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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

- LOGISZTIKUS

  
- FÉNYEZŐ (festő)

- KARBANTARTÓ 

- HEGESZTŐ (lakatos)

    

    

    

    Főbb feladatok, munkák:
    - Partnereinknél üzemeltetett ital- és ételautomaták töltése, tisztítása és
      karbantartása, automata bevételek kezelése
    - Apróbb géphibák elhárítása, gépbeállítások, az előállított termékek 
      minőségének ellenőrzése
    - Alapanyagok kiszállítása partnereinkhez    

    Az álláshoz tartozó elvárások:
    - Az ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsolattartás során cégünk
      ügyfélközpontú képviselete
    - Alap- vagy középfokú műszaki végzettség előny a karbantartási 
      feladatok ellátásához
    - Precíz, körültekintő munkavégzés, rendszeretet, megbízhatóság
    - B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat  

    Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
    - Ital-és ételautomaták töltésében, szervizelésében, karbantartásában 
      szerzett tapasztalat       

    Amit kínálunk:
    - Minőségi munkát támogató bérezés
    - Stabil vállalati háttér
    - Segítőkész, szakmailag felkészült kollektíva
    - Változatos munkakör, mobilitási lehetőség, rugalmas munkavégzés
    - Céges autó
    - Céges mobiltelefon   

    PS: Pályakezdők és/vagy nyugdíj-közeli jelentkezők se kíméljenek! 

Ital,- és ételautomata feltöltő

    Esztergomban     

Fényképes önéletrajzát várjuk az allas@kave24.hu címre  

Bádi-Gran Kft.

    2509 Esztergom, Strázsa u. 6.

Vállalatunk a régió egyik meghatározó szereplője élelmiszer- és 
    áruautomata üzemeltetése területén.

Csapatunkba keresünk töltőtechnikus kollégát, 
Esztergom vonzáskörzetében:

    - alkalmazotti jogviszonnyal, akár azonnali kezdéssel.     

Építőipari cég keresi leendő munkatársait
 

Jelentkezni szakmai Önéletrajzzal, 
fizetési igény megjelölésével a 

csintalan.biborka@belvarosiepito.hu 
e-mail címen lehet.

Építőipari cég keresi leendő munkatársait
 

Szakképesítéssel, valamint 
szakképesítés nélkül betaníto� munkakörre

Kőműves , Ács , Festő Kőműves , Ács , Festő 



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

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

Kiadó szoba-konyha-fürdő-
szobás lakás, egyedülálló, 
nemdohányzó, megbízható 
50-60 év körüli hölgy 
részére. Ár: személyes 
megbeszélés alapján. 
Tel.: +36-70/ 577-5193.

Esztergomban / Aranyhe-
gyen-Irinyi u. / lévő  68 nm 
es ingatlanom heti 1 nap 6-8  
órában BEJÁRÓNŐRE len-
ne 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.

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

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

Újszerű állapotú, garázsban 
tartott, 2 éves, automata 
Grandland X Opel személy-
gépkocsi benzines, 1800 
km-rel eladó. 
Tel.: +36-30/181-8508.

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 
2-3-5-10 literes, befont de-
mizsonok, 30-35-65 literes 
boroshordók, 2-3-5-10-20-
50-65 literes műanyag edé-
nyek. Esztergom-Kertváros, 
Kolozsvári u. 4. Érdeklődni 
délutáni, esti órákban. 
Tel.: +36-20/34-30-759.

Padlásról, pincéből előkerült 
régi feliratú sörösüvegeket, 
szódásüvegeket és egyéb 
más palackot vennék gyűjte-
ményembe. Más régiségek 
is szóba jöhetnek. Eszter-
gom +36-30/266-0062.

Eladók: 90 cm átmérőjű 
üvegasztal, 3 db 60 cm 
magas lófej tartja, kerekes 
bevásárló kocsi. Esztergom-
Kertváros, Kassai utca 57.

ELADÁS
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INGATLAN

EGYÉB

KÍNÁLALBÉRLET

- 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

KÍNÁLÁLLÁS

Az intézmény Esztergomban, 
történelmi környezetben, a Bazilika lábánál található.

A Szatmári Irgalmas Nővérek által fenntarto�  

SZENT VINCE IDŐSEK OTTHONA
 szerete�el várja LEENDŐ LAKÓIT!

Érdeklődni személyesen
 Esztergom, Pázmány utca 18. szám ala� lehet, vagy

telefonon az intézményvezetőnél 
06-20-828-9805 telefonszámon.

AMIT KÍNÁLUNK: 
- 1, 2, 3 ágyas szobák, 
- 24 órás felügyelet, 
- Teljes ellátás,  
- Változatos programok.

  
 
  

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!

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást 
vállalok korrekt áron!

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!

színes reklámhetilap

www.fortunainform.hu

hirdetes@fortunainform.hu

33/599-299, +36-30/4003020

51.500 példány
megjelenés 

Esztergom és 
vonzáskörzetében

+ Tatabányán, 
emelle� 13 állás/szolgáltatás/

program  internetes portálokon 
való posztolás naponta többször!!
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Regisztráció: www.7percrandi.hu
Kövesd facebook oldalunkat:  7percrandi

Helyszín: 

További információ és jelentkezés:  
06-30/4003020

Ucca  Bár Tata, Alkotmány utca 6.

7percrandi

7percrandi7percrandi

Augusztus 18. csütörtök 
32-58 évesek, 18 órától

SOKAN KÉRTÉTEK A TÁGABB KOROSZTÁLYOS 
RANDINAPOT, HÁT TESZÜNK EGY PRÓBÁT!

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



Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás
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Ágdarálás
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

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!

A
A
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Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

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

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

Cégünk 2006 óta tölt be kiemelkedő szerepet Magyarországon az 

autóipari    műanyagalkatrészek    gyártásában.    Legmodernebb 

fröccsöntéses          technikákkal         gyártjuk         termékeinket. 

Autóipari beszállítóként kulcsfontosságú számunkra termékeink 

minősége            és         vevőink          elégedettsége. 

Esztergomi        ipari        parkjában      (Budapesttől    45    km-re)

dinamikusan   bővülő   csapatunkba   keressük   új   kollégánkat!

FELADATOK:
A csarnok elektromos rendszerének üzemeltetése, hibaelhárítása, problémamentes 
működtetése
Elvégzi a gyártóberendezések és épületek preven�v elektromos és mechanikus 
karbantartási és szervizmunkát
Folyamatosan figyeli, ellenőrzi a berendezések op�mális kihasználását
Együ�működik a karbantartást végző külső cégekkel
A gyártórészleggel együ�működve végzi az elektromos karbantartást
A pótalkatrészek felhasználásánál betartja az azok nyilvántartására vonatkozó 
előírásokat
Veze� és kovábbközve�t az üzemzavarok és a javítások nyilvántartását
ELVÁRÁSOK:
Szakirányú középfokú, vagy szakmunkás végze�ség, 
(villanyszerelői, vagy elektronikai műszerész)
Több műszakos munkarend vállalása (8 órás műszakok hé�őtől péntekig, 
délelő�/délután/éjszaka)
Terhelhetőség, stressztűrő képesség, műszaki affinitás
Kitűnő problémamegoldó képesség, önállóság, megbízhatóság
Releváns szakmai tapasztalat hasonló munkakörben
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
ELŐNY:
Műanyagfröccsöntőgépek és/vagy épületkarbantartásban szerze� tapasztalat
Autóipari és/vagy műanyagiparban szerze� tapasztalat
AMIT AJÁNLUNK:
Nemzetközi munkakörnyezet, stabil vállala� há�ér
Munkavállaló-bará� környezet, dinamikus csapat
Céges buszjárat (Esztergom 30-40 km-es körzetéből)
13 havi bér és bónusz
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Esztergom, Ipari park

AMENNYIBEN ÉRDEKLI AZ ÁLLÁSLEHETŐSÉG KÜLDJE EL ÖNÉLETRAJZÁT 
A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE: plas�mat.hr@prupoantolin.com

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

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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Tisztelt 

Álláskereső!

Az esztergomi Bazilika 
felvételt hirdet

PÉNZTÁROS
munkakörbe

Elvárások:
- Angol nyelvismeret
- Önálló, precíz munkavégzés
- Pontos, igényes megjelenés
- Megbízhatóság
Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

Amennyiben felkeltette az érdeklődését, jelentkezni fényképes önéletrajzzal a

hrbazilika@gmail.com

 06-20-379-16-79-es telefonszámon lehet.

e-mail címen, illetve a
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Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

Amennyiben felkeltette az érdeklődését, jelentkezni fényképes önéletrajzzal a

hrbazilika@gmail.com
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