


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

Dorogon, garázst bérelnék! 
Telefonszám: +36-30/565-8084.

Kiadó összkomfortos szoba-konyha-
fürdőszobás házrész, bútorozva. 
Nemdohányzó, középkorú, vagy idős 
személy részére (idős részére 
segítséget is tudok adni). Tel.: +36-
33/435-594, +36-70/250-0057.

Esztergomban házrész kiadó,1-2 fő 
részére. Tel.: +36-70/773-7014.

Mini garzon kiadó (főzőfülke, szoba, 
zuhanyzó, wc) 1személy részére 
Esztergom-Kertvárosban, a Kassai 
utcában. Tel.: +36-30/571-6269.

Lábatlan illetve környékén napi 
bejelentéssel alkalmi munkát 
keresek. Tel.: +36-30/3058-483.

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

Otthonról dolgozhat! Reklámanyag 
összeállítása és egyebek. 
Elérhetőségei:
Érd.: +36-90-60-36-07 
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 
+36-20-910-45-17).

Esztergomi vállalkozás keres 
műszaki ügyfélszolgálatost. 
Feladatok: karbantartások műszaki 
ügyintézése, egyeztetése. 
Elvárások: jó kommunikációs 
készség, műszaki affinitás. Várjuk 
önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:+36-20-91-67-494.

Számlázó-készletkezelő 
munkatársat keresünk 
környezetvédelem területén működő 
vállalkozásunkba. Feladatod a 
készletek kezelésén és a 
számlázáson túl számos 
adminisztratív feladat lesz. 
Elvárások: legalább 3 év tapasztalat 
hasonló területen, rendszerszintű, 
logikus gondolkodás, B jogosítvány. 
Várjuk jelentkezésedet! 
oneletrajz@okotechhome.hu.

Bontásra való cserépkályha eladó 
Esztergomban. 
Tel.: +36-20/573-0385.

Esztergomban alsósoknak 
korrepetálás és németnyelvtanítás 
(tanítónéni, német tanárnő). 
Tel.: +36-30/231-4628.

INGATLAN

GARÁZS

EGYÉB

www.fortunainform.hu

VÉTEL

KERESÁLLÁS

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM
+36 30 6-340-403

2                                                        FORTUNA - INFORM  XXXI. évf.  03. szám  2021. január 22.                                                            33/599-299

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

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

Fortuna
nyom

daDigitális nyomtatás
Egy darabtól akár néhány száz példányig 
gazdaságos technológia, nyomtatási médiumok 
egész sora áll rendelkezésre 
(fehér- és színes papírok, kreatív papírok, 
kartonok, öntapadós papírok és fóliák).
 

Nyomdánk továbbra is várja  a megrendeléseiket. 

Online megrendelés - Házhozszállítás

Korszerű színes digitális nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére a gyors 
és gazdaságos nyomatok előállítását.                .
A nyomógép úgynevezett EA (emulzió-aggregációs) 
tonert használ a színes nyomatok előállításához, 
melynek köszönhetően jobb képminőséget, finomabb 
vonalakat és szövegeket, mint a hagyományos tone-
rekkel dolgozó nyomógépek, valamint hibátlan
selymes felületet hoz létre a nyomathordozón .

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

Ofszetnyomtatás
Közepes- és nagy példányszámokhoz ajánljuk, 
a lehetőségek 1-től 6 színig terjednek, 
B2-es formátumig, 60 g-os papírtól egészen 
az 600 g-os kartonig.

Korszerű 4 színes ofszet nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére kissebb, vagy nagyobb
volummenú munkák gazdaságos előállítását.                .
Gépünk opciós kiegészítőkkel lett ellátva, mely csomagoló 
kartonok color nyomását is lehetővé teszik.

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

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.

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
Mikrofa-Autó Kft. 06-70/670-2866
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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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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.

Helyi épületgépésze� vállalkozás

 CSŐSZERELŐ kollégákat keres! 

Jogosítvány és műszaki tapasztalat előny.
 E-mail: techtonicbuild@gmail.com

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Tel.: +36-70/778-1196.

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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+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

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

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

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

keresek munkatársakat  
9.000 Ft/nap, heti fizetéssel. Bejárat biztosított.

RÉGÉSZETI ÁSATÁSRA

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
 06-30/634-2864.

06/30/184 2912

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES
BETANÍTOTT MUNKÁRA

Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság

Béren felüli bónusz ju�atások: - havi bónusz
                                                       - év végi bónusz
Munkaruha biztosítása
Napi egyszeri meleg étkeztetés
Utazás biztosítása

A több,mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

AMIT ELVÁRUNK:

AMIT KÍNÁLUNK:

(Esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

FELTÉTELEK:

AMIT KÍNÁLUNK:

Esztergomi munkahelyre keres munkatársakat az alábbi munkakörre:
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