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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

- LOGISZTIKAI projektmanager

  

Vevői igények feldolgozása, rendelések visszaigazolása, 
reklamációk kezelése, vevői kapcsolattartás német nyelven.

Előny, de nem feltétel vámügyintéző végzettség.

- HEGESZTŐ (lakatos)

- LÉZERVÁGÓGÉP-kezelő

- FÉNYEZŐ (festő) 

Jelentkezés és további információ: +36-30-256-0238-as telefonon, 
naponta 8-20 óra közöz�.

Esztergomi é�erem az alábbi pozíciókba 
keres munkatársakat:

- Konyhai kisegítő (teljes munkaidő)
- Felszolgáló (részmunkaidő)

FESTMÉNYVÁSÁR

40 festőművész több mint 200 alkotásából választhat, akár részletre is.

Egyösszegű vásárlásnál kedvezményt nyújtunk. Kiállításunk ingyenesen látogatható!

SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA Pécs 06-30/9392-411  www.szvszinvonal.hu

Esztergom, Balassa B. Gazdasági Szakközépiskola
Szent I. tér 7-9. 2022. 05.01. (Vasárnap) 11-18 óráig

Spiralter K�. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

ESZTERGÁLYOS - MARÓS HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

FÉRFI MUNKAERŐ BETANÍTOTT MUNKÁRA
Elvárások:
-1-2 év eltöltö� gyakorlat, vagy szakmai tapasztalat
Munkaidő: 1 műszak, H-P: 6-14.30
Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem
- Buszbérlet, vagy 15 Ft/km üzemanyag térítés
- Munkaruha biztosítása, - Szükség esetén albérlet megoldható

Pályáza� anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a 
pályázatban  szereplő személyes adatait a

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.
Jelentkezni lehet az uzem@spitaltech.hu, vagy info@spiralter.hu

e-mail címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.
Az állásokról érdeklődni: 06-26/349-608, 06-20/617-7700, 06-30/380-7626

telefonszámon lehet H-P: 7-15 óráig.

- Lakkozás
- Fóliázás

- Öná�rós munkalapok
- Menetlevelek
- Sorszámozás

I.

Kivágás bármilyen formára

II.

Bígelés: egy tompa késsel mélyedést hozunk létre a 

későbbiekben könnyebb összehajtás vége�

III.

Perforálás: a kések szaggato�an vágják el a papírt, így azok 

könnyen téphetővé válnak.

pl.: belépőjegy, karszalag, kupon, tombola...

FORTUNA NYOMDA 
TATABÁNYÁN!
Nyomdánk Ofszet és Digitális nyomtatással 

foglalkozik. Krea�v grafikai termelés az Ön céljait 
szem elő� tartva készítjük el az ötletét, születéstől a 

kézhezvételig reklámtermékek megalkotását!

Digitális nyomtatás:
Digitális nyomtatás ugyan úgy működik mint az o�honi 

nyomtatók csak ez a „nagytestvér”. Abban különbözik, hogy 

nagy sebességben, professzionális minőségben nyomtatnak

Kis példányszámban, vagy egyedi darabokhoz najánlo� pl.:

-karszalagok, -oklevelek, -meghívók, -prospektusok, -egyedi 

-naptárak stb.

Stancolás:
Bármilyen forma kivágható papírból. A stancolás felhasználási területe 

végtelen, 3 részre osztható:

Ofszet nyomtatás:
Nagyobb tételű munkáknál ajánlo�, ugyanis ebben az esetben 

mutatkozik meg a költséghatékony ereje, mivel az Ofszetnyomtatáshoz 

szükséges lemezek elkészítése melyeknek költsége már az első 

nagyobb tétel megrendelésénél megtérül, hisz ezeket a 

lemezeket akár 1 millioszor is fellehet használni!

Milyen megrendeléshez ajánljuk?

Pl.: Katalógusok, irkafüzet, szórólap, pizza szórólap,

       plakát, könyv nyomtatására stb.

További kiemelt szolgáltatásaink:
-Felületnemesítés



Esztergom, Petőfi S. 
utcában, közös udvaros, 
utcafronti telek eladó. 
Irányár: 6 M Ft. 
Tel.: +36-20/366-5698.

Befektetés a belvárosban. 
Esztergomban a Besze 
János u.16-ban a bal oldali 
házrész, mely 53 négyzet-
méteres egy nagyszoba /25 
nm/konyha, előszoba fürdő-
szoba. Az ingatlan előtt saját 
parkoló, az utca végén 
buszmegálló található. 
Infrastruktúra szempontjából 
nagyon kedvező bolt, iskola, 
óvoda, iskola, kórház, piac 
500 méterre. Nagy szép 
fedett fatároló az udvarban. 
Felújításra szorul. Azonnal 
költözhető-üres. Vételár: 
16,5 M Ft. MAGÁN-
KÉZBŐL-MAGÁNKÉZBE 
06-30-210-44-68.

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

Albérlet kiadó! 2 szobás 
lakásban, leinformálható 
1 személynek (italozás 
kizárva). 
Tel.: +36-20/851-8179.

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

Hétvégi munkát keres 
(portaszolgálat, 
telefonügyelet, adatrögzítés, 
betanított könnyű fizikai, ott-
hon végezhető) középkorú 
nő. Tel.: +36-70/617-0529.

Takarítási munkát keresek 
magánházaknál Esztergom-
ban. Tel.:+36-30/784-0388.

Kőművest és festőt 
felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Kert karbantartására, épület 
körüli teendőkre megbízható 
munkatársat keresünk 
RÉSZmunkaidőre, 
(nyugdíjas is!) 
PILISMARÓTRA. 
Tel.: +36-20/324-5569.

Dorogi üzembe betanított 
munkára, 2 műszakos 
beosztásba, hosszútávú 
munkára keresünk megbíz-
ható dolgozókat. Elsősorban 
férfiak jelentkezését várjuk. 
Targoncavezetői engedély 
előnyt jelent. 
Tel.: +36-30/267-1012.

Esztergomban / Aranyhe-
gyen , Irinyi u. / lévő  68 nm 
es ingatlanom heti 1 nap 6-8  
órában BEJÁRÓ NŐRE 
lenne szükségem. Jelent-
kezni a 06-30/210-44-68 as 
számon lehet.

Esztergom-Kertvárosba, 
sörözőbe pultost felveszünk. 
Nyugdíjas is lehet. 
Tel.: +36-20/38-39-886.

Dolgozzon otthonról! 
Figurák összeállítása, 
csomagolások, egyebek 
elérhetőségei  Érd : 
www.audiopresshungary.old
alunk.hu: ( ügyfélszolgálat: 
06209104517).

10 éves franchise rendszerű 
cégcsoport újonnan nyíló 
esztergomi ingatlanirodájá-
ba értékesítő kollégákat 
keresünk. Önéletrajzokat a 
babytransportkft@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

Precízen dolgozó hölgyet 
keresek takarításra. 
Tel.: +36-30/354-0425.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLALBÉRLET 

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS
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Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

+36 30 389 9276       

Zöldségfeldolgozó üzembe 

keresünk kollégákat 
2 műszakba! Ingyenes céges busz 

Tatabánya, Csabdi, Mány, Zsámbék

 irányából megoldo�.

 Bérezés: br. 260.000 �. 

+ napi 2-5.000 Ft. bónusz, 

+ SZÉP kártya 30.000 Ft. (3. hónaptól) 

Érd.: 06-70-407-7104

Gépi forgácsolást 
vállalok
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RAKTÁROS
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehe őség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát
a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,
 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és ekercselt kéztörlők, 
kis -és nagytekercses toale�papíok.

FELADATOK:

· Komissiózás, kamionok kézzel történő pakolása

· Szállítási dokumentumok pontos töltése

· Raktáron belüli árumozgatás kézi békával

· Raktári adminisztráció pontos elvégzése

· Termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzése

· Leltárban való ak�v észvétel

ELVÁRÁSOK:

· Számítógép felhasználó szintű ismerete

· Többműszakos munkarend vállalása (2-3 műszak, 8 óra)

· Raktározásban szerze� apasztalat

· Jó fizikai állapot

· Megbízható, pontos munkavégzés

ELŐNYÖK:

·Emelőgépkezelő jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, �z�a mul�nacionálisörnyezet

· Munkavállaló orientált, jó vállala� lég ör és remek csapat

· Versenyképes bér, Cafeteria 

· Egyéb jutatások: Jelenlé� bónuz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, 

   mentor program, Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési támogatás,  kedvezményes 

   vásárlási lehetőség, ingyenes dolgozói csomagok a termékekből

· Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokod, 

   Tokodaltáró, Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás



Jelentkezésed leadhatod:  agota.katona-mikolai@kienle-spiess.com vagy palyazatok@kienle-spiess.com

Kérdésed van?                Ágó: +36 30 556 7206               Be�: +36 30 941 7304

Szeretnél a környék legjobb csapatához csatlakozni? 
Az alábbi nyitott pozíciókra várjuk jelentkezésed! 

Túlórák a 
ledolgozás 

hónapjában 
kerülnek 

kifizetésre

Ingyenes 
vállala� 

buszjárat

Megemelt 
versenyképes 

fizetés

Ingyenes 
sportolási 
lehetőség

Teljesítmény 
bónusz

Havi bónusz

HÍDDARUS

GÉPKEZELŐ

GÉPBEÁLLÍTÓ

GÉPKEZELŐ-GÉPBEÁLLÍTÓ

MINŐSÉGELLENŐR

VILLAMOS KARBANTARTÓ

Cafetéria a 
próbaidő ala� 

is
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Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás
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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!

SZOLGÁLTATÁS

Vegyes tűzifa 18.000 Ft/m3
 Száraz szárított tűzifa 19.000 Ft/m3 

Erdei vegyes 33.000 Ft/m3 1,7 m

Száraz tölgy, bükk 34.000 Ft/m3 1,7 m
Gyújtós 10.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ! 

Kis Róbert 06-70/364-3705
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EGYÉB

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  

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: 

Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást
vállalok korrekt áron!

A Wika Kommunáltechnika Kft. 
munkatársat keres az alábbi 

munkakörbe:

FÉNYEZŐ

Jelentkezés személyesen a vállalat HR osztályán: 

2500 Esztergom, Kertész utca 2.

Elvárások:

-  Szakirányú (autófényező) végzettség

-  Releváns szakmai tapasztalat

-  Megbízható, precíz, pontos munkavégzés

-  Önállóság, terhelhetőség, rugalmasság

Amit kínálunk:

-  Egy műszakos munkarend

-  Hosszútávú, stabil munkalehetőség

-  Munkába járás támogatása

- Jelenléti Prémium

- Cafeteria

  
 
  A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

 OPUS CÉGCSOPORT 

 NŐI ÉS FÉRFI 
 
MUNKATÁRSAT KERES 

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI

 
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE

 (munkavégzés helyszíne Esztergom)

  
Igényes, precíz munkavégzés

 

Megbízhatóság

 

AMIT KÍNÁLUNK:

 

Munkaruha biztosítása

 

Utazás biztosítása céges buszjára�al

 

Kiemelt bérezés

 

Napi egyszeri meleg étkezés

 

kellemes munkahelyi légkör

 
 
 

Amennyiben hirdetésünk felkelte�e érdeklődését, várjuk 
jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25 hé�őtől péntekig 8:00-16:30-ig! vagy a 

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM Facebook oldalon!

A
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)22.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)28.000 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és ellenőrizhető!

1 m3=1 m x 1 m x 1 m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Esztergom területén  belül ingyenes.

SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Tel.: 06-20/9286-392, 
06-30/938-5541

mxmxm3    20.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ!

A
A
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Regisztráció: www.7percrandi.hu
Kövesd facebook oldalunkat:  7percrandi

Helyszín: 

További információ és jelentkezés:  

06-30/4003020

Május 04. szerda
 32-48 évesek, 17 órától

7percrandi7percrandi7percrandi

Dorog, Balaya Bamboo Bár, 
2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8-9.

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
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