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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

(Technikus feladatai: termékek felépítési
 adatbázis karbantartása, heti gyártási program

 kezelése, gyártás közben felmerülő
 problémák kezelése)

egy, illetve kétműszakos munkarendbe

- TECHNIKUS   német nyelv ismerete előny  
- HEGESZTŐ
- FÉNYEZŐ (festő)

ÁLLÁST KERESEL?
Több műszakos munkarendbe keresünk jelentkezőket 

dorogi partnercégünkhöz,
betaníto� könnyű fizikai munkára.

Amit kínálunk:
- Versenyképes kerese� lehetőség
- Utazás támogatás
- Családias munkakörnyezet
- Cafetéria, bónuszok

OPERÁTOR

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

Jelentkezni: info@insertus-hr.hu
Információ: 06-20-361-7531, 06-20-558-4770

 
Jelentkezni önéletrajz megküldésével lehet a rak.ramona@js.hu

 email címen, vagy a  06 20 558 8000-es telefonszámon

A Tatai J&S Speed K�. újonnan nyíló, Pilisjászfalui 
raktárépületébe kollégákat keresünk 

RAKTÁROS munkakörbe
Főbb feladatok 
- Szállítólevelek, 
- CMR-ek elkészítése,
- Késztermékek kiszállításra 
  történő előkészítése, 
- Aktív részvétel az időszakos 
  leltárakban, 
- Anyagok mozgatása anyagmozgató 
  gépekkel 

Elvárások: 
- Hasonló területen szerzett 
  tapasztalat, 
- 2 műszakos munkarend vállalása, 
- Targoncavezetői jogosítvány, 
- OKJ-s bizonyítvány mindhárom 
   géptípusra.

A csapatból 1 leendő kollégánál feltétel a C+E kategóriás jogosítvány és
szükséges dokumentumok, a másik kollégánál ez nem feltétel.

mailto:viv@aerzen.hu
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Munkalehetőség Esztergom-Kertváros vendég-
látó egység „Szalézi Söröző” keres állandó pul-
tos munkatársat, kiemelt bérezéssel!! Légy ma-
gadra igényes, megbízható. Azonnali kezdés-
sel. Tel.: +36-70/408-1890,+36-20/227-0577.

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

Hentest, húsfeldolgozót lábatlani munkahelyre 
felveszünk, 1 műszakos munkarendbe, ver-
senyképes jövedeemmel. Tel.: +36-30/9611984.

Esztergomi vállalkozás keres műszaki ügyinté-
zőt. Feladatok: karbantartások műszaki ügyin-
tézése, egyeztetése. Elvárások: jó kommuni-
kációs készség, műszaki affinitás, saját gépjár-
mű a munkahelyre járáshoz. Várjuk önlétrajzo-
dat oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk tapaszta-
lattal rendelkező gépkezelőt, esztergomi mun-
kahelyre.Műszaki rajz ismerete, rajz szoftver is-
merete szükséges. Várjuk önlétrajzodat onelet-
rajz@okotechhome.hu. Tel.: +36-20-91-67-494.

Esztergomi vállalkozás keres műszaki ügyinté-
zőt. Feladatok: karbantartások műszaki ügyin-
tézése, egyeztetése. Elvárások: jó kommuniká-
ciós készség, műszaki affinitás, saját gépjármű 
a munkahelyre járáshoz. Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

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.

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.
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)22.000 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

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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munkatársat, Esztergom környéki lakóhellyel.
 önéletrajz és bérigény megjelölésével:Jelentkezni:

Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
E-mail: viktor.vidra@aerzen.com
Tel.: +36-33/500-030

A német tulajdonú Aerzen Hungária K�.
esztergomi telephelyére keres egyedi gépek

gyártásához szakképze�

CSŐSZERELÉSBEN jártas LAKATOS

MELEGBURKOLÁST
vállalok!

Ikea/Jysk-es bútorok
összeszerelése, rövid határidővel!

Tel.: 06-30-822-7039

KÍNÁLÁLLÁS

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

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

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

forgalmazása és beépítése!
Redőnyök, reluxák készítése!

  06-20-9844-439

E-mail: kiss74zsolt@gmail.comE-mail: kiss74zsolt@gmail.com

AJTÓK-ABLAKOKAJTÓK-ABLAKOK
Kiss ZsoltKiss Zsolt
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ELADÓ INGATLAN!!! Befektetés a 
belvárosban. Esztergomban a 
Besze János u.16-ban a bal oldali 
házrész, mely 53 négyzetméteres 
egy nagyszoba /25 m3/konyha, 
előszoba fürdőszoba. 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: 
5,9 M Ft. MAGÁNKÉZBŐL-
MAGÁNKÉZBE 06-30-210-44-68.

Eladó Esztergom csendes helyén, 
az Árok utcában, teljesen felújított 
családi ház. Klímás, amerikai 
konyhás. Tehermentes. Két szoba-
nappali + fürdőszoba + pince + 
kocsibeálló. Tetőtérbeépítési 
lehetőség. Telek 4500 nm. 
Bármikor megtekinthető. Irányár: 
38 M Ft. Tel.:+36-20/571-8882.

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

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás 
lakás bérleti jogát cserélnénk, 
állampolgári cserével jogosultak 
számára. Vidéki, Székesfehérvár 
környéki kertes ház érdekel. 
Értékegyeztetéssel megoldható. 
Ár: 14 M Ft. Tel.: +36-30/552-7290.

Kiadó terem, csoportos órák 
tartására (edzések, yoga stb., 
15-20 fő kényelmesen elfér), 
Nyergesújfalun, Kossuth Lajos úton 
(főút). Tel.: +36-30/9921-959.

Kiadó üzlethelyiségek 
szépségiparban dolgozóknak, 
Nyergesújfalun, a Kossuth Lajos 
úton. Érd.:+36-30/992-1959.

KIADÓ SZOBA Esztergomba 1 fő  
FÉRFINAK, 60 E Ft/fő rezsivel 
együtt. 
Érdeklődni: +36-20/9-610-669.

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

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

Munkalehetőség Esztergom-Kertvá-
ros vendéglátó egység „Szalézi Sörö-
ző” keres állandó pultos munkatársat, 
kiemelt bérezéssel! Légy magadra 
igényes, megbízható. Azonnali 
kezdéssel. Tel.:+36-70/408-1890, 
+36-20/227-0577.

Beugró, kisegítő munkatársat 
keresek a Sziszi divatba (Esztergom, 
Tesco), határozatlan időre, betegség 
miatt. Érdeklődni csak üzenetben: 
+36-20/489-7290.

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

Hentest, húsfeldolgozót lábatlani 
munkahelyre felveszünk, 1 műszakos 
munkarendbe, versenyképes 
jövedeemmel. Tel.: +36-30/9611984.

Esztergomi vállalkozás keres műsza-
ki ügyintézőt. Feladatok: karbantartá-
sok műszaki ügyintézése, egyezteté-
se. Elvárások: jó kommunikációs 
készség, műszaki affinitás, saját 
gépjármű a munkahelyre járáshoz. 
Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

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

Esztergomi vállalkozás keres műsza-
ki ügyintézőt. Feladatok: karbantartá-
sok műszaki ügyintézése, egyezteté-
se. Elvárások: jó kommunikációs 
készség, műszaki affinitás, saját 
gépjármű a munkahelyre járáshoz. 
Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

Robogó kisebb hibával eladó. 
Tel.: +36-70/617-0529.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

ÜZLETHELYSÉG

VÉTELINGATLAN

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.

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.
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)22.000 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

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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munkatársat, Esztergom környéki lakóhellyel.
 önéletrajz és bérigény megjelölésével:Jelentkezni:

Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
E-mail: viktor.vidra@aerzen.com
Tel.: +36-33/500-030

A német tulajdonú Aerzen Hungária K�.
esztergomi telephelyére keres egyedi gépek

gyártásához szakképze�

CSŐSZERELÉSBEN jártas LAKATOS

MELEGBURKOLÁST
vállalok!

Ikea/Jysk-es bútorok
összeszerelése, rövid határidővel!

Tel.: 06-30-822-7039

KÍNÁLALBÉRLET

Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

KÍNÁLÁLLÁS

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

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

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

forgalmazása és beépítése!
Redőnyök, reluxák készítése!

  06-20-9844-439

E-mail: kiss74zsolt@gmail.comE-mail: kiss74zsolt@gmail.com

AJTÓK-ABLAKOKAJTÓK-ABLAKOK
Kiss ZsoltKiss Zsolt
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Gyártósori munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

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

- Munkarend 1 műszak

- Bérezés megegyezés szerint

- Húsvét és karácsony elő� plusz ju�atás

- Igény esetén bérelőleg

- Ú�költség térítés

- Beiskolázási támogatás

- Három öltözet munkaruházat, munkavédelmi cipőt és egyéb védőfelszerelést biztosítunk

Elvárásunk a munkatársainktól:
- Pontos munkavégzés

- Beilleszkedés a családias környezetbe

- Lojalitás a céggel és a munkatársakkal szemben

Babits CNC Plusz K�.
CNC Forgácsolás Egyedi és Sorozatgyártás a Megrendelőink igénye szerint.

Hungary 2500 Esztergom, Mátyás Király út 37.
Tel.: +36-33-555-577, +36-36-916-9172, e-mail: babitsk�@babitsk�.hu

CNC Eszterga megmunkáló központra képze�,
önállóan dolgozni tudó munkatársakat (2 fő) keresünk!

Jelentkezni az Esztergom, Mátyás Király u. 37. címen, vagy a +36-30/916-9172 telefonon, vagy
babitsk�@babitsk�.hu e-mail címen lehet.

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069, tothne@rlphigienia.hu

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 

felveszünk.
Állandó délelőttre és délutánra. 

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

- Havi kereset 220.000-240.000 Ft

- Egyműszakos munkarend

- Nincs kötelező hétvégi munkavégzés

- Helyi, bejárós dolgozók részére első hónapban 50.000 Ft-os 

  jelenlé� bónuszt adunk.

Jelentkezni a 06-30/385-8356-os telefonszámon lehet, vagy
fényképes önéletrajzzal a ragnarhuman@gmail.com 

Esztergomi partnerünk részére keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
könnyű fizikai, űlő munkára.

e-mail címen

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
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-      Épület karbantartás, állagmegőrzés

-      Szállodai szobák karbantartása

-      Egyéb karbantartási feladatok

É�ermi felszolgáló feladatai (2 műszakos munkarend):

-      Svédasztalos reggelik és vacsorák lebonyolítása

-      A’la carte vendégek kiszolgálása a déli étkezésko

-      É�erem és terasz �sztántartása

-       Asztalok leszedése, terítése

Szállodai recepciós feladatai

(nappalos / éjszakás munkarend 12 órás váltásban):

-       Check in és check out folyamatok, 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)

Szakács (délelő� és délutáni válto� munkarend):

    Elvárások:

-       Szakirányú végze�ség vagy jelenleg folyamatban lévő 

        tanulmányok

-       Alapos, precíz munkavégzés

-       Terhelhetőség

-       Rugalmasság

-       Ápolt megjelenés

-        Igényes munkavégzés

-        Csapatmunkában való ak�v részvétel

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

-          U�költség térítés

 

 

 

 

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Ha szeretnél hosszútávon egy stabil,
 családias helyen dolgozni,

 akkor jelentkezz hozzánk az alábbi pozíciókra: 

Karbantartó ezermester

É�ermi felszolgáló

Szakács

Konyhai kisegítő

Szállodai szobaasszony

Szállodai recepciós

Karbantartó ezermester (egy műszakos munkarend)

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Karbantartó ezermester

É�ermi felszolgáló

Szakács

Konyhai kisegítő

Szállodai szobaasszony

Szállodai recepciós

Karbantartó ezermester (egy műszakos munkarend)

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

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:
  320.000 Ft

- Ingyen szállás

- Túlóra lehetőség
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