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SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS

Hirdetését feladhatja személyesen irodánkban, telefonon illetve e-mailen:
Esztergom, Kossuth Lajos 13.

06-33/599-299, 06-30/4003020,           hirdetes@fortunainform.hu

    

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

ÉLHAJLÍTÓGÉP-kezelő
 és

LÉZERGÉP-kezelő
munkatársat keres

kétműszakos munkarendbe

Hirdetését leadhatja:
Cím: Esztergom, Kossuth L. utca 13.
E-mail: hirdetes@fortunainform.hu

Telefon: 33/599-299, 06-30/4003020

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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Esztergomban, a Besze János u.16-ban a 
bal oldali házrész, mely 53 négyzetméteres 
egy nagyszoba /25 m3/konyha, előszoba für-
dőszoba. Nagy szép fedett fatároló az udvar-
ban. Felújításra szorul. Azonnal költözhető-
üres. Vételár: 15 M Ft. MAGÁNKÉZBŐL-
MAGÁNKÉZBE. Tel.: +36-30/210-4468.

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.

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.

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk 
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, eszter-
gomi munkahelyre. Műszaki rajz ismerete, 
rajz szoftver ismerete szükséges. Várjuk 
önlétrajzodat oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Szereted a változatos munkát? Esztergomi 
cég keres munkatársat karbantartások és 
szerelések elvégzéséhez, országos 
munkavégzéssel! Szakterületünkön 
piacvezetők vagyunk! Ha Te is csatlakoznál 
csapatunkhoz, jelentkezz! „B” jogosítvány és 
autóvezetési tapasztalat szükséges. 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Kisgépkezelőt keresünk Esztergomba, első-
sorban Bobcat kezeléséhez. Amennyiben

 

motivált vagy, megoldható, hogy mi álljuk a 
tanfolyam és a vizsga árát. Elengedhetetlen 
a jó fizikai állóképesség és a “B” jogosítvány 
megléte is. “C” kategória előny. Várjuk 
önlétrajzodat oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Esztergomban, a belvárosban 68 négyzet-
méteres lakás takarítására heti rendszeres-
séggel BEJÁRÓNŐT keresek. Jelentkezni a 
hét minden napján 8-20-ig +36-30/210-44-68.

Táti telephelyünkre udvar takarítására, 
házkörüli munkára keresünk munkaerőt. Táti 
lakhely és műszaki affinitás előny 
(beugrósként cnc gépek kezelése). Munkaidő 
változó, hétfőtől péntekig napi 2-8 óra, az 
elvégzendő feladatok függvényében. 
Bérezés: nettó 1400 Ft/óra. Érdeklődni 
munkanapokon, hétfőtől péntekig (8:00-
16:00) a +36-70/9493 650-es számon lehet.

Cnc gépkereskedelemmel és gyártással 
foglalkozó, táti telephelyű cég kereskedelem-
ben jártas, műszaki affinitású hölgy, vagy férfi 
kollégát keres, irodai munkára.  Elvárások: 4-
5 év szakmai tapasztalat, angol nyelvtudás, 
precíz, pontos, önálló munkavégzés, problé-
mamegoldó képesség, határozott, következe-
tes, vezető típusú. Bérezés megegyezés 
szerint. Fényképes, szakmai önéletrajzokat 
kérjük a cnchungaria@cnchungaria.hu e-mail 
címre küldeni. Tel.: (H-P: 8:00-16:00): 
+36-70/9493 650.

Dinamikusan fejlődő cég műhelyvezető mun-
katársat keres egyedi - és kisszériás alkat-
rész gyártásra, táti munkahelyre. Elvárások: 
minimum 5 év tapasztalat, tömbös, huzalos 
szikraforgácsoló gépen önálló munkavégzés, 
az optimális technológiai sorrend és szer-
számigény összeállítása, Siemens Nx szoft-
verben történő önálló munkavégzés, progra-
mozás, megbízható, pontos, precíz munka-
végzés, önálló rajzolvasás és dokumentáció-
kezelés. Vezetői tapasztalat előny. Munkaidő 
hétfőtől péntekig, 08:00 - 16:00- ig. Bérezés 
megegyezés szerint. Fényképes, szakmai 
önéletrajzokat kérjük a 
cnchungaria@cnchungaria.hu e-mail címre 
küldeni. Tel.: (H-P: 8:00-16:00): 
+36-70/9493 650.

Munkatársat keresünk: Tervezés, műszaki 
elő-készítés, angol nyelvtudás előnyben. Kie-
melt bérezés.  GKM Ablak 
Tel.: +36-70/7036-073.

Nyílászáró szerelésben jártas munkatársat 
keresünk. GKM Ablak Tel.: +36-70/7036-073.

GARÁZS

KÍNÁLÁLLÁS

ELADÁS

ÉPÍTÉSI TELEK

KERESÁLLÁS

INGATLAN

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)

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)

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!

VÉTEL

Munkád kiemelkedően fontos számunkra, amelyért cserébe a 

- Béreden kívül többek közt 13. havi fizetést,

- Teljesítmény és jelenlé� bónuszt,

- Kedvezményes melegétkezést,

- Ingyenes céges buszjáratot biztosít a partnercégünk, valamint mentor 

  támogatja a munkádat a próbaidő ala�. 

A munkakörülmények biztonságosabbá tételéhez ingyenes

FFP2-es maszkokat és gyakori kézfertőtlenítési lehetőséget nyújt a cég.

Az alábbi feladatok várnak rád pl: 

- Kézi összeszerelés, 

- Minőség-ellenőrzés,

- Válogatás, 

- Egyszerű összeszerelő berendezések működtetése. 

Ha gyártási területen tapasztalatod van, annak külön örülünk. 

Ha az ország másik feléről költöznél ide, szállást is tudunk biztosítani.

Dolgozz te is Esztergomban! 

Nemzetközi autóipari beszállító partnerünk

 keres  kézi összeszerelő operátorokat
2 műszakban, 12 órás folyamatos munkarendben. 

Jelentkezz most az állásra, vagy keresd munkatársunkat 
Szabó Vivient az alábbi telefonszámon: +36 30 995 7866 

mailto:oneletrajz@okotechhome.hu
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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!

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

www.fortunainform.hu

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

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.

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Targoncavezetői 
engedéllyel 

rendelkező munkatársat keresünk!

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Állandó délutánra

TAKARÍTÓNŐT 

keresünk!
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ELVIS Gyorsé�erem 
Dorog, Munkás út 23. Tel.: 06-70/741-3858

www.elvisdorog.hu
Nyitva: H-K-Sz-Cs-V 10-22-ig,
Péntek és Szombat 10-22-ig!

A hét minden napján ételrendelés gyorsan és kényelmesen! 
Az ElVIS elviszi Neked! 

Pizzáink:
1. Hagyományos (1,3,7)     1.790 Ft
paradicsomkarika, oregánó, sajt
2. Magyaros (1,3,7)             1.790 Ft
kolbász, szalámi, bacon, hegyeserős, sajt
3. Saj�mádó (1,3,7)            1.790 Ft
márványsajt, feta, parmezán, trappista
4. Elvis (1,3,7)                       1.790 Ft
csirkemell, sonka, paprikás szalámi, kukorica, sajt
5. Bolognai (1,3,7)               1.790 Ft
bolognai ragu, sajt
6. Cherokee (1,3,7)              1.790 Ft
bbq alap, tarja, cs.mell, pritamin p., sajt, bacon szelet
7. Chilis Bolo (1,3,7)            1.790 Ft
bolognai ragu, bab, kukorica, erős pp, chili, sajt
8. Pizza Funghi (1,3,7)        1.790 Ft
sonka, gomba, sajt
9. Salame (1,3,7)                 1.790 Ft
pick szalámi, sajt
10. Erős Vagyok (1,3,7)      1.790 Ft
kolbász, bacon, jalapeno, erős pp, chili, sajt
11. Spanok (1,3,7)               1.790 Ft
sonka, kukorica, gomba, sajt
12. Egyszerű, Nagyszerű (1,3,7)   1.790 Ft
sonka, kukorica, sajt
13. Kis Ravasz (1,3,7)          1.790 Ft
cs.mell, v.hagyma, paprikás szalámi, bacon, kolbász, erős pp, sajt
14. A Király (1,3,7)              1.790 Ft
sonka, paprikás szalámi, bolognai ragu, sajt
15. Mexicano (1,3,7)          1.790 Ft
sonka, kukorica, bab, erős pp, sajt
16. Kívánság pizza (1,3,7)  1.790 Ft
4 választható feltét, sajt
17. Hawaii (1,3,7)               1.790 Ft
ananász, sajt
Választható alapok: - pizzaszósz-tejfölös-fokhagymás/tejfölös alapok

További kínálatunk:

- Hot-Dog
- Meleg-

szendvics
- Gyros

- Snack boxok
- Saláták

- Desszertek

- Hamburger
- Frissensült
- Burrito
- Qusedilla
- Wrap/Tor�lla
- Lepény

Minden 
hétvégén más-más
 desszer�el várunk!

KÖVESS MINKET 
FACEBOOK-ON !

Ebéd, vagy vacsora?
Gyere hozzánk!
Várunk sok szerete�el 

teraszunkon, de
remélhetőleg lassan már a 

belső helyiségben is 
elfogyaszthatod  

finom ételeinket!

http://facebook.com/butorbolt.nika

Dorog, Mária utcán, szemben a postával.
Zöldséges és a lángosos között. 

  Nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo.:9-12-ig 

bútoráruházbútoráruház
www.nikabutor.huwww.nikabutor.hu Tel.: 33/440-065

 kedvezményt adunk

2021. május 10-15.-e közö�

minden megrendelt kanapé árából!
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