg, amit kerestél? 
Küldd el nekünk önéletrajzod! 

Amennyiben végzettségednek, tapasztalatodnak 
megfelelő pozíció adódik, jelentkezni fogunk!

JELENTKEZZ!
ONELETRAJZ@OBO.HU

WWW.OBO.HU

ÁLLÁST KERESEL? CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Ha biztos, versenyképes juttatási csomagot nyújtó munkáltatót 
keresel és szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő, nemzet-
közi, de ugyanakkor családias értékeket hordozó vállalatnál, ak-
kor jelentkezz az OBO BETTERMANN HUNGARY Kft. csapatába!

BETANÍTOTT MUNKÁS 
ÉS GÉPKEZELŐ

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

BETANÍTOTT HORGANYZÓ

GÉPBEÁLLÍTÓ

MARÓS

RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ 

Béres Gumi Kft. a dabasi telep-
helyére keres autószerelő vég-
zettséggel rendelkezőt és beta-
nított fi zikai munkára munka-
társakat. Magas kereseti lehe-
tőség, cafetéria. Fényképes 
önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címünk-
re várjuk.
Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, 
csőszerelőket, hegesztőket 
(ív, láng, és AWI) és épületgé-
pészetben jártas segédmunká-
sokat keres budapesti központú 
épületgépész cég hosszútávra, 
versenyképes jövedelemmel. 
Jelentkezés: 30/520-1610
Portásokat és vagyonőröket 
keresünk örkényi munkahely-
re. 24/48 órás munkabeosz-
tás. Elvárás: erkölcsi bizonyít-
vány. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk Örkény és környé-
kéről is. Érd.: 06 20 360 7510 
vagy a munka0909@freemail.
hu címen
Béres Gumi Kft. dabasi telephe-
lyére éjjeliőrt keres Fényképes 
önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre 
várjuk.
Kecskeméti, dabasi, albertirsai 
és lajosmizsei üzletek őrzésé-
re kiemelt bérezéssel keresünk 
vagyonőröket. Feltétel: érvé-
nyes vagyonőri igazolvány, 
tanúsítvány. Érdeklődni +36-30-
964-6404
Monori munkahelyre kőmű-
veseket és segédmunkáso-
kat azonnali kezdéssel felve-
szünk. 06-70-601-4182

 

 

A Duna-Dráva Cement Kft. karbantartási területre 1-3 műszakos 

munkarendbe váci munkavégzési helyre LAKATOST keres 

 
 
Feladatok: 

 Gépegységek, alkatrészek felújítása, beépítése 

 Szerszámok gondozása, karbantartása 

 Kenéstechnikai feladatok ellátása 

 Igény szerint ügyeleti feladatok ellátása 

 A cementgyártásnál alkalmazott technológia, gépek 

működésének, felépítésének megismerése 

 A cementgyári gépek karbantartási munkáinak, 

nagyjavításainak végzése, esetenként beruházási lakatos 

munkák kivitelezése, üzemzavarok elhárítása 

 Munkalap, rajz és technológiai dokumentáció értelmezése 

 
Elvárásaink: 

 szakirányú középiskolai végzettség 

 előnyt jelent láng és ív hegesztői végzettség, gyakorlattal 

 szakmai tapasztalat 

 nagy munkabírás, terhelhetőség 

 jó problémamegoldó képesség 

 szabálykövető magatartás 

 
 
Jelentkezni magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzzal, 

bérigény megjelölésével 2016. január 29-ig „Lakatos” jeligére az 

alábbi e-mail címen lehet: palyazat@duna-drava.hu 

Az alábbi főbb feladatok várnak az új  
munkatársra:

Az ideális jelölt:

Amit kínálunk:

Jelentkezés:

www.duna-drava.hu

ÁRUKIADÓ PÉNZTÁROS 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Postai egyesített 
felvevő munkakörbe, 

szakképzettséggel 
rendelkező munkatársakat 

keresünk értékesítési 
tevékenység nélkül, postai 
szolgáltatások ellátására. 

Várható bruttó kereset 
220.000 Ft felett. 

Előrelépési lehetőséggel, magasabb 
fizetés is lehetséges.

Érdekl�dni:
+3620-428-5583 vagy

rotogyakornok@gmail.com

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 
nap pihenőnap � 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.03.06, 10:00 – Inárcs,  Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, Bajcsy-Zsilinszky út 94.
2018.03.06, 14:00 – Kakucs, Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház, Fő u. 24.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Gyáli logisztikai 
központba 

tarGoncás, 
áruösszekészítő 

munkatársakat keresünk!

Amit kínálunk:
- Targoncásoknak nettó kezdő 
órabér 1100 Ft/óra
- Áruösszekészítők nettó kezdő 
órabére 850 Ft/óra
- Túlóra
- Céges buszjárat
- 8 órás bejelentés, heti bérezés
- Egy műszakos munkarend
- Azonnali kezdés!

Ha felkeltettük érdeklődését, 
jelentkezzen a 06-70/407-99-10-
es telefonszámon!

Dabasi cég keres vasudvará-
ba mérlegházai munkatár-
sat. Előnyt jelent az e terüle-
ten szerzett tapasztalat. Önélet-
rajzát várjuk az info@ferrosped.
hu e-mail címre.
A dabasi Steel-Transz Kft. keres 
vasudvarába vastelepi kötö-
zőt és rakodómunkást. Vas-
gyárunkba várjuk: villanysze-
relő, lakatos, darus, hálóhe-
gesztő, egyengető és betaní-
tott munkás kollégákat. Jelent-
kezés: 0630/866-4796-os és 
0630/857-4015
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Jelenleg az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat 
két vagy három műszakos munkarendbe:

Munkába járás támogatása ingyenes céges buszjáratokkal  
(Alsónémedi, Apaj, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Du-
navarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Majosháza, Ócsa, 
Ócsa-Babád, Örkény, Szigetszentmiklós, Taksony, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Tököl, Újhartyán, Ürbő) vagy utazási költségtérítéssel.

Igény és megfelelő létszám esetén új buszjárat indítása tervezett 
Ecser, Felsőpakony, Gyál, Kunpeszér, Maglód, Pécel, Pestszentimre, 
Újlengyel, Üllő, Vecsés településekről.

Munkavégzés helye: Bugyi Nagyközség

Nem találtad meg, amit kerestél? 
Küldd el nekünk önéletrajzod! 

Amennyiben végzettségednek, tapasztalatodnak 
megfelelő pozíció adódik, jelentkezni fogunk!

JELENTKEZZ!
ONELETRAJZ@OBO.HU

WWW.OBO.HU

ÁLLÁST KERESEL? CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Ha biztos, versenyképes juttatási csomagot nyújtó munkáltatót 
keresel és szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő, nemzet-
közi, de ugyanakkor családias értékeket hordozó vállalatnál, ak-
kor jelentkezz az OBO BETTERMANN HUNGARY Kft. csapatába!

BETANÍTOTT MUNKÁS 
ÉS GÉPKEZELŐ

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

BETANÍTOTT HORGANYZÓ

GÉPBEÁLLÍTÓ

MARÓS

RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ 

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 
nap pihenőnap � 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.03.06, 10:00 – Inárcs,  Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, Bajcsy-Zsilinszky út 94.
2018.03.06, 14:00 – Kakucs, Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház, Fő u. 24.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

 
 

Gépkezelő
Az alábbi főbb feladatok várnak az új munkatársra:
• Szállítójárművek rakodása homlokrakodóval
• Kitermelt kavics deponálása
•  A rábízott munkagépek rendeltetésszerű használata, műszak 

kezdéskor gépének ellenőrzése.
•  Kezelési és karbantartási utasításnak megfelelő szükséges 

karbantartás elvégzése.

Az ideális jelölt:
• Rugalmas, nagy munkabírású, megbízható, terhelhető
• Rakodógép kezelői OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezik

Amit kínálunk:
•  Alapbéren felül Cafeteria juttatás és 13. havi fi zetés 

a belső szabályzatoknak megfelelően
•  Utazási hozzájárulás (bérletek 86%-a, 

saját gépjármű esetén 15Ft/km)
• Céges fi nanszírozású kihelyezett képzések
• Hosszú távú munkalehetőség 

Úszómunkagép kezelő 

Az alábbi főbb feladatok várnak az új munkatársra:
• Nyers kavics kitermelése úszókotróval
•  Munkagépek rendeltetésszerű használata, műszak kezdéskor 

gépének ellenőrzése.
•  Kezelési és karbantartási utasításnak megfelelő szükséges 

karbantartás elvégzése.

Az ideális jelölt:
• Rugalmas, nagy munkabírású, megbízható, terhelhető
• Úszómunkagép vezetői képesítése és tapasztalata van
• Nehézgép kezelői végzettség előny

Amit kínálunk:
•  Alapbéren felül Cafeteria juttatás és 13. havi fi zetés a belső 

szabályzatoknak megfelelően
•  Utazási hozzájárulás (bérletek 86%-a, 

saját gépjármű esetén 15Ft/km)
• Céges fi nanszírozású kihelyezett képzések
• Hosszú távú munkalehetőség

A Duna-Dráva Cement Kft. Ócsai Kavicsüzemébe, 
 Gépkezelő és Úszómunkagép kezelő pozícióba, 

munkatársat keresünk
Magyar nyelvű fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 2018. 03. 18-ig 

a palyazat@duna-drava.hu e-mail címen. A tárgyban kérjük feltüntetni 
az  „Úszómunkagép kezelő” vagy „Gépkezelő” megnevezést

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Gyáli logisztikai 
központba 

tarGoncás, 
áruösszekészítő 

munkatársakat keresünk!

Amit kínálunk:
- Targoncásoknak nettó kezdő 
órabér 1100 Ft/óra
- Áruösszekészítők nettó kezdő 
órabére 850 Ft/óra
- Túlóra
- Céges buszjárat
- 8 órás bejelentés, heti bérezés
- Egy műszakos munkarend
- Azonnali kezdés!

Ha felkeltettük érdeklődését, 
jelentkezzen a 06-70/407-99-10-
es telefonszámon!
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akciós kalodás (1mx1mx1m), 
és erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhe-
tő! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11.000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/705-2337. EUTR azonosí-
tó: AA5854363
Magánszemély könyvet, 
könyvhagyatékot, képeslapot 
vásárol készpénzért ingyenes 
kiszállással. 06-30/626-6103.
Lakásátalakítás miatt fölösle-
gessé vált, még használható 
fürdőkád, kézmosó, moso-
gatók, V4-es vízmelegítő, 
falimelegítők, gázkonvektor-
ok lehetőleg egyben eladók! 
Tel.: 06-20-558-2651.
akác gurigás tűzifa, tölgy hul-
ladék tűzifa, illetve vegyes 
tűzifa eladó. EUTR szám: AA 
0474296. Tel.: 70-337-6361.
Eladó bolti berendezések: 1 
db hűtőkompresszor 2 db csen-
des párologtatóval, 2 db 2 m-es 
hűtőpult, 1 db nagy teljesítmé-
nyű szeletelő gép, 1 db 500 kg-
os és 1 db 200 kg-os tolósú-
lyos mázsa KEDVEZŐ ÁRON. 
Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-30/9736-861.
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló EXTRA 
OLCSÓN, ÁRON ALUL! Tel.: 
06-30/2494-188

o K tat á s

á L L at

t á r s K E r E s É s
Szerény körülmények között 
élő 57 éves férfi keres hölgyet 
50-55 év körülit végleges pár-
nak.Tel:06-70/571-7948.

anGoL nYELVoKtatás 
Inárcson! Nyelvvizsgára, 
érettségire is felkészítek. Tel.: 
06-70-205-1004

Konyhakész, kukoricán nevelt, 
szép sárga csirke rendelhető. 
6 db-tól ingyenes kiszállítással. 
700/kg. Tel.: 06-20/206-8424
tojótyúk, 599 Ft/db. Szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállíva. 06/70-240-
13-31

s Z o L G á Ltat á s
Palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Munkát keresel?
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Feladatok: hirdetési felület értékesítése a dabasi körzeti Szuperinfóban, 

komplex hirdetési ajánlatok készítése, új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása!
50 év felettiek jelentkezését is várjuk! 

Info: dabas@szuperinfo.hu - tel.: 06-30-69-87-240

J á r M Ű
régi motorokat, autókat 
keresek gyűjteménybe. Akár 
hiányosat is, alkatrészeket is. 
06-30-905-1306
rÉGI motorkerékpárokat 
vásárolok! 06/20-572-5142.
FIGYELEM! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. Tel.: 06-20-435-0383.

Kakucson központi helyen 
eladó egy csinos ház! 

Gyakorlatilag egy festés 
után költözhető. 

Fűtése gáz- és vegyes 
kazánnal megoldott.

ár: 9,7 M Ft
Érd.: 06-20-400-4014

I n G at L a n

Dabas csendes kis utcájá-
ban eladó tetőteres 80 nm-
es 1+2 fél szobás családi  
ház

ár: 16,300,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4014

Inárcson eladóvá vált egy 
2016-ban teljes körűen fel-
újított KORHŰ PARASZT-
HÁZ. Az ingatlan fűthető 
része 90 nm, amerikai 
konyhás nappalival, dolgo-
zószobával és egy hálóval 
rendelkezik.

ár: 25,5 M Ft
Érd.: 06-20-400-4003

táborfalva központjához 
közel eladó egy 60 nm-es 
ház, melyben 2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba található.

ár: 5,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4002

Hernádon eladó egy rész-
ben felújított 80 nm-es köny-
nyűszerkezetes családi ház 
beton alappal, 1600 nm-es 
telekkel. A ház a 2000 ele-
jén épült. Az ingatlanon van 
víz, villany, csatorna, kábel-
tévé, valamint gázcsonk.

ár: 7,800,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4006

Dabason 79 nm-es, igé-
nyes tetőtér-beépítéses tár-
sasházi lakás eladó saját  
udvarrésszel, garázzsal.

ár: 22,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4026

Családi ház eladó tábor-
falván, melyben 45 nm-es 
családi házat, melyben 1 
szoba, 1 konyha és fürdő-
szoba található.

ár: 4,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4002

Újhartyánban jó állapotban 
lévő családi ház olcsón eladó! 
Érdeklődni: +36-30/529-7214

tatárszentgyörgyben 
jóval a piaci ár alatt 

eladásra kínálunk egy két 
szobás, jó állapotban lévő, 

összközműves családi 
házat 643 nm-es szépen 
karbantartott területtel.

ár: 4,9 M Ft
Érd.: 06-20-400-4014

sZEGED környéki tanya 
(Dorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold föld-
területtel, állattartásra 
kialakított helyiségekkel 
ELADÓ. 3 fázis, fúrott 
kút van. Szeged környé-
ki ingatlancsere érdekel, 
értékegyeztetéssel! 
tel.: 06-70/278-3117

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  
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akciós kalodás (1mx1mx1m), 
és erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhe-
tő! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11.000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/705-2337. EUTR azonosí-
tó: AA5854363
Magánszemély könyvet, 
könyvhagyatékot, képeslapot 
vásárol készpénzért ingyenes 
kiszállással. 06-30/626-6103.
Lakásátalakítás miatt fölösle-
gessé vált, még használható 
fürdőkád, kézmosó, moso-
gatók, V4-es vízmelegítő, 
falimelegítők, gázkonvektor-
ok lehetőleg egyben eladók! 
Tel.: 06-20-558-2651.
akác gurigás tűzifa, tölgy hul-
ladék tűzifa, illetve vegyes 
tűzifa eladó. EUTR szám: AA 
0474296. Tel.: 70-337-6361.
Eladó bolti berendezések: 1 
db hűtőkompresszor 2 db csen-
des párologtatóval, 2 db 2 m-es 
hűtőpult, 1 db nagy teljesítmé-
nyű szeletelő gép, 1 db 500 kg-
os és 1 db 200 kg-os tolósú-
lyos mázsa KEDVEZŐ ÁRON. 
Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-30/9736-861.
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló EXTRA 
OLCSÓN, ÁRON ALUL! Tel.: 
06-30/2494-188

o K tat á s

á L L at

t á r s K E r E s É s
Szerény körülmények között 
élő 57 éves férfi keres hölgyet 
50-55 év körülit végleges pár-
nak.Tel:06-70/571-7948.

anGoL nYELVoKtatás 
Inárcson! Nyelvvizsgára, 
érettségire is felkészítek. Tel.: 
06-70-205-1004

Konyhakész, kukoricán nevelt, 
szép sárga csirke rendelhető. 
6 db-tól ingyenes kiszállítással. 
700/kg. Tel.: 06-20/206-8424
tojótyúk, 599 Ft/db. Szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállíva. 06/70-240-
13-31

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

s Z o L G á Ltat á s
Palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Munkát keresel?
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Feladatok: hirdetési felület értékesítése a dabasi körzeti Szuperinfóban, 

komplex hirdetési ajánlatok készítése, új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása!
50 év felettiek jelentkezését is várjuk! 

Info: dabas@szuperinfo.hu - tel.: 06-30-69-87-240

MOBILFODRÁSZAT 
FÉRFI-NŐI-GYERMEK HAJVÁGÁS
Tartós hajegyenesítés - Hajápolási tanácsadás, értékesítés - Alkalmi frizurák, kontyok készítése

Erika: 06-70-278-3117

J á r M Ű
régi motorokat, autókat 
keresek gyűjteménybe. Akár 
hiányosat is, alkatrészeket is. 
06-30-905-1306
rÉGI motorkerékpárokat 
vásárolok! 06/20-572-5142.
FIGYELEM! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. Tel.: 06-20-435-0383.

Kakucson központi helyen 
eladó egy csinos ház! 

Gyakorlatilag egy festés 
után költözhető. 

Fűtése gáz- és vegyes 
kazánnal megoldott.

ár: 9,7 M Ft
Érd.: 06-20-400-4014

sZEGED környéki tanya 
(Dorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold föld-
területtel, állattartásra 
kialakított helyiségekkel 
ELADÓ. 3 fázis, fúrott 
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értékegyeztetéssel! 
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IMPrEssZUM
DABAS körzeti SZUPERINFÓ

Kiadó: NES-PIPACS Kft.
2367 Újhartyán, Pipacs u. 38.

Tel.: 29-270-712
Megjelenik: 15.000 példányban.
MEGJELENÉSI TERÜLETEK:

Dabas 6000, Örkény 1200,
Hernád 1200, Inárcs 1200,
Kakucs 800, Újhartyán 900,
Újlengyel 500, Ócsa 3000.

Bugyin (60), Táborfalván (40), 
Pusztavacson (40) és Alsónémedin (60) 

csak üzletekben terítve!
nYoMDaI MUnKáLatoK:

Humánszolg Bt.
2364 Ócsa, Damjanich u. 45.

humanszolg@gmail.com

HIRDETÉSFELVÉTEL:
ÚJHartYán, 

Pipacs Borozó-Lottózó
Bratkovics Ágnes 06-30-698-7240

Inárcs: Puncs Bazár (József u.)
Ócsa:

Puncs Bazár (Üllői út 25.
Humánszolg Bt., Damjanich u. 45.

Földiné Anna 30/535-2347
DaBas

Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
06-70/387-7726

dabas@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu
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szórólapok, 
prospektusok, 

névjegyek, meghívók, 
egyedi nyomdai 

kiadványok 
előkészítését, 

tervezését, teljes körű 
nyomdai kivitelezését, 
terjesztését vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHartYán, PIPacs U. 38. 
29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu

HIrDEtÉsFELVÉtEL: 
Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–Bartók B. u. sarkán (Dabas House ingatlanirodában) 06-70-387-7726
HUMÁNSZOLG BT., ÓCSA, Damjanich u. 45. Földiné Anna - Tel.: 06-30-535-2347

ÁLLÁSBÖRZE
álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 06-30/69-87-240
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Sunless V58 állószolárium 
egyedi led világitással, 

XL méretű csokicsövekkel.
Óriási krém választék. 

Légkondicionált üzlethelyiség 
Újhartyán központjában.

Fr
éz

ia 
Div

at 
Új

ha
rty

án

műszaki szaküzlet és
webáruház

Dabas, szent István út 11. t.: 06-30-261-4812 - www.elektroplusz.eu

SAMSUNG UE40M5002
40” 101cm képátló

FULL HD LED TV, DVB-T Tuner
USB, HDMI csatlakozó

WHIrLPooL aWo/c 7113
Elöltöltős mosógép

„A++” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

1000 ford./centrifuga, LCD kijelző

Felültöltős 
mosógép
„A+” energiaosztály
5 kg ruhakapacitás
1000 ford. 
centrifuga

INDESIT

Whirlpool HscX70311
Hőszivattyús szárítógép

„A+” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

LCD kijelző

133.990 Ft

68.990 Ft

77.990 Ft

101.990 Ft

az apci-Hús által forgalmazott friss sertéshús saját vágásból és magyar 
sertésből származik. A hús mellett a legfontosabb készítményeink 
(hurka, sütő kolbász, disznósajt, füstölt áruk) HAGYOMÁNYOS 
módon készülnek, csak alapfűszerek felhasználásával.

ÁRAINK 2018. 03. 16-tól két héten keresztül:
Sertéscomb, sertéskaraj egész:  1160 Ft/kg, 2 kg felett: 990 Ft/kg
Sertéslapocka: 1130 Ft/kg, 2 kg felett: 960 Ft/kg
Sertéstarja, oldalas, dagadó: 1090 Ft/kg, 2 kg felett: 960 Ft/kg
Apci sertészsír vödrös, 0,9 kg:    350 Ft/db 
Apci lángolt kolbász:   1849 Ft/kg

APCI HÚSBOLT A TESCO-BAN
ÓCSA (Kiss J. u. 4/D)
ÜLLŐ (K-Sped krt. 2.)

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Önéletrajzodat a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével a 
www.spar.hu oldalon a Karrier menüpontja alatt töltsd fel 
adatbázisunkba, vagy küld el a raktar@spar.hu email címre. 
Érdeklődés: Mátai Zseraldina, telefon: +36 20 823 8896

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET, 
RAKTÁRI MUNKÁSOKAT, 
KARBANTARTÓKAT és 

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKET
keresünk kiemelkedő kereseti lehetőséggel 

Logisztikai Központunkba Üllőre!

Munkavállalóink a konkrét pozíciótól
és a szükséges feltételek teljesítésétől függően

bruttó 300–550 ezer Ft + pótlékot
is kereshetnek!

MI VÁR RÁD A SPAR-NÁL?

•  bejelentett hosszú távú munkalehetőség; kulturált munkakörül-
mények; modern eszközök,

•  alapbér + teljesítményarányos fizetés,
•  havi nettó 8000 Ft étkezési hozzájárulás és műszakpótlékok 

(délutáni, éjszakai, hétvégi),
•  munkába járás ingyenes céges autóbusszal az alábbi településekről: 

Budapest, Vecsés, Üllő, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Maglód, Ecser, 
Tápiószentmárton, Tápióbicske, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápió-
szecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Pilis, Monorierdő, Monor, Dabas, Ócsa

•   ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s bizonyítvány) meg-
szerzésének lehetősége.

Tehergépkocsi vezetőként rendelkezz C kategóriás jogosítvánnyal, 
GKI és digitális gépjárművezetői kártyával. E kategóriás jogosítvá-
nyodat előnyként értékeljük, de az sem gond, ha nem szerezted 
meg, mi beiskolázunk! 

Amennyiben minimum általános iskolai végzettséggel 
rendelkezel, elmúltál 18 éves és 

büntetlen előéleted van, legyél Te is kollégánk és dolgozz 
velünk egy családias vállalatnál!


