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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

HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka 
20 000 Ft*
4 éjszaka 
25 000 Ft*

Tartalma:
✓  korlátlan 

büféreggeli,
✓  menüválasztásos 

vacsora,
✓  korlátlan 

szaunahasználat.
* Az IFA-t nem tartalmazza.

07. 14  –  07. 31.

Támogatott 

Óvodai dajka
Ny.sz.: E-000083/2014/048 és 

Raktáros 
Ny.sz:. E-000083/2014/044 

képzések indulnak  
Budapesten 

Érd: 30/435-4899, 
ill. 70/561-5575

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
HUMÁNSZOLG BT., 

ÓCSA, Damjanich u. 45. 
Földiné Anna

Tel.: 06-30-535-2347

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

KÉZMŰVES (FAGYÁLLÓ) 
KŐEDÉNYEK (KASPÓK) 
A GYÁRTÓTÓL
06-20-369-2075
e-mail: kecsoist@gmail.com

Mintabemutató: ÓCSA, PUNCS BAZÁR
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Betanított munkára női munka-
erőt keresek. Tel.: 06-70/337-
6361.
Cégcsoportunk keres Svájc-
ba, Németországba, Ausztriá-
ba gyakorlott, csőszerelőket 
(izometria és koordinátarajz 
olvasási tudással), AVI hegesz-
tőket, AVI-Orbitalhegesztőket 
(csak érvényes FM5-ös minő-
sítéssel), VT2 minőségellen-
őröket. Német nyelv szük-
séges, kollektív szerződés-
sel, bérezés alkalmazott-
ként. Jelentkezésüket emailen 
várjuk offi ce@examont.eu, 
tel.sz.: +43-69913771999 
EUROJOBS
RBG TRANS KFT. (2370 
Dabas Szabadság u. 1.) sofőr 
állást hirdet, belföldi pony-
vás nyergesvontatóra. Elvá-
rások: C+E kategóriára érvé-
nyes jogosítvány, Gki igazol-
vány, digitális gépjárművezetői 
kártya, páv vizsga. Munkájára 
és gépjárművére igényes kollé-
ga jelentkezését várjuk. Érdek-
lődni a zsolt.beres@beresgumi.
hu e-mail címen vagy a 06/30-
677-1451 telefonszámon. 
Újhartyáni Muskátli Motel és 
étterem azonnali kezdéssel 
szakácsot keres! Érdeklőd-
ni telefonon: 06-30/855-0550, 
vagy email: muskatlimotel@
gmail.com.
Szakmai gyakorlattal ren 
delkező autószerelőt felve-
szünk hernádi telephelyünk-
re!!! Maszler autó szerviz. Tel.: 
06-30/9711-553.
Műszaki vizsgabiztos vég-
zettséggel rendelkező kol-
légánkat keressük!! Maszler 
autó szerviz, hernádi telephe-
lyünkre. Tel.: 06-30/9711-553.

Az IRMÁK Nonprofi t Kft. felső-
fokú végzettséggel (nem szük-
séges szociális típusú) mun-
kavállalót keres esetfelelős 
munkakörbe. Önéletrajzokat a 
vizvaricsilla@irmak.hu e-mail 
címre várjuk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Gyál

AMIT KÍNÁLUNK:
  versenyképes juttatási csomagot

  családbarát munkabeosztást és munkarendet
 

a munkába járáshoz

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET A MUNKAKÖR  
BETÖLTÉSÉRE, AMENNYIBEN:

  alapfokú iskolai végzettséged van

NE HABOZZ, JELENTKEZZ CSAPATUNKBA MÉG MA!

Jelentkezésedet várjuk 
a karrier@pepco.eu 

e-mail címre!
 

 
 

oldalunkra!

„Az amatőrök 
reménykednek, a profi k 
dolgoznak” 

(Garsin Kanin)

Miért jelentkezz?
- Nem szükséges értékesítési tapasztalat, viszont előny.
- Egyedülálló ügyfélkezelési rendszerrel rendelkezünk, 
ami nagyban segíti munkádat
- Egyedülálló, személyre szabott oktatással várunk, ahol 
napok alatt elsajátíthatod az értékesítés fortélyait
- Ha jól csinálod, olyan fi zetésed lesz, amire mindig is 
vágytál
Mit kínálunk?
- Fejlett értékesítési rend-
szer, hatékonyabbá teszi 
munkádat
- Tudást, ami sikeressé tesz
- Támogató csapat
- Iroda, ahol dolgozhatsz

Mit várunk el?
- Légy céltudatos, motivált
- Légy igazi csapatjátékos
- Tudj az ügyfelekkel meg-
fogóan kommunikálni

info@dabashouse.hu

Gyálra keresünk gépkeze-
lő munkatársakat, folyamatos 
munkarendbe, alapszintű szá-
mítógépes ismerettel! Tiszta 
munkakörnyezet. 12 órás 3+3-
as munkarend (nappal-éjszaka) 
Kb. nettó 200.000-2200.000 Ft/
hó. Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Alsónémedi, Bugyi, Dabas, 
Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, 
Táborfalva, Újhartyán. Jelentkez-
zen a: 06-30-338-2005; allas5@
jobconcept.hu Jobconcept Kft.

Belváros-Lipótváros 
Városüzemeltető Kft. keres:
JÁRDATAKARÍTÓT

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés:

személyesen: 
Bp., V. ker. Vadász u. 35/A

telefonon, sms-ben: 
06-30/16-00-182 
e-mail címünk: 

keresztesi.klara@belvar.hu

Az újhartyáni 
Györkös 

vendéglőbe 

a’la carte-os 
felszolgálót 
és pultos 
kollégát 

keresünk.
Jelentkezéseteket 

várjuk: Györkös István 
Tel.: 06-70/3156-605.
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A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint egyéb 
gyógynövénytermékek előállítására specializálódott magyar 
tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére több fő munkavállalót 
keres hosszútávra. 
 
 

Áruátvevő raktáros 
 
 
Pozíció leírás:  
Beérkező alapanyagok és csomagolóanyagok tételes átvétele 
A beérkező áru készletre vétele vállalatirányítási rendszerben 
Az áruk elhelyezése a raktárban, anyagmozgatás, targoncázás 
A raktári rend fenntartása 
Belső készletmozgás koordinálása és rögzítése a vállalatirányítási rendszerben 
Leltározásban, készletezésben való részvétel 
 
Munkaidő 
8.00-16.30 
 
Juttatás 
Nettó 200 000 Ft 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 
Középfokú végzettség 
Alapszintű számítástechnikai ismeretek 
Raktározási és anyagmozgatási tapasztalat 
Megbízhatóság, precizitás 
Gyors gondolkodás, problémamegoldó képesség 
Határozottság, magabiztosság 
 
Előnyt jelent: 
Actual ügyviteli rendszer ismerete 
Új típusú, OKJ-s targoncavezetői jogosítvány (3313; 3324) 
 
Egyéb információ: 
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját gépkocsival, 
motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges. 
 
Elérhetőségeink: 
penzugy@juvapharma.hu     06-29/920-923 

 

 
 
 
A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint 
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott 
magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére több 
fő munkavállalót keres hosszútávra. 
 
 

Betanított gépkezelő 
 
 
Pozíció leírás:  
Kapszulázó-, tablettázó-, keverő gépek kezelése 
Műszakközi gép tisztítása, átszerelése 
 
Munkaidő 
8.00-16.30 
 
Juttatás 
Nettó 200 000 Ft 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 
Érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány 
Precíz munkavégzés 
Megbízhatóság 
 
Előnyt jelent: 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
Élelmiszeripari tapasztalat 
 
Egyéb információ: 
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját 
gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges. 
 
Elérhetőségeink: 
penzugy@juvapharma.hu     06-29/920-923 
 
 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–Bartók Béla u. sarkán 

(Dabas House ingatlanirodában) 06-70-387-7726

Az OROSházaGLAS Kft. budapesti divíziója 

Üvegbeépítő 
munkatársakat keres azonnali belépéssel
FELADATOK:

Üveg és lakatos szerkezetek (üvegkorlátok, üvegpor-
tálok, üvegtetők, üvegezett homlokzatok, üvegajtók, 
zuhanykabinok, üveg falburkolatok) helyszíni szerelése.

ELVÁRÁSOK:
 Asztalos és/vagy üveges és/vagy lakatos végzettség

Építőipari tapasztalat
Rugalmasság, precízség

ELŐNY:
Homlokzatépítő, lakatos, vagy üveges szakcégnél 
szerzett munkatapasztalat
Külföldi szakmai gyakorlat
Emelőgép, kisgépkezelői jogosítvány
Alpinista képesítés

AMIT KÍNÁLUNK:
Stabil, hosszú távú munkahely
Kiemelkedő fizetés
Változatos feladatok
Külföldi projektekben való részvétel (nyugat-európai 
bérezéssel)

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot várunk 
az allas@oroshazaglas.hu e-mail címre

 2019. június 30-ig

Az Újhartyáni 
Pipacs Borozó-

Lottózóba
alkalmi munkavállalót 
keresek heti 2-3 napra

Tel.: 06-30-698-7240

Betanított könnyű fi zikai, illetve szellemi 
munkakör fi atal emberek számára!

A Szerviz Klub Bt. keres Hernádi telephelyére könnyű fi zikai, 
illetve irodai munkakörbe ambiciózus fi atal embert.

Műszaki beállítottság, illetve angol nyelv tudás előnyt jelent, 
de nem elvárás. Amit ígérni tudunk: versenyképes fi zetés, 

családias légkör!
Egy műszakos munkarendbe: 8.00–16.00-ig .

A fényképes önéletrajzokat az
info@szervizklub.hu e-mailcímre várjuk!

Délegyházi asztalosműhely-
be munkatársat keresünk. 
Szakképzettség nem felté-
tel. Munkaidő hétköznapon-
ként 7-16 óráig. Bérezés meg-
egyezés szerint. 06-20-966-
3482, EM-Provoca Kft.

Autóipari alkatrészeket gyártó 
fröccsöntő cég munkatársa-
kat keres operátor és minő-
ségellenőr munkakörök-
be, hernádi üzemébe. Tele-
fon: 0670-423-86-42, e-ma-
il: info@muanyagbolbarmit.
hu I.M.-Plast Kft.

Az IRMÁK Nonprofi t Kft. pili-
si munkavégzésre középfokú 
szociális végzettséggel vagy 
középfokú egészségügyi vég-
zettséggel munkavállalót keres 
személyi segítő munkakörbe. 
Önéletrajzokat a vizvaricsilla@
irmak.hu e-mail címre várjuk.

Az IRMÁK Nonprofi t Kft. felső-
fokú végzettséggel (nem szük-
séges szociális típusú) mun-
kavállalót keres esetfelelős 
munkakörbe. Önéletrajzokat a 
vizvaricsilla@irmak.hu e-mail 
címre várjuk.

www.szuperinfo.hu



4 2019. június 11.

Újhartyáni
Vendéglő és 

Lakodalmasház

Házias ételek, 
kétféle napi menü, 

pizzák. 
Hazai és nemzetközi 
konyhaspecialitások. 

Több mint harminc éve 
a vendégekért!

Újhartyán, 
Pipacs utca 1.

Tel.: 06-29-372-272
http://ujhartyanivendeglo.com/

Dabason eladó egy 
1999-ben épült családi 
ház. Beton alapon, 86 
nm-es könnyűszerkeze-
tes, tetőtér- beépítéses 
épület

Ár: 22,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4003

Dabason, csendes utcában eladó, egy 95 nm-es 
3 szobás családi ház 1200 nm-es telekkel.

Ár: 12,500,000,-Ft
Érd.: 06-20-400-4006

Újhartyánon eladó egy 
80 nm es tégla alapon, 
vályog építésű családi 
ház

Ár: 14,900,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4003

Még kapható reális áron 
iker ház Dabason. Baba-
váró támogatás, CSOK 
igénylés lehetőségeivel, 
74 nm.-es ingatlan + 21 
nm-es garázzsal, 12 nm-
es terasszal

Ár: 36,000,000 Ft
Érd.: 06-70-431-0007

Albertirsán eladó 60 
nm.-es tégla építésű 

tetőteres ház. 
Ár: 11,000,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4025

I N G AT L A N

A régió ingatlan irodája
Több ezer ingatlan adatbázissal

A legnagyobb csereadatbázissal, ingyenes hitel- és 
CSOK ügyintézéssel.

Vevői ügyfélkör díjmentes kiszolgálásával.
Dabas, Bajcsy-Zs. u. 1. – Bartók Béla u. sarok (körforgalomnál)

Tel.: 06-29-361-622
www.dabashouse.hu

06-20400-4001
www.brion.hu

06-20-400-4000

Dabas Régió Ingatlan

www.dabashouse.hu

Eladó Keszthely nyugati város-
részében, a Szent Miklós utcá-
ban egy 65 nm-es, 3. emele-
ti, 2 szobás, bútorozott, felújí-
tott, 2 db hűtő-fűtő kímával tel-
jesen klimatizált, téglaépítésű 
társasházi lakás. A lakás egye-
di mérőórákkal ellátott (víz, gáz, 
villany, ez utóbbi kiegészítve H 
tarifás villanyórával). A közel-
ben bölcsőde, óvoda, iskolák, 
uszoda. Keszthely központja, 
a Balatonpart és az Egyetem 
10-15 perces sétára található.
Ár: 22,8 M ft. Tel: +36-30/257-
1399.

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

J Á R M Ű
Autófelvásárlás díjtalan kiszál-
lással. Hétvégén is! Típus-
tól, márkától függetlenül, akár 
műszaki vizsga nélkül is, a hét 
bármely napján. Csiklya Tamás 
06-20-442-9002

Fotelok, székek, heve-
rők, ülő-fekvő garnitúrák 
javítása, áthúzása. Nagy 
Imre 06-70/410-5346

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
Fűkaszálás, kertfenntartás 
számlaképesen. Érd.: 20-920-
5556.
Füvesítést, tereprendezést, 
különböző kerti munkákat és 
motoros fűkaszával munkát 
vállalok. Tel.: 06-70/396-3843.

Tetőfelújítás cserepesle-
mezzel, palatetők zsindelye-
zése, ereszcsatorna csere, 
kémény felújítás. 06-20/911-
1717

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 06-30/69-87-240

K I A D Ó

Táborfalfán a lakótelepen 
2 szobás lakás kiadó. Tel.: 
06-20/557-3733

A D Á S - V É T E L

KERESEK megvételre laka-
tos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
kis gépeket. 06-70/6026-229
Figyelem! Megvásárolom 
használaton kívüli, roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. 06-20-435-0383
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383

Á L L AT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szál-
lítva 700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382
TYÚKVÁSÁR 499 Ft/db!!! Föl-
dön nevelt 690 Ft/db. Tanyasi, 
nagytestű 390 Ft/kg. INGYE-
NES szállítás. 06-70/776-
3007

Szórólapok, prospektusok, 
névjegyek, könyvek, 

egyedi nyomdai kiadványok 
előkészítését, tervezését, teljes 

körű nyomdai kivitelezését, 
terjesztését vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
29/270-712, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu

SZEGED környéki tanya 
(Kiskundorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold földterü-
lettel, állattartásra kialakí-
tott  helyiségekkel ELADÓ. 
Tel.: 06-70/278-3117


