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ÁLLÁST KERESEL?
Több műszakos munkarendbe keresünk jelentkezőket 

dorogi partnercégünkhöz,
betaníto� könnyű fizikai munkára.

Amit kínálunk:
- Versenyképes kerese� lehetőség
- Utazás támogatás
- Családias munkakörnyezet
- Cafetéria, bónuszok

OPERÁTOR

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

Jelentkezni: info@insertus-hr.hu
Információ: 06-20-361-7531, 06-20-558-4770

ŐSZIBARACK

SZEDD MAGAD, SZOB!
augusztus 12-től 

minden nap!

+36-20/331-8030

+36-20/490-4270560 Ft/kg

Szeptembertől újra
TATABÁNYÁN is megjelenünk!

    

Cégünk munkába járáshoz térítést biztosít.
Ha szeretnél családias környezetben, 

jó hangulatban dolgozni, várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 
esztergomi munkahelyre, 

Önéletrajzodat várjuk a 
hope@hopekft.hu e-mail címre.

Telefon: 06-33/511-400

munkatársakat keres
Egy, illetve kétműszakos munkarendbe

HEGESZTŐ-LAKATOS,
LÉZERGÉP-KEZELŐ 

MŰSZAKVEZETŐ,
FÉNYEZŐ ÉS 

PRÉSGÉP-KEZELŐ
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Keresünk készpénzes vevőink 
részére eladó házakat, lakásokat, 
telkeket, ingatlanokat. 
Tel.: +36-20/489-7290.

Esztergomdéli város részén, 
belterületen, újszerű, jó állapotban 
lévő, kertes családi házat vásárol-
nék, fő úton, jól megközelíthetőt, 
szuterén szintjén 2 gépkocsinak 
garázs, tároló és kazánhelyiség, 
lakás szintjén 1 légterű,150-170 nm, 
nagy nappali, 3 szoba, konyha, 
étkező, 2 WC, fürdőszoba (kád és 
zuhany).Előny: ha van külön gardrób 
és mosóhelyiség, fedett toldalék, 
terasz is van. 
Ajánlatokat: +36-30/3797-994.

Esztergomban olcsó albérletet kere-
sek 3 főre (párommal és 16 éves 
leánygyermekkel). 
Tel.: +36-30/712-0575.

Esztergomban 2 szobás lakásban, 
1 szoba, 1 fő részére kiadó. 
Érdeklődni kizárólag a megadott 
telefonszámon lehet: 
+36-20/851-8179.

Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban fa behordási illetve 
házkörüli munkát keresek 
(megbízható fiatalember vagyok). 
Tel.: +36-20/442-13-04.

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Esztergom déli városrészén lévő 
kertes családi házam felújítására, 
bővítésére építőipari, szakipari, víz-
villany, gépészeti munkák végzésére 
kivitelezőket, vagy generálkivitelezőt 
keresek. Azonnali kezdést biztosítok. 
Jelentkezni: +36-30/995-4107.

Esztergomi cég nyári munkára keres 
jó fizikummal rendelkező diákokat, 
főleg raktározási munkára. Érd.: 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Esztergomban, festésben jártas 
munkatársat keresünk. Bérezés 
megegyezés szerint. 
Tel.: +36-33/500-840.

Önállóan dolgozni tudó kolléganőt 
keresünk az esztergomi Tescónál 
lévő lángosos büfébe, heti 2-3 nap-
ra. Jelentkezni: +36-20/776-6452.

„C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal, 
raklapos áru szállítására sofőrt 
keresünk kiemelt bérezéssel. 
Tel.: +36-30/913-3788.

Hentes, húsfeldolgozót lábatlani 
munkahelyre felveszünk, 1 műsza-
kos munkarendbe, versenyképes 
jövedelem. Tel.: +36-30/9611-984.

Eladók: 50 és 65 literes 
boroshordók, 2-3-5-10 literes 
üvegballonok, 5-10-20 literes 
műanyag kannák. Vásárlás 
munkanapokon 15-18 óra között. 
Esztergom-Kertváros, 
Kolozsvári utca 4.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

EGYÉB

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

KERESALBÉRLET

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

A Plas�mat Magyarország K�. 2006 óta
gyárt fröccsöntéses technológiával belső
műanyag autóalkatrészeket Esztergom 
Ipari parkjában. Termelési csapatunkba 
saját állományba keresünk kollégákat a
következő pozícióba:

TERMELÉSI OPERÁTOR
FELADATOK:
 Munkautasítások végrehajtása és betartása·
 Gépek kiszolgálása·
 Termékek összeszerelése munkautasítások alapján·
 Termékek végellenőrzése·
 Csomagolóanyagok kezelése·
 Gyártási dokumentumok kitöltése·

MŰSZAKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
 Könnyű fizikai állómunka·
 Hétfő-péntekig tartó munka (változóan 8 vagy 12 órás műszakok)·
 Szabad hétvégék·

ELVÁRÁSOK:
 Általános iskolai végzettség·
 Pontos, precíz munkavégzés·
 Jó kézügyesség, jó látás·
 Csapatmunkára való képesség·
 Orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés·

AMIT AJÁNLUNK:

· Alapbér, teljesítményprémium, jelenléti prémium

 13. havi bér, éves jutalom·
 Tiszta, rendezett munkakörülmények, egészségprogram·
 Családias munkahely·
· Céges buszjáratok Esztergom 30-40 km-es körzetében 
(Magyarországról és Szlovákiából is, igazodva a műszakok és dolgozók igényeihez)

· Hosszú távú, biztos munkahely

 Folyamatos fejlődési lehetőség·
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

· 2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 5.

 Esztergom, Ipari park·

Érdekli a lehetőség? Jöjjön el felvételi napunkra!
Időpont: 2021. 08. 25. szerda 10óra

Helyszín: Plastimat 2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 5.

GYÓGYpedikűr
06-30-210-4468

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok
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SZOLGÁLTATÁS

PAPLANSZERVIZ, TOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet
korszerű német technológiával kitisztítva

és új pehelybiztos anginba töltve
gyönyörű PAPLANT, PÁRNÁT varrunk.

Tel.: (33)444-952, TÁT.

Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

www.fortunainform.hu

EGYÉB

TŰZIFA AKCIÓ!
Hasított tűzifa tölgy, cser, bükk

1mx1mx1m dobott m3 16.000 Ft/m3
1m tűzifa erdei m3 28.000 Ft/m3

Ingyenes házhoz szállítással!
06-20/9286-392, 06-30/938-5541.A
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.000 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)18.500 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

TŰZIFA AKCIÓ
Vegyes tűzifa 17.000 Ft/m3

Száraz szárított tűzifa 18.000 Ft/m3
 19.000 Ft/m3 Akác tűzifa mxmxm

Gyújtós 10.000 Ft/m3
Kis Róbert. 06-70/364-3705A
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Teljes fürdőszoba felújítás,
csempézés és generálkivitelezés!
Hívjon bizalommal!

BURKOLÓ MESTER!

06-20-513-5950
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Szolfézs és zongora oktatást 
vállalok! (Dorogon)

06-20/238-5112

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Gyártósori munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

- 13. havi bér

- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

- Jelenléti pótlék

- Cafetéria

- Szakirányú képzések lehetősége

- Túlóra lehetőség

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

BETONELEMGYÁRTÓ

 Beosztás:

- Raktári árukiadó és targoncás

Munkaterület megnevezése: 

- Anyagraktárak

Feladat: 

- Beérkező anyagok átvétele, lerakodása

- Anyagok kiadása üzemek felé

- Készletek figyelése, targoncázás

- Gázolajkút kezelése

- Anyagleltárban való közreműködés

-Raktárak igény szerinti takarítása, rendben tartása

Elvárások: 

- Középfokú végzettség

- Targoncavezetői jogosítvány

- Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Munkarend:

- 2 műszakos 5:50-14:10, 9:50-18:10

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Főbb feladatok: 
- Intézményben élő fogyatékos személyek ápolása-gondozása, 
- Az egyéni gondozási terveknek megfelelően. 
- Naprakész, precíz dokumentáció vezetése. 
- A telephelyvezető ápoló távolléte esetén a helye�esítési feladatok ellátása. 
- Gyógyszereléssel kapcsolatos feladatok koordinálása.

Elvárások: OKJ ápoló végze�ség, diplomás ápoló.

Pest Megyei Viktor Egyesíte� Szociális Intézmény 
Pilisvörösvári O�hona a Közalkalmazo�ak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

ÁPOLÓ 
munkakör betöltésére.

Jelentkezését az alábbi e-mail címre kérjük: 
humanpoli�ka@pmveszi.hu
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ELVIS Gyorsé�erem 
Dorog, Munkás út 23. Tel.: 06-70/741-3858

www.elvisdorog.hu
Nyitva: H-K-Sz-Cs-V 10-22-ig,
Péntek és Szombat 10-22-ig!

A hét minden napján ételrendelés gyorsan és kényelmesen! 
Az ElVIS elviszi Neked! 

Pizzáink:
1. Hagyományos (1,3,7)     1.790 Ft
paradicsomkarika, oregánó, sajt
2. Magyaros (1,3,7)             1.790 Ft
kolbász, szalámi, bacon, hegyeserős, sajt
3. Saj�mádó (1,3,7)            1.790 Ft
márványsajt, feta, parmezán, trappista
4. Elvis (1,3,7)                       1.790 Ft
csirkemell, sonka, paprikás szalámi, kukorica, sajt
5. Bolognai (1,3,7)               1.790 Ft
bolognai ragu, sajt
6. Cherokee (1,3,7)              1.790 Ft
bbq alap, tarja, cs.mell, pritamin p., sajt, bacon szelet
7. Chilis Bolo (1,3,7)            1.790 Ft
bolognai ragu, bab, kukorica, erős pp, chili, sajt
8. Pizza Funghi (1,3,7)        1.790 Ft
sonka, gomba, sajt
9. Salame (1,3,7)                 1.790 Ft
pick szalámi, sajt
10. Erős Vagyok (1,3,7)      1.790 Ft
kolbász, bacon, jalapeno, erős pp, chili, sajt
11. Spanok (1,3,7)               1.790 Ft
sonka, kukorica, gomba, sajt
12. Egyszerű, Nagyszerű (1,3,7)   1.790 Ft
sonka, kukorica, sajt
13. Kis Ravasz (1,3,7)          1.790 Ft
cs.mell, v.hagyma, paprikás szalámi, bacon, kolbász, erős pp, sajt
14. A Király (1,3,7)              1.790 Ft
sonka, paprikás szalámi, bolognai ragu, sajt
15. Mexicano (1,3,7)          1.790 Ft
sonka, kukorica, bab, erős pp, sajt
16. Kívánság pizza (1,3,7)  1.790 Ft
4 választható feltét, sajt
17. Hawaii (1,3,7)               1.790 Ft
ananász, sajt
Választható alapok: - pizzaszósz-tejfölös-fokhagymás/tejfölös alapok

További kínálatunk:

- Hot-Dog
- Meleg-

szendvics
- Gyros

- Snack boxok
- Saláták

- Desszertek

- Hamburger
- Frissensült
- Burrito
- Qusedilla
- Wrap/Tor�lla
- Lepény

Minden 
hétvégén más-más
 desszer�el várunk!

KÖVESS MINKET 
FACEBOOK-ON !

Ebéd, vagy vacsora?
Gyere hozzánk!
Várunk sok szerete�el 

teraszunkon, de
remélhetőleg lassan már a 

belső helyiségben is 
elfogyaszthatod  

finom ételeinket!
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