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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

Helló újraTatabánya!
Információért keressen minket

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

Facebook, Instagram oldalakon!

A német tulajdonú Aerzen Hungária Kft. esztergomi
 telephelyére keres egyedi gépek gyártásához 

Jelentkezés: önéletrajz megküldésével
2500 Esztergom, Pf.: 205

E-mail: miklos.hunya@aerzen.com

GÉPÉSZ 
TERVEZŐMÉRNÖK

munkatársat 
FŐBB FELADATOK:

-  Gépészeti konstrukciók kidolgozása (3D), részletezése, 

  dokumentáció (műszaki rajz) készítés, számítások elvégzése

 Konstrukciók és részletrajzok ellenőrzés- 

 Részvétel a termékfejlesztésben - 

ELVÁRÁSOK:

-  Gépészmérnöki végzettség

-  3D tervezői program (Autodesk Inventor) magas szintű ismerete

 Képes a csapatmunkára, illetve önálló munkavégzésre is- 

-  Rugalmasság, terhelhetőség

ELŐNY: 

-  Angol / orosz nyelvtudás

 Hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat- 

! !



Aranykorona Hotel Vendéglő Kávézó Reggeliző

1984 óta a Moldován család tulajdonában.

Aranykorona Hotel, Restaurant, Cafe

2083 Solymár, Tertyánszky u. 40.

Tel., fax +36-26-360047

koronaa@t-online.hu, www.aranykoronavendeglo.hu

szakképzett felszolgálót. 
Korrekt feltételek, 

korrekt munkabér, 

korrekt munkaidő.

Személyes megbeszélésre várjuk.

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

Esztergomdéli város részén, belterüle-
ten, újszerű, jó állapotban lévő, kertes 
családi házat vásárolnék, fő úton, jól 
megközelíthetőt, szuterén szintjén 2 
gépkocsinak garázs, tároló és 
kazánhelyiség, 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.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG! Dorog legfor-
galmasabb utcájában, a megújult Mária 
utcában, az SZTK parkoló közvetlen 
közelében,45 nm-es üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: +36-30/859-9207.

Esztergomban olcsó albérletet keresek 3 
főre (párommal és 16 éves leánygyer-
mekkel). 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-Kertváros-
ban fa behordási illetve házkörüli munkát 
keresek (megbízható fiatalember 
vagyok). Tel.: +36-20/442-13-04.

Betegápolás háznál, ha kell 24 órában is 
Esztergom és környékén. 
Tel.:+36-70/304-5280,06-70/517-2154.

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 munka-
társat 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.

Hentes, húsfeldolgozót lábatlani 
munkahelyre felveszünk, 1 műszakos 
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

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

KERESALBÉRLET

ÜZLETHELYSÉG

ÜZLETHELYSÉG
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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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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

HETI MENÜ 
Főzését és szállítását vállalja é�ermünk!

50 főtől akár 150 fő részére, változatos kínála�al, allergéneket és 
egyéb igényeket egyeztetés szerint figyelembe véve.

Tel.: 06-30-725-2304
Esztergom és 25 km-es vonzáskörzete!

Főbb feladatok: 

- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a biztonságtechnikai 

  előírások figyelembevételével,

- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje,

- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése,

- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

Elvárások: 

- Műszaki végzettség,

- Hegesztési ismeretek és gyakorlat

Előny: 

- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete,

- Többműszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk: 

- Versenyképes jövedelem

- Béren kívüli juttatások

- Cafetéria

Munkavégzés helye: Lábatlan

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

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

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

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.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

mailto:info@uniferkft.hu
mailto:info@uniferkft.hu
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Főbb feladatok:
- Szociális intézmény (Idősek Otthona) gazdálkodásának koordinálása, 
  törvényes működési feltételek megteremtése, jogszabályi megfelelőség 
  biztosítása és felügyelete
- Az intézmény működéséről készült statisztikák, adatszolgáltatások, 
  működési feltételek biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása,
- Kapcsolattartás az Államkincstárral, normatív támogatás igénylése,
  módosítási és elszámolási feladatok koordinálása,
- Az intézmény napi pénzügyi ügyeinek kezelése, banki kapcsolatok intézése 
  (utalások, igazolások kérése) kapcsolat partnerekkel, ajánlatok kérése, 
  reklamációk,
- Gazdasági döntések előkészítése
- Pénzügyi előrejelzések, egyéb tervek készítése
- Az adatszolgáltatások, zárások, beszámolók, kimutatások, pontos elkészítése
- Kapcsolattartás a gazdasági területhez tartozó partnerekkel,
- A számviteli politika kialakítása, számviteli rendszer működtetése, 
  gazdasági szabályzatok készítése,
- A számviteli és adó jogszabályok követése és betartása,
- Adóbevallási, adók befizetési, visszaigénylési ügymenetének végrehajtása

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
- 3-4 év szakmai tapasztalat
- Magas szintű Word és Excel alkalmazása 

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

Munkavégzés helye:
2081 Piliscsaba, Kálmán király útja 15. 

 

A piliscsabai egyházi fenntartású 
Nagyboldogasszony Ház Idősek Otthona 

új munkatársat keres 

Gazdasági vezető
munkakörbe

Várjuk fényképes önéletrajzokat az nbahaz@invitel.hu e-mail címre.

    

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 ÉS

FÉNYEZŐ 
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