
színes reklámhetilap

www.fortunainform.hu

2022. október 14.  XXXII. évfolyam 41. szám

hirdetes@fortunainform.hu

33/599-299, 06-30/4003020

ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU_TATABÁNYA

2022. 10. 22-23.
09.00-16.00



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

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

Esztergomban / Aranyhe-
gyen-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.

Könyvelőt keresek fő, ill. 
mellékfoglalkozásban. Heti 
2 nap fix, többi home office. 
Önálló munkavégzés RLB-n 
Jelentkezni lehet: 
icashkft@gmail.com

Esztergom-Kertvárosi mun-
kahelyre tapasztalt asztalost 
keresünk leszabási munkák-
ra. Műszaki rajz ismerete 
előnyt jelent. Korszerű 
gépek, jó csapat! Várjuk 
önéletrajzodat. 
Tel:. +36-20-916-74-94, 
oneletrajz@okotechhome.hu

Eladó Opel Astra sport, 
fullos, 1.5, turbó, benzines, 
200 LE, 2013-as évjáratú, 
1,5 év műszakival. 
Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36-20/9113-275.

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

ELADÁS
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INGATLAN

KÍNÁLÁLLÁS

JÁRMŰ

EGYÉB

Gépi forgácsolást 
vállalok

      
+36 70 502 7987

Bruttó 50.000 Ft 
belépési bónusz! 

Biatorbágyra keresünk 

rakodó operátort és 
targoncavezetőt 

2 műszakos, 8 órás munkarendbe. 
Tatabánya irányából ingyenes 

céges busz megoldott. 
Érd: 06-70-779-4447

NEAT Közhasznú Nonprofit Kft. Tata településen és 20 km-es vonzáskörzetében 

keresünk megváltozott munkaképességű munkavállalókat következő pozíciókba:

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az álláslehetőség iránt a +36-20-243-6311 telefonszámon lehet érdeklődni.

- Egyszerű betanított, összeszerelői munkakörbe, 5 órás részmunkaidőben

- Osztott munkakörben, 6 órás részmunkaidőben: összeszerelői és általános 

  adminisztratív munkakör

Állás típusa: határozatlan idejű, havi bér

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - FűkaszálásÁgdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47

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

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

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)27.500 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és

 ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1 m x 1 m

.SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Villanybojler, víz és

 villanyszerelő + házi mindenes!

Angol + Spanyol nyelv oktató.

Tel.: 06-30/324-3786

Konténerleszedőt keresünk
 Biatorbágyra. Br. 50.000 Ft. 

belépési bónusz. 
Átlag ne�ó bér 226.000 Ft. 

(2 műszak esetén) + 3. hónaptól 
br. 37.500 cafeteria. 
Ingyenes céges busz 

Tatabányáról megoldo�.
 Érd: 06-70-779-4447

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

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
 munkatársakat keres

Beosztás: 

- Raktári árukiadó és targoncás

Munkaterület megnevezése: 

- Anyagraktárak

Feladat:

- Beérkező anyagok átvétele, lerakodása

- Anyagok kiadása üzemek felé

- Készletek figyelése, targoncázás

- Gázolajkút kezelése

- Anyagleltárban való közreműködés

- Raktárak igény szerinti takarítása, rendbe tartása

 Elvárás:

- Középfokú végzettség + targoncavezetői jogosítvány

- Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Munkarend:

- 2 műszakos 5:50-14:10, 10:00-18:20

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

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

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ
munkakörbeCSOMAGOLÓ

Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, 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 tekercselt kéztörlők, 

kis -és nagytekercses toale�papírok.

FELADATOK:

· Papírtermékek gépsorról történő levétele,

· Termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzése,

· Termékek csomagolása, mozgatása 

· Becsomagolt termékek szállításra való felkészítése

· Gyártási terület rendjének biztosítása

ELVÁRÁSOK:

· Minimum 8 álalános végze�ség

· Pontos és precíz munkavégzés

· Jó kézügyesség, jó állóképesség

· Megbízhatóság

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

ELŐNYÖK:

· Hasonló munkakörben szerze� tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, folyamatosan növekvő mul�nacionális környezet,

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra 

· Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, mentor program,

   Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési támogatás,  ingyenes dolgozói csomagok a 

   termékekből

· Széleskörű Cafeteria

· Céges buszjárat (Úgy, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, 

   Dorog, Tokod, Tokodaltáró, Tát)

mailto:hirdetes@fortunainform.hu


+36-33/599-299                                                        FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  41. szám         2022. október 14.                                                          3                                                                                       

Fo
rt

un
a 

In
fo

rm
 S

ze
rk

es
zt

õs
ég

 L
V

L 
K

FT
., 

Es
zt

er
go

m
, K

os
su

th
 L

. u
. 1

3.
 +

36
-3

3/
59

9-
29

9,
 +

36
-3

0
/4

0
0

-3
0

-2
0

 M
eg

je
le

ni
k:

 5
1.5

0
0

 p
él

dá
ny

ba
n,

 h
et

en
te

. E
-m

ai
l: 

hi
rd

et
es

@
fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u 

w
w

w
.fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u

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

 

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

Szállodai recepciós feladata (nappalos/éjszakás munkarend 

12 órás váltásban):

- Check is és check out folyamatosk, valamint az ehhez kapcsolódó 

  adminisztrációs feladatok bonyolítása

- Szállodai kassza vezetése

- Napi zárások lebonyolítása, elszámolások elkészítése

- Kapcsola�artás a vendégekkel és a szállodai részlegekkel

- Angol nyelvismeret szükséges (kommunikációs szinten)

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, - Konyhai kisegítő, 
- Szállodai szobaasszony,

- Szállodai recepciós

hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453

- 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

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  Plastimat Magyarország Kft. 2006 óta gyárt

fröccsöntéses technológiával belső műanyag 

autóalkatrészeket Esztergom Ipari parkjában. 

Bővülő    logisztikai    csapatunka    keresünk

kollégákat    a    következő    pizícióba:

FELADATOK:
Beérkező áru átvétele, kiküldésre kerülő termékek kiadása/teherautók megrakodása
Termék be és kirakodása a raktárba, termékellenőrzések szükség szerin� elvégzése, 
a csomagolások sértetlenségének ellenőrzése
Raktározási és termelés ellátási munkavégzés
Homlokvillás és tolóoszlopos targonca használata
Az anyagmozgatási és kapcsolódó admisztrációs feladatok elvégzése (scanner használat)
a munkautasítások szerint
MŰSZAKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Délelő�ös/délutános, 8 órás műszakok
Hé�őtől-péntekig (esetenként szombat nappalos műszak)
Céges buszjáratok Esztergom 30 km-es körzetben (Szlovákiából is!)
Buszjáratok: igazodva a műszakok és dolgozók igényeihez
ELVÁRÁSOK:
Targoncavezetői engedély vezetőüléses targoncára
Pontos, precíz munkavégzés
Csapatmunka
Orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés
ELŐNY:
Targoncavezetői, hasonló munkakörben szerze� tapasztalat előny
SAP rendszer ismerete, használata előny
AMIT KÍNÁLUNK:
Tiszta, rendeze� munkakörülmények
Családias légkör
Hosszú távú, biztos munkahely
Folyamatos fejlődési lehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 5.
Esztergom, Ipari park

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!

    

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

- FÉNYEZŐ (festő)

- HEGESZTŐ (lakatos)

- RAKTÁROS 
   (targoncavezetői engedéllyel és gyakorlattal)



Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47
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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

 

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

Szállodai recepciós feladata (nappalos/éjszakás munkarend 

12 órás váltásban):

- Check is és check out folyamatosk, valamint az ehhez kapcsolódó 

  adminisztrációs feladatok bonyolítása

- Szállodai kassza vezetése

- Napi zárások lebonyolítása, elszámolások elkészítése

- Kapcsola�artás a vendégekkel és a szállodai részlegekkel

- Angol nyelvismeret szükséges (kommunikációs szinten)

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, - Konyhai kisegítő, 
- Szállodai szobaasszony,

- Szállodai recepciós

hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453

- 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

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  Plastimat Magyarország Kft. 2006 óta gyárt

fröccsöntéses technológiával belső műanyag 

autóalkatrészeket Esztergom Ipari parkjában. 

Bővülő    logisztikai    csapatunka    keresünk

kollégákat    a    következő    pizícióba:

FELADATOK:
Beérkező áru átvétele, kiküldésre kerülő termékek kiadása/teherautók megrakodása
Termék be és kirakodása a raktárba, termékellenőrzések szükség szerin� elvégzése, 
a csomagolások sértetlenségének ellenőrzése
Raktározási és termelés ellátási munkavégzés
Homlokvillás és tolóoszlopos targonca használata
Az anyagmozgatási és kapcsolódó admisztrációs feladatok elvégzése (scanner használat)
a munkautasítások szerint
MŰSZAKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Délelő�ös/délutános, 8 órás műszakok
Hé�őtől-péntekig (esetenként szombat nappalos műszak)
Céges buszjáratok Esztergom 30 km-es körzetben (Szlovákiából is!)
Buszjáratok: igazodva a műszakok és dolgozók igényeihez
ELVÁRÁSOK:
Targoncavezetői engedély vezetőüléses targoncára
Pontos, precíz munkavégzés
Csapatmunka
Orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés
ELŐNY:
Targoncavezetői, hasonló munkakörben szerze� tapasztalat előny
SAP rendszer ismerete, használata előny
AMIT KÍNÁLUNK:
Tiszta, rendeze� munkakörülmények
Családias légkör
Hosszú távú, biztos munkahely
Folyamatos fejlődési lehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 5.
Esztergom, Ipari park

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

Kiadó Esztergom-Kertvárosban 
összkomfortos házrész, nem 
dohányzó, lehetőleg idősebb 
(középkorú) részére. Részle-
teket személyesen 
+36-70/577-5193. 

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

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.

Esztergom-Kertvárosi munka-
helyre tapasztalt asztalost 
keresünk leszabási munkákra. 
Műszaki rajz ismerete előnyt 
jelent. Korszerű gépek, jó 
csapat! Várjuk önéletrajzodat. 
Tel:+36-20/916-74-94, 
oneletrajz@okotechhome.hu

Könyvelőt keresek fő, ill. mellék 
foglalkozásban. Heti 2 nap fix, 
többi home office.Önálló mun-
kavégzés RLB-n Jelentkezni 
lehet: icashkft@gmail.com

Eladó Opel Astra sport, fullos, 
1.5, turbó, benzines, 200 LE, 
2013-as évjáratú, 1,5 év 
műszakival. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36-20/9113-275.

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 edények. 
Esztergom-Kertváros, 
Kolozsvári u. 4. Érdeklődni 
délutáni, esti órákban. 
Tel.: +36-20/34-30-759.

Szobanövények, jó állapotú 
szőnyegek, dísztárgyak, 
bőrtáskák, télikabátok, 
szőrmegallérok, bizsuékszerek 
és egyebek eladók. 
Megtekinthetők: Szerda-péntek 
8-13 óráig, Esztergom, Petőfi 
utca 75. Tel.: +36-30/306-3229.

Gyűjteményembe vásárolnék 
padlásról, pincéből előkerült 
régi üvegeket, szódás-likőrös-
sörös-patikai stb. 
Tel.: +36-30/266-0062.

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLÁLLÁS

JÁRMŰ

EGYÉB

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

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

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

mxmxm3    20.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ!

A
A

 5
8
5
2
4
4
8

Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

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

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987

A
A

 5
8
3
9
5
9
9

TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)27.500 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és

 ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1 m x 1 m

.SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Villanybojler, víz és

 villanyszerelő + házi mindenes!

Angol + Spanyol nyelv oktató.

Tel.: 06-30/324-3786

Konténerleszedőt keresünk
 Biatorbágyra. Br. 50.000 Ft. 

belépési bónusz. 
Átlag ne�ó bér 226.000 Ft. 

(2 műszak esetén) + 3. hónaptól 
br. 37.500 cafeteria. 
Ingyenes céges busz 

Tatabányáról megoldo�.
 Érd: 06-70-779-4447

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

Facebook: 
Huszkó József e.v.
06-30/6414-368

Hidegburkolást 
vállalok 

korrekt áron!
Referenciák: www.huszko.hu

KÍNÁLÁLLÁS

mailto:plastimat.hr@grupoantolin.com
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Facebook: 
Huszkó József e.v.
06-30/6414-368

Hidegburkolást 
vállalok 

korrekt áron!
Referenciák: www.huszko.hu

Önéletrajzokat a konyvelunk.k�@gmail.com e-mail címre várjuk. 

Esztergomban lévő könyvelő irodánkba

 könyvelőt keresünk. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Elvárás: legalább közgazdasági szakközépiskolai végze�ség, vagy 

számviteli ügyintézői képesítés.

  
 
  

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!

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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Akcióink a készlet erejéig tartanak. 

Levélcím: Levélcím: 
2510 Dorog, Rákóczi u. 14. Telefon: 33/503-1002510 Dorog, Rákóczi u. 14. Telefon: 33/503-100

E-mail: dorjoker@dorjoker.huE-mail: dorjoker@dorjoker.hu

Levélcím: 
2510 Dorog, Rákóczi u. 14. Telefon: 33/503-100

E-mail: dorjoker@dorjoker.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelõsségetnem vállalunk.

1.sz Dorog,1.sz Dorog, Mária u.10-12.  Mária u.10-12. 
 Hősök tere 5. Hősök tere 5.2.sz Bajna,2.sz Bajna,
 Nagytabán u. 86. Nagytabán u. 86.3.sz Bajna,3.sz Bajna,

Tárna u.11.Tárna u.11.4.sz Tokodaltáró,4.sz Tokodaltáró,
 Rákóczi út 4.  Rákóczi út 4. 5.sz Pilismarót,5.sz Pilismarót,

 Fő út 97. Fő út 97.6.sz Tát,6.sz Tát,
7.sz Csolnok,7.sz Csolnok, Sallai u. 10. Sallai u. 10.

                                                                                                                                                                        

1.sz Dorog, Mária u.10-12. 
 Hősök tere 5.2.sz Bajna,
 Nagytabán u. 86.3.sz Bajna,

Tárna u.11.4.sz Tokodaltáró,
 Rákóczi út 4. 5.sz Pilismarót,

 Fő út 97.6.sz Tát,
7.sz Csolnok, Sallai u. 10.

                                                                                    

Boltjaink:Boltjaink:Boltjaink:

499  Ft499  Ft
e.ár: 883 Ft/kge.ár: 883 Ft/kg

499  Ft
e.ár: 883 Ft/kg

189 Ft189 Ft
e.ár: 6.300 Ft/kge.ár: 6.300 Ft/kg

189 Ft
e.ár: 6.300 Ft/kg

Pöttyös Túró 
Rudi, 30 g,
több ízben

Torkos Sertés
Löncs, 320 g
e.ár: 1.372 Ft/kg

 Akció Akció Akció
 2022. 10. 14-től  2022. 10. 14-től 

2022. 10. 30-ig2022. 10. 30-ig

 2022. 10. 14-től 

2022. 10. 30-ig

Csíki Tiltott sör
0,5 l, dobozos
e.ár: 598 Ft/l

Trópusi
Gyümölcs 
saláta
565 g

   Kossuth L. u. 2.      Kossuth L. u. 2.   8.sz Tokod,8.sz Tokod,
  Borbála telep  Borbála telep9.sz Dorog, 9.sz Dorog, 

Baross G.ltp. 24. Baross G.ltp. 24. 10.sz Esztergom, 10.sz Esztergom, 
11.sz Sárisáp, 11.sz Sárisáp, Fő út 154.Fő út 154.

Ady Endre u. 2.Ady Endre u. 2.12.sz Nyergesújfalu, 12.sz Nyergesújfalu, 

   Kossuth L. u. 2.   8.sz Tokod,
  Borbála telep9.sz Dorog, 

Baross G.ltp. 24. 10.sz Esztergom, 
11.sz Sárisáp, Fő út 154.

Ady Endre u. 2.12.sz Nyergesújfalu, 

309 Ft309 Ft
e.ár: 618 Ft/le.ár: 618 Ft/l

309 Ft
e.ár: 618 Ft/l

Arany Fácán 
palackos
sör 0,5 l

239Ft239Ft
e.ár: 478 Ft/le.ár: 478 Ft/l

239Ft
e.ár: 478 Ft/l

Coop Csiperke gomba,
400 g, szeletelt, dobozos
e.ár: 1.147 Ft/kg

Hamé Tonhalas
krém, 100 g
e.ár: 3.890 Ft/kg

349 Ft349 Ft
e.ár: 1.163 Ft/le.ár: 1.163 Ft/l

349 Ft
e.ár: 1.163 Ft/l

Milli Jegeskávé,
több ízben
300 ml, 
palackos

259Ft259Ft
e.ár: 518 Ft/le.ár: 518 Ft/l

259Ft
e.ár: 518 Ft/l

Márka Cola,
Cola Zéró, 2,5 l
e.ár: 120 Ft/l

Minden Nap
Trappista sajt

Dreher Gold
dob. sör 
0,5 l 

309Ft309Ft
e.ár: 618 Ft/le.ár: 618 Ft/l

309Ft
e.ár: 618 Ft/l

Happy Rice
Rizsital
1 l

Coop Light
csészés margarin,
500 g

Kőbányai
dob. sör 
0,5 l

Steffl
dob. sör 
0,5 l

269Ft269Ft
e.ár: 538 Ft/le.ár: 538 Ft/l

269Ft
e.ár: 538 Ft/l

449 Ft/l449 Ft/l449 Ft/l

Arany Fácán
dob. 
sör 
0,5 l

269Ft269Ft
e.ár: 538 Ft/le.ár: 538 Ft/l

269Ft
e.ár: 538 Ft/l

Gösser Spezial
Premium 5%
dob. sör,
0,5 l 

UHT  Tolle 
Tej, 
1,5 %, 1 l

349 Ft/l349 Ft/l349 Ft/l

349Ft349Ft
e.ár: 698 Ft/le.ár: 698 Ft/l

349Ft
e.ár: 698 Ft/l

3.299 Ft/kg3.299 Ft/kg3.299 Ft/kg

Paloma, 
225 g

Univer Mustár,
440 g

599  Ft599  Ft
e.ár: 1.361 Ft/kge.ár: 1.361 Ft/kg

599  Ft
e.ár: 1.361 Ft/kg

Paw Patrol
szörpök,
0,5 l,
több 
ízben

899 Ft899 Ft
e.ár: 1798 Ft/le.ár: 1798 Ft/l

899 Ft
e.ár: 1798 Ft/l

Dreher 
Specialitások
dob. sör 
0,5 l 

Soproni
dob. sör 
0,5 l

285Ft285Ft
e.ár: 570 Ft/le.ár: 570 Ft/l

285Ft
e.ár: 570 Ft/l

439 Ft439 Ft 459 Ft459 Ft 389 Ft389 Ft 299 Ft299 Ft 299 Ft299 Ft

479  Ft479  Ft
e.ár: 958 Ft/kge.ár: 958 Ft/kg

479  Ft
e.ár: 958 Ft/kg

799  Ft799  Ft
e.ár: 3.551 Ft/kge.ár: 3.551 Ft/kg

799  Ft
e.ár: 3.551 Ft/kg

Nissin 499 Ft/kg499 Ft/kg499 Ft/kg

299  Ft299  Ft
e.ár: 4.271 Ft/kge.ár: 4.271 Ft/kg

299  Ft
e.ár: 4.271 Ft/kg

Csaíki Csipsz
70 g
(normál csipszek)

Palásti Fehér
száraz bor,
2 l

599 Ft599 Ft
e.ár: 300 Ft/le.ár: 300 Ft/l

599 Ft
e.ár: 300 Ft/l

Palásti Fehér
félédes bor,
2 l

599 Ft599 Ft
e.ár: 300 Ft/le.ár: 300 Ft/l

599 Ft
e.ár: 300 Ft/l
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