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 Nyugdíjas Hölgyek és Urak jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba:

Munkaidő: napi 4 óra
Munkabér: bru�ó 1500 Ft/óra
Munkavégzés helyszíne: Esztergom.
Munkavégzés feltétele: megállapíto� öregségi nyugdíj, érvényes nega�v 
tüdőszűrő eredmény.

-konyhai kisegítő, -büfés, -szendvicskészítő, -ételszállító, -szakács 

Bővebb információt kérhet a Szomszédok KNYSZ. +36 20 471 6159 illetve a 
+36 20 210 1173 telefonszámán

www.7percrandi.hu
Esztergom, Dorog, Tata, Tatabánya, Győr

Spiralter K�. pilisszántói rugógyártó üzeme 
azonnali kezdéssel munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

ESZTERGÁLYOS - MARÓS HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

CNC GÉPKEZELŐ

TMK KARBANTARTÓ

MŰSZAKI VEZETŐ

BETANÍTOTT MUNKÁS (FÉRFI)

Előnyök:

-1-2 év eltöltö� gyakorlat, 

 szakmai tapasztalat

Munkaidő: 

1 műszak, H-P: 6-14.30

Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Buszbérlet, vagy 15 Ft/km üzemanyag térítés

- Munkaruha biztosítása, 

- Szükség esetén albérlet megoldható

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu, vagy info@spiralter.hu
e-mail címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni: 06-26/349-608, 06-20/617-7700, 06-30/380-7626
telefonszámon lehet H-P: 7-15 óráig.



Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

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

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

ELADÓ Esztergom belváro-
sában, önnálló, többgenerá-
ciós, 224 nm-es családi ház. 
7 szoba, 3 fürdőszoba, me-
dence, szauna, parkosított 
zárt udvar, pince. Lakást 
beszámítok. Ár: 144 MFt. 
Tel.: +36-30/792-0323.

Kiadó házrész, berendezett, 
összkomfortos, kényelmes 
jó jelyen. Nem dohányos, 
nyugodt 1-2 személy részé-
re, idősebbek előnyben. 
Elfogadható bérleti díj -  
40 E Ft kaucióval. 
Tel.: +36-70/577-5193.

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

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.

D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező 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.

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.

ELADÁS

KÍNÁLALBÉRLET 
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INGATLAN

EGYÉB

KÍNÁLÁLLÁS

Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47

+36 30 389 9276       

Gépi forgácsolást vállalok

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

 

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást vállalok 
korrekt áron!
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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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TŰZIFA AKCIÓ!
Tölgy, bükk mxmxm

hasítva-ömlesztve 21.000 Ft/m3
mxmx1,7m 37.500 Ft/m3

Gyújtós 11.000 Ft/m3
Kis Róbert 06-70/364-3705A
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Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

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

- 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

JÁRMŰ

Segédmunkást, kőművest, 
festőt, burkolót 

azonnali kezdéssel felveszünk.
 Állandó munkaidő, kiemelt bérezés.

 B kategóriás jogosítvány előny. 
Tel.: +36-70/883-7059

Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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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!
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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!

 

É�ermi felszolgáló, é�ermi kidegítő 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 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.

- Felszolgáló/kisegítő pincér

- Szállodai szobaasszony

7percrandi

AKKOR EZ NEKED SZÓL!SZINGLI VAGY?
Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.hu

AKKOR EZ NEKED SZÓL!SZINGLI VAGY?
Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.hu
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GÉPKEZELŐ
munkakörbe keres munkavállalót

Elvárások:

·Termelésben szerzett tapasztalat

·Felelősségteljes, önálló munkavégzés

·Kézügyesség / manuális készség

·Erős minőségi és felelősségtudat

·Megbıźható, pontos munkavégzés

·Több műszak vállalása

Feladatok:

·CNC megmunkáló gépek kezelése

·Alkatrészek sorjázása kézi sorjázóval

·Alkatrészek szegecselése és gravıŕozása

·Egyszerű átállások elvégzése

·Kézi mérőeszközök használata

·Csomagolási tevékenységek elvégzése

Amit	kínálunk:

·Versenyképes juttatási csomag, kiszámıt́ható bérezés

·Cafeteria juttatás bruttó 45.000 Ft/hó

·Munkavállalók munkába járásának biztosıt́ ása vállalati buszokkal

·Kellemes, tiszta munkahelyi környezet

·Stabil cégnél, hosszú távú munkalehetőség

A	KIPP	Car	Comfort	Systems	az	autóipar	állandó	beszállítója.	

Több,	mint	15	éve	fejlesztünk	és	gyártunk	mechanikus	és	

elektromechanikus	kényelmi	alkatrészeket	belső	és	

külső	terekbe.		Három	-		Németországban,	Magyarországon	és	

Mexikóban	található	-	telephelyünkön	több,	mint		

280	alkalmazottal	dolgozunk

	nemzetközi	szinten	és	izgalmas	kihívásokkal	teli	

változatos	munkahelyet	kínálunk.	

További	fejlődésünk	érdekében	keressük	Önt.	

Legyen	részese	egy	dinamikus	és	innovatív	csapatnak,	ahol	

saját	ötleteit	is	megvalósíthatja!

	Ez	az	erős	családi	vállalkozás	összetartó	szervezeti	erővel	és	

kiváló	fejlődési	lehetőségekkel	

rendelkezik,	melyek	meggyőző	érvek,	

hogy	velünk	együtt	alakítsa	jövőjét!

Az	autóipari	beszállító	

KIPP	CAR	COMFORT	SYSTEMS	HUNGARY	KFT.

Újonnan	épült	pilisjászfalui	üzemébe	

További	információért	kérjük,	
keresse	bizalommal	munkatársunkat
	a	06-30-311-86-88-os	telefonszámon!

Amennyiben	az	álláslehetőség	felkeltette	érdeklődését,	

önéletrajzát	pdf	vagy	docx	kiterjesztésben	az

	alábbi	elérhetőségekre	várjuk:	

e-mail:	info.ccs.hungary@kipp-ccs.com

KIPP	Car	Comfort	Systems	Hungary	Kft.

2080	Pilisjászfalu,	Bécsi	út	32.

    

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

- LOGISZTIKAI manager

  

Vevői igények feldolgozása, rendelések visszaigazolása, 
reklamációk kezelése, vevői kapcsolattartás német nyelven.

Előny, de nem feltétel vámügyintéző végzettség.

- FÉNYEZŐ (festő)
- KARBANTARTÓ 
- HEGESZTŐ (lakatos)

  Amit kínálunk:

- 1 műszakos munkarend

- Szabad hétvégék

- Teljes állású, bejelentett munkaviszony

- Teljesítménybónusz, cafeteria, éves bónusz és

  életbiztosítás

- Bejárás támogatása

- Ingyenes céges buszjáratok az alábbi településekről: 

  Csolnok, Dág, Sárisáp, Tinnye, Úny, Piliscsaba, Piliscsév, 

  Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Annavölgy, Dorog, 

  Tokodaltáró, Esztergom, Kesztölc, Solymár, Budapest

   (Árpád híd és Flórián-tér)

Operátori
munkalehetőség! 

Helyszín: Pilisszentiván

Érdeklődni a 06 20 404 1223-as 
telefonszámon, vagy a

 gyulai.robert@work-force.hu címen!

mailto:info.ccs.hungary@kipp-ccs.com
mailto:info.ccs.hungary@kipp-ccs.com
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