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

Építési telket vennék Lábatlan, 
Nyergesújfalu környékén. 
Tel.: +36-30/534-1791.

Dorogon, garázst bérelnék! 
Telefonszám: +36-30/565-8084.

Esztergom belvárosában 34 nm-
es, berendezett, villanykályha 
fűtéses lakás, egyedülálló sze-
mély részére kiadó. Havi 70 E 
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. 
Tel.: +36-30/619-8743.

Lábatlan illetve környékén napi 
bejelentéssel alkalmi munkát 
keresek. Tel.: +36-30/3058-483.

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

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/220-4034.

Valami újba kezdenél? Pénzt 

keresnél? Spórolnál? Megbíz-
ható partnert keresel ehhez? 
Kozmetikai cégünk munkatársa 
ajándékkal várja egy minden 
mentes, kötelezettség nélküli 
tájékozóra. 
Tel: +36-30/289-8029, vagy 
hexe955@gmail.com 
e-mail címen.

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

Zöldség szállításhoz férfi 
munkaerőt felveszünk. 
Érdeklődni: Esztergom, Dorogi 
út 9., vagy +36-30/908-6477.

Zöldségesbe női eladót 
felveszünk. 
Tel.: +36-30/500-7974.

Részmunkaidős takarítót 
keresünk Esztergomba, iroda és 
szociális helyiségek 
takarítására. Elsősorban 
esztergomiak (nyugdíjasok) 
jelentkezését várjuk.

Érdeklődni telefonon, 
munkaidőben: +36-20/2338-605, 
+36-70/6255-539 . 

Esztergomban alsósoknak 
korrepetálás és németnyelv-
tanítás (tanítónéni, német tanár-
nő). Tel.: +36-30/231-4628.

GARÁZS

EGYÉBKÍNÁLÁLLÁS

VÉTEL

KÍNÁLALBÉRLET

ÉPÍTÉSI TELEK

KERESÁLLÁS

INGATLAN

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Rozmüller László 06-70-410-5068

Külső területekre 5 fő munkaerőnk irányítására
gyakorlattal rendelkező

CSOPORTVEZETŐT keresünk!  

Targoncavezetői engedély szükséges.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- BETONELEMGYÁRTÓ munkakörnél: jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

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,
megváltozott munkaképességű munkavállalókat

UDVAROS

mailto:hexe955@gmail.com
mailto:hexe955@gmail.com
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SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

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.

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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Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!
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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.

TÉRKÖVEZÉS,
BURKOLÁS és

egyéb kőműves munkák!
Korrekt áron!

Keressen bizalommal!

06-30/641-4368
SZOBAFESTÉS,

MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Hívjon bizalommal!

06-30/134-5594

RÖVID HATÁRIDŐVEL

REDŐNY SZERELÉS, JAVÍTÁS

Sólyom Attila
Tel.: 06-30/205-4328

Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

06/30/184 2912

NŐI MUNKATÁRSAKAT KERES
TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE

Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság

Béren felüli bónusz ju�atások: - havi bónusz
                                                       

A  több mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

AMIT ELVÁRUNK:

AMIT KÍNÁLUNK:

(Esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

Munkaruha biztosítása
- év végi bónusz

Napi egyszeri meleg étkeztetés

Utazás biztosítása

(Reggel 08.00-16.30-ig)

06/30/184 2912

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES
BETANÍTOTT MUNKÁRA

Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság

Béren felüli bónusz ju�atások: - havi bónusz
                                                       - év végi bónusz
Munkaruha biztosítása
Napi egyszeri meleg étkeztetés
Utazás biztosítása

A több,mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

AMIT ELVÁRUNK:

AMIT KÍNÁLUNK:

(Esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)
Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Állandó éjszakára

TAKARÍTÓNŐT 

keresünk!

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Targoncavezetői 
engedéllyel 

rendelkező munkatársat keresünk!

Open Ways Hungary K�.

job@openways-delivery.com

Feladatok:
●  Folyamatban lévő fuvarok koordinálása
●  Fuvarszervező kollégák munkájának segítése
●  Külföldi partnerekkel való kapcsola�artás szóban és írásban

Elvárások:
●  Ak�v tárgyalóképes angol nyelvtudás
   (német, lengyel, vagy román nyelvtudás előny)
●  Dinamikus, kommunika�v személyiség
●  2 műszakos irodai munkarend vállalása - rugalmas beosztással

 IRODAI MUNKATÁRSAT 
 keres tá� munkahelyre

PÁLYAKEZDŐKÉNT IS JELENTKEZHETSZ!

Amennyiben színvonalas munkakörnyezetben szeretnél dolgozni,
egy fiatalos, krea�v csapa�al, akkor jelentkezz!

06 33 400 74806 33 400 748
Házhoz szállítás

Esztergom 10 km-es körzetében
Kedd-Vasárnapig 12-21 óráig!

KERESSÉTEK 
MEGÚJULT ÉTLAPUNKAT!

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

www.fortunainform.hu

mailto:info@uniferkft.hu
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