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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!

Operátor-végellenőr
Targoncavezető
Minőségellenőr

Amit ezért biztosítunk számodra:
• Alapbér + jelenlé� bónusz
• Cafetéria
• Minőségi bónusz
• Bejárás támogatás
   (tömegközlekedés - céges busz vagy autó)
Munkavégzés helye: Dorog

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
toborzas@insertus-hr.hu

06205584770,  06203617531

: CSOLNOK,  CABLEX Hungary K�.Munkavégzés helye
·  2 műszakos munkarend      VAGY
·  1 műszakos munkarend      
·  Napi 8 órás munkaidő         VAGY
·  Részmunkaidő ( órák száma és/vagy napok száma választható, 
  akár mellékállásként is)
·  Nyugdíjasok, kismamák és csökkente� munkaképességűek 
  jelentkezését is várjuk ( ülő és/vagy álló munka)

Amit kínálunk:
·  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
·  Alapbéren felüli teljesítmény bónusz, jelenlé� bónusz
·  Értékelés után járó bónusz
·  Dolgozói ajánló program és Törzsgárda program
·  Céges buszjáratok Magyarországról és Szlovákiából is 
·  Munkába járási támogatás 
·  Folyamatos fejlődési lehetőség

OPERÁTOR
MUNKAKÖRBE KERESÜNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT

Személyesen a Cablex Hungary K�,  
      2521 Csolnok , Petőfi Sándor út 92. címre,

·vagy hívjon minket
 telefonszámon.+36 70 466 52 60 vagy +36 33 516 600 

Jelentkezéseket várjuk Önéletrajzzal
emailben anita.vegh@cablex-group.com címre,
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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.

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

Tokodon működő hidraulikus 
cég gépszerelő lakatost 
keres változatos műhely-
munkára. Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk. 
Érd.: +36-30/351-38-68.

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

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 
2-3-5 literes, befont 
demizsonok, 65 és 100 
literes boroshordó, 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

INGATLAN

KÍNÁLALBÉRLET

EGYÉB

KERESÁLLÁS

GARÁZS

  
 
  

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

Fortuna Nyomda

Szolfézs és 
zongora 

oktatást vállalok! 
(Dorogon)

06-20/238-5112

KÍNÁLÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987

A
A

 5
8
3
9
5
9
9

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

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

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

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

LAKATOS
és

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe

Várjuk jelentkezését a 
telefonszámon,  06-30-916-6577 kaizenesztergom@gmail.com

e-mail címen!

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
mailto:hirdetes@fortunainform.hu




+36-33/599-299                                                         FORTUNA - INFORM  XXXIIl. évf.  03. szám         2023. január 20.                                                           5                                                                                       

Fortuna
nyom

da

Digitális 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).
 

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.  
+36-30/99-67-453Fo
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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

Február 16. csütörtök 
35-55 évesek, 18 órától
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CSOMAGOLÓ
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát
a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,
 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és tekercselt kéztörlők, 
kis -és nagytekercses toale�papírok.

FELADATOK:

· Papírtermékek gépsorról történő levétele,

· Termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzése,

· Termékek csomagolása, mozgatása 

· Becsomagolt termékek szállításra való felkészítése

· Gyártási terület rendjének biztosítása

ELVÁRÁSOK:

· Minimum 8 általános végze�ség

· Pontos és precíz munkavégzés

· Jó kézügyesség, jó állóképesség

· Megbízhatóság

· Többműszakos munkarend vállalása (2 vagy 3 műszak, 8 óra)

ELŐNYÖK:

· Hasonló munkakörben szerze� tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, folyamatosan növekvő mul�nacionális környezet,

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra 

· Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, mentor program,

   Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési támogatás,  ingyenes dolgozói csomagok a 

   termékekből

· Cafeteria

· Céges buszjárat (Úgy, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, 

   Dorog, Tokod, Tokodaltáró, Tát)

Bérezés: Bru�ó 1.900 Ft/óra (kezdő)

    

    

Kapcsola�elvétel: Nyitrai Ádám +36-70/934-4930

Álláslehetőség!

Feladatok:
·  Késztermékek, raklapok mozgatása, minőségi és 
  mennyiségi ellenőrzés, a  gyárudvar rendjének fenntartása, 
  munkakörökhöz kapcsolóda adminisztrációs feladatok 
  elvégzése.

Amit kínálunk: 
·  Kiemelt bérezés 
·  Munkavégzés új, modern elektromos targoncákkal
·  Fiatal, lendületes csapat

Elvárások: 
·  Érvényes targoncavezetői engedély
·  Önálló munkavégzés
·  Rugalmas munkaidőhöz való alkalmazkodás

Amit ajánlunk: 
·  Kiemelt bérezés 
·  Munkavégzés új, modern elektromos targoncákkal
·  Fiatal, lendületes csapat

A Sped-Pack K�. azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel,

TARGONCAVEZETŐT
keres esztergomi telephelyére.

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 
06 30 405 09 35-as telefonszámot!

Betaníto� munkást keressünk!

http://www.facebook.com/summitesztergom
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