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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

TRUMPF LÉZER 

  ÉLHAJLÍTÓ KEZELŐ
    Egyműszakos munkarend!

Német nyelvtudás szükséges! 

Hirdetését leadhatja személyesen:
2500 Esztergom, Kossuth Lajos 13. szám alatt

a Fortuna szerkesztőségében, illetve 
telefonon, vagy e-mailben!
Lapzártánk kedd 12 óra.

Megjelenés minden pénteken.
Internetes felületeken már 

szerda délután olvashatják!

 

Wellness munkatárs feladatai:

(2 műszakos munkarend):

- Wellnessben fogyasztó vendégek kiszolgálása

- Medencetér, mosdó és öltöző �sztántartása

- Masszázs időpontok egyeztetése

- Napi zárás

Konyhai kisegítő feladatai: 

(2 műszakos munkarend):

- Alapanyagok előkészítése

- Konyha �sztántartása

- Mosogatás

- Egyéb konyhai feladatok elvégzése a séf felügyeletével

Amit kínálunk:

- 8 órás munka esetében napi 1x ingyenes étkezés,  

- Ú�költség térítés (állandó alkalmazo� jogviszonyban)

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Az alábbi nyito� pozíciókra várjuk a jelentkezéseket:

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

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

- Wellness munkatárs

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

Esztergomban, Schweidel 
utcában, 58 nm-es, III. 
emeleti, eredeti állapotú, 2,5 
szobás lakás eladó. 
Irányár: 30 M Ft. 
Tel.: +36-20/944-1143.

Garázst vennék. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Esztergomban szoba kiadó, 
rezsivel eggyütt 70 E 
Ft/hó/fő. 
Tel.: +36-20/9610-669.

Esztergomban és 
Esztergom-Kertvárosban fa 
behordási illetve házkörüli 
munkát keresek 
(megbízható fiatalember 
vagyok). 
Tel.: +36-20/442-1304.

Takarítási, gondozási 
munkát keresek, akár 
ottlakással is. 
Tel.: +36-70/403-1226.

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

Esztergomban / 
Aranyhegyen-Irinyi u. / lévő  
68 nm es ingatlanom heti 1 
nap 6-8  órában 
BEJÁRÓNŐRE lenne 
szükségem. Jelentkezni a 
06-30/210-44-68 as számon 
lehet.

Esztergomi Tesconál lévő 
lángosos büfébe, heti 3-4 
napa kolléganőt keresünk. 
Tel.: +36-20/7766-452.

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 
2-3 literes, befont 
demizsonok, 65 literes 
boroshordó, 2-3-5-10-20-50-
65-100 literes műanyag 
edények. Esztergom-
Kertváros, Kolozsvári u. 4. 
Érdeklődni délutáni, esti 
órákban. 
Tel.: +36-20/34-30-759.

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLALBÉRLET

EGYÉB

KERESÁLLÁS

VÉTEL

  
 
  

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!

- 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

Fortuna Nyomda

Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Tatabánya, Tatabánya, 
Tavaszmező u. 10.  Tavaszmező u. 10.  
+36-30/99-67-453+36-30/99-67-453

Tatabánya, 
Tavaszmező u. 10.  
+36-30/99-67-453

Fortuna Nyomda

Szolfézs és 
zongora 

oktatást vállalok! 
(Dorogon)

06-20/238-5112

Betaníto� munkást keressünk!
Keressük leendő munkatársunkat 

betaníto� munkás munkakörben, akár 
azonnali munkakezdéssel, egyműszakos munkarendben!

MUNKAVÉGZÉS HELYE: IPOLYTÖLGYES

Fényképes önéletrajzot fizetési igény megjelölésével várjuk a 
volmix@volmix.hu További információért hívja a 0630 405 09 35-as telefonszámot!

Konténer leszedőket és 
targoncavezetőket keresünk

 Biatorbágyra 
2 műszakos 8 órás munkarendbe.

 Ingyenes céges busz 
Tatabánya irányából megoldott.

 Bérezés br. 1.753 - 1.897 Ft. 
+ 30% műszakpótlék 

+ br. 80.000 jelenléti bónusz 
+ 3 hónap után 37.500 Ft. 

Bejárás támogatás 30 Ft/km. 
Érd: 06-70-779-4447

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

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

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 

felveszünk állandó délutáni és éjszakai műszakba. 

KÍNÁLÁLLÁS

hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453
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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

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.

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)27.500 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és

 ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1 m x 1 m

.SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Facebook: 
Huszkó József e.v.
06-30/6414-368

Hidegburkolást  
vállalok 

korrekt áron!

Referenciák: www.huszko.hu

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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MUNKAREND:

·  napi 4 óra, állandó délelő� (Hé�őtől Péntekig 06:00-tól 10:20-ig vagy 10:20-tól 14:50-ig), vagy

·  he� 2-3 alkalommal napi 8 órában (állandó délelő�, az általad kiválaszto� és még szabad napokon)

FELADATOK:

·  autóalkatrészek / tartozékok összeszerelése manuális úton (kézi szereléssel) betanulás után, illetve munkautasítás alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA AZ IDEÁLISAK, HA:

·  rendelkezel általános iskolai végze�séggel és

·  nem okoz gondot a mindennapi ru�n betartása

AMIT KÍNÁUNK NEKED:

·  versenyképes bérezést további ju�atásokkal, bónuszokkal

·  hosszú távú munkalehetőséget

·  a munkavégzés �szta, rendeze� környezetben, családias légkörben zajlik

·  ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk 

·  élvezd nyugodtan az életet akár i�hon, akár nyaralás ala� - 24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítást kapsz a világ összes országára

BŐVEBB INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:

·  06-33/542-400

JELENTKEZÉS:

· www.summitdvk�.hu

· sdv.allas@summit-dv.hu

· www.facebook.com/summitesztergom

SOK A SZABADIDŐD? 
VAGY ÉPPEN ELLENKEZŐLEG? TÚL SOK A MUNKA?

MINDKETTŐRE MEGOLDÁST NYÚJT A SUMMIT D&V KFT.

JELENTKEZZ HOZZÁNK RÉSZMUNKAIDŐS ÖSSZESZERELŐ MUKAKÖRBE!

http://www.facebook.com/summitesztergom
http://www.facebook.com/summitesztergom
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