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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

PRÉSGÉPKEZELŐ,
KARBANTARTÓ-LAKATOS

HEGESZTŐ-LAKATOS,
LÉZERGÉP-KEZELŐ ÉS

FÉNYEZŐ
munkatársakat keres

Egy, illetve kétműszakos munkarendbe

KÁRÁSZ GÁBOR
ESZTERGOM-KERTVÁROS, POZSONYI UTCA 95.

+36-30-6543-980

ESZTERGOM-KERTVÁROSBAN
HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK ÉLEZÉSE,

RÖVID HATÁRIDŐVEL.
EGYEDI KÉSEK KÉSZÍTÉSE.

NYITVATARTÁS:                  
Hétfő:            
Kedd:            
Szerda:  8-12         
Csütörtök:    
Péntek:         
Szombat:  8-12      

8-12, 14-18
8-12, 14-18

8-12, 14-18

8-12, 14-18

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

Esztergomdéli város részén, 
belterületen, újszerű, jó álla-
potban lévő, kertes családi 
házat vásárolnék, fő úton, jól 
megközelíthetőt, szuterén 
szintjén 2 gépkocsinak ga-
rázs, tároló és kazánhelyi-
ség, lakás szintjén 1 légte-
rű,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 albérle-
tet keresek 3 főre (párommal 
és 16 éves leánygyermek-
kel). 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 felve-
szek. 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 
napra. Jelentkezni: 
+36-20/776-6452.

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

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.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

EGYÉB

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

KERESALBÉRLET

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

                                                    

A munkakörökkel, jelentkezési határidőkkel, egyéb 
feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a

 szakkórház honlapján.
Várjuk hívását!

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS 

SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
· Önéletrajz 

· Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata

· Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és az
   elbírálásában résztvevők betekintési jogához

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu, 
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

2026 Visegrád, Gizella telep.

(Visegrád, Gizellatelep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

ÁpolóŘ 
SzakácsŘ 
TakarítóŘ 
VillanyszerelőŘ 
Személyi ügyintézőŘ 
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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 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
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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!

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.

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

A
 5

8
4
8
2
0
7

Teljes fürdőszoba felújítás,
csempézés és generálkivitelezés!
Hívjon bizalommal!

BURKOLÓ MESTER!

06-20-513-5950

GYÓGYpedikűr
06-30-210-4468
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Szolfézs és zongora oktatást 
vállalok! (Dorogon)

06-20/238-5112

FELADATOK:

  A csarnok gépészeti rendszerének üzemeltetése, hibaelhárítása,·
   problémamentes működtetése.

  Elvégzi a gyártóberendezések és épületek preventív karbantartási és·
   szervizmunkáit.

  Folyamatosan figyeli, ellenőrzi a berendezések optimális kihasználását·

  Együttműködik a karbantartást végző külső cégekkel·

  A gyártórészleggel együttműködve végzi a karbantartást.·

  A pótalkatrészek felhasználásánál betartja az azok nyilvántartására ·
   vonatkozó előírásokat.

  Vezeti és továbbközvetíti az üzemzavarok és a javítások nyilvántartását.·

ELVÁRÁSOK: 

  Szakirányú középfokú vagy szakmunkás végzettség·

  8 órás, 3 műszakos munkarend vállalása (H-P)·

  Terhelhetőség, stressztűrő képesség, műszaki affinitás·

  Kitűnő problémamegoldó képesség, önállóság, megbízhatóság·

  Releváns szakmai tapasztalat hasonló munkakörben·

  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek·

ELŐNY:

  Műanyagfeldolgozógépek és/vagy műanyagfröccsöntő szerszámok·
   karbantartásában szerzett tapasztalat 

  Autóipari és/vagy műanyagiparban szerzett tapasztalat·

Cégünk 2006 óta tölt be kiemelkedő szerepet Magyarországon 
az autóipari műanyagalkatrészek gyártásában. Legmodernebb fröccsöntéses

technikákkal gyártjuk termékeinket. Autóipari beszállítóként
kulcsfontosságú számunkra termékeink minősége és vevőink elégede�sége

Esztergom Ipari parkjában (Budapes�ől 45 km-re) dinamikusan bővülő csapatunkba 
keressük új kollégáinkat!

KARBANTARTÓ

FELADATOK: 

  Az üzemben alkalmazott fröccsöntő, ultrahangos hegesztőgépek ·
   technológiai beállítása, üzemképes állapotban tartása
  A szükséges javítások, hibaelhárítások és módosítások elvégzésének·

   kezdeményezése, kisebb karbantartási munkák elvégzése
  Együttműködés a karbantartó- és a termelő részleggel·
  Technológiához kapcsolódó dokumentáció naprakész kezelése·

ELVÁRÁSOK:

  Középfokú szakirányú végzettség,·
  Gyors probléma felismerő és megoldó képesség·
  Műanyagipari területen megszerzett gyakorlati tapasztalat,·
  Műszaki rajzok ismerete·
  Könnyű- és nehézgépkezelői bizonyítvány·
  Minőségirányítási rendszerben szerzett tapasztalat ·

AMIT AJÁNLUNK:

  Nemzetközi munkakörnyezet, stabil vállalati háttér·
  Munkavállaló-barát környezet, dinamikus csapat·
  Versenyképes fizetés·
  13. havi bér és bónusz·

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

 Esztergom, Ipari park·

GÉPBEÁLLÍTÓ

Amennyiben érdekli az álláslehetőség, küldje el önéletrajzát a
következő e-mail címre:

plastimat.hr@grupoantolin.hu

KORREKT ÁRON!
HÍVJON 

BIZALOMMAL!

Huszkó József e.v. 
06-30-6414-368

Kerítés építés,
      Burkolás,
           
         
      

Térkövezés

Térkövezés

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás
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- Ruházati és 
cipő-

osztályunkon!

Érdemes benéznie hozzánk, rengeteg akciókkal és 
folyamatosan érkező őszi kollekcióval várjuk kedves vásárlóinkat!

Cím: Esztergom, Rákóczi tér 5. Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8.30-12.30

BÁSTYA ÁRUHÁZ I-II. emelet
ÁZSIA CENTRUM

INDUL A NYÁRI VÁSÁR!

 

Az akció AUGUSZTUS 02-től érvényes a készlet erejéig!

-50%
INDUL A NYÁRI VÁSÁR!

 cipő és ruházati 
termékre!

-30%

BÁSTYA ÁRUHÁZ I-II. emelet

ÁZSIA CENTRUM

EGYES NYÁRI
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