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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

KARBANTARTÓ-LAKATOS
HEGESZTŐ-LAKATOS,

LÉZERGÉP-KEZELŐ ÉS
FÉNYEZŐ

munkatársakat keres

Egy, illetve kétműszakos munkarendbe

Betonsped K�. 

több mint 30 éve 
meghatározó szerepet 
tölt be az éptőiparban.

Bővítjük csapatunkat, ezért
 zsaluzásban jártas

 ÁCSOT, KŐMŰVEST és SEGÉDMUNKÁST
keresünk hosszútávú munkavégzésre.

Amit nyújtunk:

     -Kiemelt bérezés

     - Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

     - Extra ju�atások

     - Túlóra lehetőség

     - Biztos há�eret adunk hosszútávon

Amit elvárunk:

     - Precíz munkavégzés

     - Megbízhatóság

     - Terhelhetőség

     - Előnyt jelent betonacél szerelési tapasztalat

Munkavégzés helye: országos

Szakmai önéletrajzát várjuk a 
hr@betonsped.hu e-mail címen, vagy

személyesen a 
2500 Esztergom, Kertész utca 15-17 telephelyünkön.

Nyugdíjas, vagy Gyesen/Gyeden lévő 

Bol� eladói végze�séggel rendelkező hölgyet keresünk

RÉGÉSZ ÜZLETBE ESZTERGOMBA! Hé�őtől péntekig, állandó délutános munkára.

Érd.: +36-70/326-2151.

ÁLLÁS! ÁLLÁS!
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Keresünk készpénzes vevő-
ink részére eladó házakat, 
lakásokat, telkeket, ingatla-
nokat. Tel.: +36-20/489-7290.

Családi házat vásárolnék 
Esztergom-Dorog környékén, 
25-30 M Ft-ig. Nem baj, ha 
felújításra szoruló. 
Tel.: +36-20/416-5028.

Esztergom belterületén, 
újszerű, jó állapotban lévő, 
kertes családi házat vásárol-
nék, fő úton, jól megközelít-
hetőt, 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.

Építési telket vennék 
Lábatlan, Nyergesújfalu 
környékén. 
Tel.: +36-30/534-1791.

Esztergom-Kertvárosban 
különálló, bútorozott lakrész, 
fürdővel, hosszútávra, reális 
áron kiadó. 
Tel.: +36-20/507-8001.

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

Vizesvágó gép kezeléséhez 
keresünk tapasztalattal 
rendelkező gépkezelőt, 
esztergomi munkahelyre. 
Műszaki rajz ismerete, rajz 
szoftver ismerete szükséges. 
Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Szereted a változatos mun-
kát? Esztergomi cég keres 
munkatársat karbantartások 
és szerelések elvégzéséhez, 
országos munkavégzéssel! 
Szakterületünkön piacveze-
tők vagyunk! Ha Te is csatla-
koznál csapatunkhoz, jelent-
kezz! „B” jogosítvány és 
autóvezetési tapasztalat 
szükséges. 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Kisgépkezelőt keresünk 
Esztergomba, elsősorban 
Bobcat kezeléséhez. 
Amennyiben motivált vagy, 
megoldható, hogy mi álljuk a 
tanfolyam és a vizsga árát. 
Elengedhetetlen a jó fizikai 
állóképesség és a “B” 
jogosítvány megléte is. “C” 
kategória előny. Várjuk 
önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt  
keresünk állandó illetve 
részmunkaidőremunkásjárat 
szállításához, azonnali 
kezdéssel. Nyugdíjasok 
előnyben. 
Tel.:+36-30-621-0419.

„C”, ”E” kategóriával, GKI 
kártyával rendelkező 
tehergépkocsivezetőt 
keresek nyerges billencsre, 
hetelős munkára. 
Tel.: +36-30/225-1946.

Szeretnél egy új szakmát 
megtanulni? Esztergom-
kertváros ÖMV kút mögötti 
Iparterületen MŰANYAG 
HEGESZTŐ feladatra 
keresünk munkatársakat. 
Várjuk továbbá 
ASZTALOSOK jelentkezését 
is. Műszaki rajz ismerete 
előnyt jelent. Korszerű 
gépekkel rendelkezünk. Ha 
szeretnél csatlakozni bővülő 
csapatunkhoz, várjuk 
önéletrajzodat. 
Tel.:+36-20-91-67-494, 
oneletrajz@okotechhome.hu

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

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

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

Eladó jó állapotban lévő 
MORA villanytűzhely. Irányár: 
20 E Ft.
Tel.:+36-20/805-6270.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

ÉPÍTÉSI TELEK

EGYÉB

INGATLAN

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS

KIADÓALBÉRLET

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Állandó délutánra és éjszakára

TAKARÍTÓT 
keresünk az ipari parkba!

Takarításban való jártasság előnyt jelent.

SZAKÁCSOT és 
KONYHA KISEGÍTŐT
keresünk fő és mellékállásban.

Diákok és nyugdíjasok
 jelentkezését is várjuk. 

Tapasztalat nem szükséges!
Pilismarót Duna-part, Könyvtár büfé.

Tel.: 06-70/773-6450.



Nagytarcsán található üzemi
konyhára az alábbi pozícióba

hirdetünk felvételt:

SZAKÁCS
MOSOGATÓ

TÁLALÓ LÁNY

KIEMELT BÉREZÉST

BIZTOSÍTUNK!
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Oltási igazolvány nélkül!

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

RÉGÉSZETI ÁSATÁSRA

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

A  PM VIKTOR ESZI Pilisvörösvári  Otthona 

Érdeklődni személyesen, vagy telefonon, Székely Ildikó
telephelyvezetőnél lehet. 

2085 Pilisvörösvár, Fő út 147. 06-26/330-460

 Teljes munkaidőre keres
ÁPOLÓ-GONDOZÓ, SZAKÁCS

 kollégát.
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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!

TÉRKÖVEZÉS,
BURKOLÁS és

egyéb kőműves munkák!
Korrekt áron!

Keressen bizalommal!

06-30/641-4368
SZOBAFESTÉS,

MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Hívjon bizalommal!

06-30/134-5594

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.

Jelenleg a Pázmany Péter 
Katolikus Egyetem 

másodeves hallgatója vagyok.
 Anglisztika főszakon, mű és szakfordítás

illetve Amerikai tanulmányok 
specializáción. 

Tapasztalattal rendelkezem. 
Időpontok megbeszélés alapján! 

Elérhetőségem: 
illesmarci@gmail.com

Angol értességi, 
nylevvizsga felkészítést 

vállalok online!

GYÓGYpedikűr
06-30-210-4468

RÖVID HATÁRIDŐVEL

REDŐNY SZERELÉS, JAVÍTÁS

Sólyom Attila
Tel.: 06-30/205-4328

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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Cím: Nyergesújfalu, Esze Tamás u. 21., 06-20/2593-593.

Munkájára igényes 

SZAKÁCS és KONYHALÁNY kollégát
keresünk Nyergesújfalura az

 Ászok Vendéglőbe!
Jelentkezni személyesen lehet.

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

Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47

2500 Esztergom, 
Telegdy Csanád u. 16.

06-30/881-57-85, www.aatherm.hu
Nyitvatartás: H-P: 7-16, Szo: 7-11-ig

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

mailto:info@uniferkft.hu
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