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Hirdetési információért keressen minket

Telefonon: 06-30/4003020,
E-mailen: hirdetes@fortunainform.hu

Facebook, Instagram oldalakon!! !
    

Cégünk munkába járáshoz térítést biztosít.
Ha szeretnél családias környezetben, 

jó hangulatban dolgozni, várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 
esztergomi munkahelyre munkatársakat keres 

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

Telefon: 06-33/511-400

(Technikus feladatai: termékek felépítési adatbázis 
karbantartása, heti gyártási program kezelése, 
gyártás közben felmerülő problémák kezelése)

egy, illetve kétműszakos munkarendbe

- LÉZERGÉP-KEZELŐ 
MŰSZAKVEZETŐ 

- FÉNYEZŐ és
- TECHNIKUS
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Keresünk készpénzes vevőink részére eladó 

házakat, lakásokat, telkeket, ingatlanokat. 

Tel.: +36-20/489-7290.

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás lakás bérleti 

jogát cserélnénk, állampolgári cserével 

jogosultak számára. Vidéki, Székesfehérvár 

környéki kertes ház érdekel. Értékegyeztetéssel 

megoldható. Ár: 14 M Ft. 

Tel.: +36-30/552-7290.

Esztergomban, különbejáratú,1szobás, konyha, 

zuhanyzós, kályhafűtésű lakás, teljesen 

bútorozva, reálisáron kiadó. 

Tel.:+36-70/415-.9756.

Takarítási munkát keresek magánházaknál 

Esztergomban. Tel.:+36-30/784-0388.

Esztergomban és Esztergom-Kertvárosban fa 

behordási illetve házkörüli munkát keresek 

(megbízható fiatalember vagyok). 

Tel.: +36-20/442-13-04.

Keresek Esztergomban illetve környékén, 

ottlakással idősszemély/személyek 

gondozását. Tel.:+36-70/517-2154.

Kőművest és festőt felveszek. 

Tel.: +36-70/941-7152.

„C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal, raklapos áru 

szállítására sofőrt keresünk kiemelt bérezéssel. 

Tel.: +36-30/913-3788.

Beugró, kisegítő munkatársat keresek a Sziszi 

divatba (Esztergom, Tesco), határozatlan időre, 

betegség miatt. Érdeklődni csak üzenetben: 

+36-20/489-7290.

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.

65 éves férfi, olyan egyedülálló szolid hölgy 

társát keresi komoly élettársi kapcsolathoz 

Esztergom környékéről. Tel.:+36-20/324-7521.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

Érdeklődni a 

06-30-331-7437 
számon lehet.

A sü�ői 
Jankó Vendéglőbe

szakácsot,
pizzaszakácsot, 

konyhai kisegítőt 
és

futárt 
(saját autóval rendelkező)

munkatársat keresünk!

EGYÉB

TÁRSKERESŐ Amit kínálunk:
- Ingyenes céges buszjárat
- Saját bejárás esetén útiköltség támogatás
- 1 műszakos munkarend
- Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését
a 06 20 771 6042-es telefonszámon, vagy az

allas@interfood.hu e-mail címre.

Nagytarcsán található üzemi konyhára

SZAKÁCS 
pozícióba keresünk új kollégát!

Kiemelt bérezés, 300.000 Ft feletti
 kereseti lehetőség!

Pultost,
Szakásot és

Futárt

Önállóan dolgozni tudó

BÚTORASZTALOS
munkatársat

keresek, sárisápi munkahelyre.
Érd.: 06-30/2463-885
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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!

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.
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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. 06-70/364-3705
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+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

Önállóan dolgozni tudó
kolléganőt keresünk az

esztergomi Tescónál lévő 

lángosos büfébe,
heti2-3 napra.

Jelentkezni lehet:

06-20/776-6452.

Ha felkelte�ük érdeklődését, önéletrajzát várjuk az

 alábbi e-mail címre:

Hr.Sofidelhungary@sofidel.com

vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

MEGEMELT FIZETÉSEKKEL
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

GÉPKEZELŐ POZÍCIÓRA
Sofidel Hungary K�. papír törlőkendők, szalvéták, papírzsebkendők,

 toale� papírok gyártásával foglalkozik.

FELADATOK:

-  Termelési programban meghatározo� termékek gyártása

-  Termelő berendezések kezelése

-  Az ado� gépen gyárto� termékek minősítése

A SOFIDEL HUNGARY KFT, AZ ALÁBBI JELENTKEZŐK

ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA PISZKEI TELEPHELYEN TÖRTÉNŐ 

MUNKAVÉGZÉSRE, AKIK RENDELKEZNEK:

- Min. 8 általános iskolai végze�séggel

- Hasonló területen szerze� tapasztala�al

Gépek, berendezések üzemeltetése iránt érdeklődnek

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofidel Hungary K�. minden munkavállalója részére

-  Versenyképes jövedelemcsomagot

-  Éves Cafeteria keretet

-  Iskolakezdési támogatást biztosít.

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069, tothne@rlphigienia.hu

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 
felveszünk.
Délelőttre, délutánra és éjszakára.

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

forgalmazása és beépítése!
Redőnyök, reluxák készítése!

  06-20-9844-439

E-mail: kiss74zsolt@gmail.comE-mail: kiss74zsolt@gmail.com

AJTÓK-ABLAKOKAJTÓK-ABLAKOK
Kiss ZsoltKiss Zsolt

TAKARÍTÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Jelentkezni és további információ: 
Csülök Csárda Esztergom,Batthyány L. u. 9.

Napi 4 órás, délelőtti munkarend,
határozatlan idejű szerződés.

Acélszerkezetek,ipari berendezések tervezésével,
gyártásával, beüzemelésével foglalkozó cég
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet: Esztergom,Schweidel József út 2.
E-mail: aceltechkft@invitel.hu. Tel.: 06-30-864-7137

LAKATOS 
SZERKEZETI LAKATOST ÉS HEGESZTŐT

LAKATOS 
SZERKEZETI LAKATOST ÉS HEGESZTŐT

Fortuna Nyomda
Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Fortuna Nyomda

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
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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

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

Feladatok:

- Vasbeton szerelési, vázkötési munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

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.

VASVÁZKÖTŐ

Raklapgyártással foglalkozó cégünk 

férfi munkaerőt keres 

fizikai munkára, egyműszakos munkarendbe 

faipari gépek kezelésére.

AZONNALI ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Munkavégzés helye: 

Rozifa Kft. 

2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52.

Jelentkezés: 

info@raklapgyartas.hu vagy 

AMIT KÍNÁLUNK

- Nettó bér:
  320.000 Ft

- Ingyen szállás

- Túlóra lehetőség

 

Főbb feladatok, munkák:
- Szociális intézmény (Idősek O�hona)  gazdálkodásának 
  koordinálása,
- Kapcsola�artás a Magyar Államkincstárral, norma�v támogatás 
  igénylése, módosítási és elszámolási feladatok koordinálása,
- Gazdasági döntések előkészítése
- Adatszolgáltatások, zárások, beszámolók, szabályzatok 
  elkészítése,
- Kapcsola�artás a gazdasági területhez tartozó partnerekkel
- Az intézmény gazdasági területét képező három munkakör 
  (munkaügy, pénztár, könyvelés) ellenőrzése és koordinálása 

Az álláshoz tartozó elvárások:
- A pozíció betöltéséhez elegendő a regisztrált mérlegképes 
  könyvelői végze�ség
- Microso� Word és Excel felhasználói szintű ismerete 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
- Egyházi tulajdonú szervezetnél, szociális intézménynél szerze� 
  szakmai tapasztalat,
- RLB 60 könyvelői program ismerete

 

Keresztény fenntartású szociális intézmény
 keresi új munkatársát 

számviteli-pénzügyi 
csoportvezető 

pozícióba.

Várjuk fényképes önéletrajzukat a 
szocadminisztrator@nbahaz.hu e-mail címre
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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

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

- 8 általános iskolai végzettség

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.

VASVÁZKÖTŐ

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

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

teraszunkon, de
remélhetőleg lassan már a 

belső helyiségben is 
elfogyaszthatod  

finom ételeinket!

 
- TOJÁSRÁNTOTTA
- HEMENDEX
- SZENDVICS
- TEA
- KÁVÉ
- CAPUCCINO

ÚJDONSÁG!! Hétfőtől - Szombatig REGGELIVEL is
várunk szeretettel illetve 

REGGELI házhozszállítással is!

ÚJ!
ÚJ!
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