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Közétkeztetéssel foglakozó cégünk 
ESZTERGOMI és DOROGI 

bővülő csapatába keresünk új munkatársakat 

SZAKÁCS, 

FŐZŐKONYHAI KISEGÍTŐ és 

TÁLALÓKONYHAI KISEGÍTŐ 
munkakörökbe.

Ha szívesen lennél a csapatunk tagja, 
várjuk jelentkezésed az 

elelmezes@hungast.hu e-mail címre, valamint 
telefonon is érdeklődhetsz a 
+36 30 464 2867-es számon.

    

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

- LOGISZTIKUS

  
- FÉNYEZŐ (festő)

- KARBANTARTÓ 

- HEGESZTŐ (lakatos)

ŐSZIBARACK

SZEDD MAGAD, SZOB!
augusztus 13-tól 

minden nap!

+36-20/331-8030

+36-20/490-4270600 Ft/kg

 

É�ermi felszolgáló feladatai (2 műszakos munkarend):

- Svédasztalos reggelik és vacsorák lebonyolítása

- A’la carte vendégek kiszolgálása a déli étkezéskor

- É�erem és terasz �sztántartása

- Asztalok leszedése, terítése

Konyhai kisegítő feladatai (2 műszakos munkarend):

- Alapanyagok előkészítése

- Konyha �sztántartása

- Mosogatás-

- Egyéb konyhai feladatok elvégzése a séf felügyeletével

Szállodai szobaasszony feladatai (napi 4-6-8 órás egyszerűsíte� 

alkalmi foglalkoztatással):

- Közösségi terek �sztántartása, - Szállodai szobák takarítása

Amit kínálunk:

- 8 órás munka esetében napi 1x, 12 órás munka esetén napi 2x ingyenes étkezés,  

- Ú�költség térítés

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Ha szeretnél hosszútávon egy stabil, családias helyen dolgozni,
 akkor jelentkezz hozzánk az alábbi pozíciókra: 

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Jelentkezni a 06-70/324-9615-ös telefonszámon, vagy a 
penzugy@bellevuehotel.hu e-mail címen lehet.

- É�ermi felszolgáló/é�ermi kisegítő

- Konyhai kisegítő, - Szállodai szobaasszony

mailto:munkaugy@belvarosiepito.hu


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

ELADÓ Tokodon tehermentes, 
49 m2-es, 2. emeleti, erkélyes, 
felújítandó, zöldövezeti lakás 
téglaépítésű társasházban. Irányár: 
15,5 M Ft. Tel.: +36-20/9838-623, 
+36-30/5208-564.

Kiadó szoba-konyha-fürdőszobás 
lakás, egyedülálló, nemdohányzó, 
megbízható 50-60 év körüli hölgy 
részére. Ár: személyes 
megbeszélés alapján. 
Tel.: +36-70/ 577-5193.

33 éves férfi munkát keres! 
felsőfokú angol nyelvtudás, 
kereskedelemben és managment 
szakirányon középfokú 
szakképesítéssel és több éves 
szakirányú tapasztalattal 
rendelkezem. Felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Excel, 
Word, Outlook, Access). Lehetőség 
szerint szaktudásom szerint 
helyezkednék el.
Tel.: +36-30/014-4618.

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

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

Esztergomban / Aranyhegyen-Irinyi 
u. / lévő  68 nm es ingatlanom heti 
1 nap 6-8  órában BEJÁRÓNŐRE 
lenne szükségem. Jelentkezni a 
+36-30/210-44-68 as számon lehet.

D kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező gépkocsivezetőt  keresünk 
állandó illetve részmunkaidőre 
munkásjárat szállításához, azonnali 
kezdéssel. Nyugdíjasok előnyben. 
Tel: +36-30-621-0419.

Újszerű állapotú, garázsban tartott, 
2 éves, automata Grandland X 
Opel személygépkocsi benzines, 
1800 km-rel eladó. 
Tel.: +36-30/181-8508.

Angol  Cocker Spániel kisfiú, 14 
hetes, oltva, chippelve, féreghajtva, 
anyukája mellől, gondos családtól 
eladó. Tel.: +36-30/576-8604.

ÜDÜLŐJOG / ZALAKAROS / 2 x 2 
hét 5 fő , másfél szobás ELADÓ. 
Irányár:300 E Ft. 
Érdeklődni: +36-70-946-00-51.

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 2-3-5-
10 literes, befont demizsonok, 30-
35-65 literes boroshordók, 2-3-5-
10-20-50-65 literes műanyag edé-
nyek. Esztergom-Kertváros, 
Kolozsvári u. 4. Érdeklődni 
délutáni, esti órákban. 
Tel.: +36-20/34-30-759.

Padlásról, pincéből előkerült régi 
feliratú sörösüvegeket, 
szódásüvegeket és egyéb más 
palackot vennék gyűjteményembe. 
Más régiségek is szóba jöhetnek. 
Esztergom +06-30/266-0062.

Eladók: 90 cm átmérőjű üvegasztal, 
3 db 60 cm magas lófej tartja, 
kerekes bevásárló kocsi. Eszter-
gom-Kertváros, Kassai utca 57.

Régiségeket, hagyatékot 
vásárolnék. Hívjon bizalommal. 
Tel.: +36-70/251-3915.

ELADÁS
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INGATLAN

ÜDÜLÉS

KÍNÁLALBÉRLET

JÁRMŰ

KÍNÁLÁLLÁS

KERESÁLLÁS

ÁLLAT

Igényes 

- KERTÉSZT 

- GONDNOKOT 

keresünk pilismaróti nagykertes 

nyaralónk gondozására.

Lehet KATA-s, Vállalkozó, 

Egyéni munkavállaló vagy

 bejelentett munkaviszony is.

Napi 8 órában H-P-ig. 

Esetleg csapat, aki heti 

redszerességgel vállal szakmunkát.

Egész éves foglalkoztatás. 

Érdeklődni: 06-20-420 7001

Legyél Ügyfélszolgálatos Tanácsadó 
Oroszlányban  a Groupama Biztosítónál!

Amit kínálunk:
- Alap + teljesítmény arányos juttatás, - Modern irodai háttér             
- Támogató, dinamikus csapat, - Rugalmas munkaidő beosztás
- Ingyenes képzés, folyamatos tréning lehetőség 
- Kedvezményes telefon flotta csomag 
- Közvetlen vezetői támogatás
Elvárások: 
- Önállóság, jó megjelenés, jó kommunikációs készség 
- Számlaképesség,  - Középfokú végzettség
- Diploma, MNB biztosításközvetítői végzettség előny

Jelentkezési lehetőség: tunde.kocsis@groupama.hu

színes reklámhetilap
www.fortunainform.hu

hirdetes@fortunainform.hu

33/599-299, +36-30/400302051.500 példán megjelenés 
Esztergom és

vonzáskörzetében 
+ Tatabányán,  

emelle� 13 állás
/szolgáltatás/program  

internetes portálokon való posztolás 
naponta többször!!

- 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

EGYÉB
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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

Főbb feladatok, munkák:
- Teljes körű könyvelési feladatok ellátása
  (bejövő kimenő számlák, pénztár, vegyes, könyvelés) vevői és 
  szállítói folyószámlák naprakész vezetése,
- Számviteli nyilvántartások vezetése
- Éves beszámoló összeállítása
- Napi számviteli feladatok, szakterületi adminisztrációs feladatok
  ellátása (számlák feldolgozása, gazdasági események naprakész 
  könyvelése)
- A magyar hatályos jogszabályok szerinti számviteli 
  nyilvántartások vezetése
- Havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzése, 
  beszámolók összeállítása és adófolyószámla egyeztetése,
- Adóbevallások elkészítése,
- Bérfeladások ellenőrzése, könyvelése
- Vegyes bizonylatok könyvelése
- Főkönyvi riportok, kimutatások elkészítése
- KSH

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
- Pontosság, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés
- A pozíció akár rész munkaidőben és megbízási szerződéssel is 
  betölthető
- Heti 1 alkalom személyes jelenlét szükséges az intézményünkben a 
  többi napon home office-ban ellátható a munkakör.)

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

 

 

Mérlegképes könyvelő
Piliscsabai, egyházi fenntartású szociális intézmény 

munkatársat keres.

Jelentkezés módja:
Várjuk jelentkezésüket az nbahaz@invitel.hu e-mail címre

Ital,- és ételautomata 
szervízes kolléga Esztergomban     

 

Főbb feladatok, munkák:
- Partnereinknél üzemeltete� ital- és ételautomaták szervizelése és karbantartása
- Géphibák elhárítása, gépbeállítások
Az álláshoz tartozó elvárások:
- Az ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsola�artás során   cégünk 
  ügyfélközpontú képviselete
- Alap- vagy középfokú műszaki végze�ség előny a karbantartási feladatok 
  ellátásához
- Precíz, körültekintő munkavégzés, rendszeretet, megbízhatóság
- B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
- Elektrotechnikusi és/vagy műszerész végze�ség
- Hasonló munkakörben szereze� tapasztalat
- Ebben a munkakörben elengedhetetlen még a megfelelő műszaki érzék, 
  kézügyesség, problémamegoldó készség, és lényeges, hogy hajlandó legyél új 
  ismereteket elsajá�tani, befogadni.
Amit kínálunk:
- Minőségi munkát támogató bérezés
- Stabil vállala� há�ér
- Segítőkész, szakmailag felkészült kollek�va
- Változatos munkakör, mobilitási lehetőség, rugalmas munkavégzés
- Céges autó
- Céges mobiltelefon
PS: Pályakezdők és/vagy nyugdíj-közeli jelentkezők se kíméljenek!

 

 

 

Azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb terméket/szolgáltatást 

adhassuk ügyfeleinek. 

De Murphy él, sőt élni fog. Így a legjobb terméknél is előfordulhat, hogy 

meghibásodik. Ezért van szükségünk Rád!

Vállalatunk a régió egyik meghatározó szereplője élelmiszer- és

áruautomata üzemeltetése területén.

Szerviz-technikusi pozícióba keresünk új kollégát kávégépek, ital- és étel 

automaták szervizeléséhez, alkalmazo� jogviszonnyal, akár azonnali kezdéssel.

Fényképes önéletrajzot az 
allas@kave24.hu címre „szervíztechnikus” jeligére várunk!



Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

4                                                      FORTUNA - INFORM  XXXII. évf.  33. szám  2022. augusztus 19.                                                      33/599-299             

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

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
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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!
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Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

Gyors és precíz kivitelezés!
Tel.: Kis Róbert 06-70/364-3705

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást 
vállalok korrekt áron!

Gépi forgácsolást vállalok

      
+36 70 502 7987Főbb feladatok, munkák:

- Teljes körű könyvelési feladatok ellátása
  (bejövő kimenő számlák, pénztár, vegyes, könyvelés) vevői és 
  szállítói folyószámlák naprakész vezetése,
- Számviteli nyilvántartások vezetése
- Éves beszámoló összeállítása
- Napi számviteli feladatok, szakterületi adminisztrációs feladatok
  ellátása (számlák feldolgozása, gazdasági események naprakész 
  könyvelése)
- A magyar hatályos jogszabályok szerinti számviteli 
  nyilvántartások vezetése
- Havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzése, 
  beszámolók összeállítása és adófolyószámla egyeztetése,
- Adóbevallások elkészítése,
- Bérfeladások ellenőrzése, könyvelése
- Vegyes bizonylatok könyvelése
- Főkönyvi riportok, kimutatások elkészítése
- KSH

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
- Pontosság, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés
- A pozíció akár rész munkaidőben és megbízási szerződéssel is 
  betölthető
- Heti 1 alkalom személyes jelenlét szükséges az intézményünkben a 
  többi napon home office-ban ellátható a munkakör.)

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

 

 

Mérlegképes könyvelő
Piliscsabai, egyházi fenntartású szociális intézmény 

munkatársat keres.

Jelentkezés módja:
Várjuk jelentkezésüket az nbahaz@invitel.hu e-mail címre

Munkatársat keresünk teljes munkaidős,

  munkakörbe.konyhai kisegítő
Tátika Bisztró  Tát, Tátika tér 1.

+36 30 993 4617

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

Főbb feladatok:

- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 

  biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével

- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje

- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése

- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

 Elvárások:

- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete

- Többműszakos munkarend vállalása

- Hegesztési ismeretek és gyakorlat

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Béren kívüli juttatások

- Cafeteria

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
munkakörbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Operátor-végellenőr
Targoncavezető
Minőségellenőr

Amit ezért biztosítunk számodra:
• Alapbér + jelenlé� bónusz
• Cafetéria
• Minőségi bónusz
• Bejárás támogatás
   (tömegközlekedés - céges busz vagy autó)
Munkavégzés helye: Dorog

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
toborzas@insertus-hr.hu

06205584770,  06203617531

  
 
  

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!

Esztergomban	lévő	könyvelő	irodánkba	

könyvelőt	keresünk.
Elvárás:	

legalább	közgazdasági	szakközépiskolai	végzettség,	vagy	
számviteli	ügyintézői	képesítés.

Önéletrajzokat	a	

konyvelunk.kft@gmail.com	e-mail	címre	várjuk.

mailto:hirdetes@fortunainform.hu


 06-33/599-299                                                    FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  33  szám    2022.  augusztus 19.                                                                  5                                                               



6                                                             FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  33.  szám    2022. augusztus 19.                                                        06-33/599-299

Raklapgyártással foglalkozó cégünk 

férfi munkaerőt keres 

fizikai munkára, egyműszakos munkarendbe 

faipari gépek kezelésére.

AZONNALI ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Munkavégzés helye: 

Rozifa Kft. 

2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52.

Jelentkezés: 

info@raklapgyartas.hu vagy 

AMIT KÍNÁLUNK

- Nettó bér:
  350.000 Ft

- Ingyen szállás

- Túlóra lehetőség

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

Helyszín: 

További információ és jelentkezés:  06-30/4003020

szeptember 09. PÉNTEK
 32-48 évesek, 18 órától

2500 Esztergom, Simor János utca 96.

7 percrandi

Újra	Esztergomban!

7percrandi7percrandi
	Star	Pipe
	House	Bár
	Star	Pipe
	House	Bár
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