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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

HELYSZÍNI BEÉPÍTŐ MUNKATÁRSAKAT keres

AMIT AZ ÚJ MUNKATÁRSAKNAK KÍNÁLUNK: 
· Egyműszakos munkarend
· Kiemelkedő kerese� lehetőség
· Stabil munkáltatói há�ér
· Hosszú távú munkalehetőség 
· Kulturált, �szta, rendeze� munkakörnyezet
· Munkaruházat, egyéni védőeszköz biztosítása
· Bejárási támogatás 
· Ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk

AMIT A JELENTKEZŐKTŐL ELVÁRUNK:
· Szakmunkás bizonyítvány, vagy egyéb középfokú végze�ség
· Gyakorla�as gondolkodás, önálló munkavégzés
· Mérőeszköz használata
· Jó fizikai terhelhetőség
· Egészségügyi alkalmasság 
· Érvényes B kategóriás jogosítvány
· Hasonló területen szerze� gyakorlat 
· Termelésben szerze� tapasztalat

NETTKŐ KFT. Solymári KŐFARAGÓ cég

Munkavégzés helye: 2083 Solymár, Külső Bécsi út 22. Hívj minket a 
+3630 929 1262 telefonszámon, vagy küld el önéletrajzodat a solymar@ne�ko.hu címre.

Műsorvezető: Albert József

2023. FEBRUÁR 4.    SZOMBAT  18:00

Helyszín: Kesztölc Művelődési Ház Iskola u. 64.
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mailto:hirdetes@fortunainform.hu
mailto:hirdetes@fortunainform.hu


2                                                          FORTUNA - INFORM  XXXIII. évf.  04. szám  2023. január 27.                                                       33/599-299             

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.

Garázs kiadó Esztergom-
ban. Tel.: +36-70/941-7152.

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

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

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

Tokodi autóalkatrészeket 
forgalmazó üzletbe raktá-
rozási feladatok ellátására 
munkatársat keresünk. 
Munkaidő: H-P.: 7-16 óráig. 
Érd.: +36-30/351-38-68.

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

Ajándékfigurák összeállítá-
sára, csomagolások, 
egyebek. 
Érd.: 
www.audiopresshungary.old
alunk.hu (ügyfélszolgálat: 
+36-20/910-4517.

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

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 
2-3-5 literes, befont demizso-
nok, 65 és 100 literes boroshor-
dó, 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

KÍNÁL

KÍNÁL

ALBÉRLET

ÁLLÁS

EGYÉB

KERESÁLLÁS

GARÁZS

KÍNÁLÁLLÁS

 A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

(Visegrád, Gizellatelep) felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

Ř Személy- és munkaügyi ügyintézőSzemély- és munkaügyi ügyintéző

Jogviszony típusa:
· Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, heti 40 óra munkaidő
Elvárt kompetenciák:
· Érettségi
· MS Office (irodai) programok magabiztos használata
· Büntetlen előélet, cselekvőképesség
· Munkájára igényes, pontos, jól szervezett.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· Humánerőforrás/munkaügyi, bér- és társadalombiztosítási ügyintéző, vagy 
   ezeknek megfeleltethető releváns szakképesítés
· Releváns szakmai gyakorlat
· KIRA, JDOLBER programok ismerete
Főbb feladatok:
· A szakkórház humánpolitikai részlegén munka- és humánerőforrás ügyek vitele.
   Napi operatív feladatok. A Magyar Államkincstári KIRA valamint 
   Jdolber programban a besorolással, be- és kiléptetéssel, számfejtéssel összefüggő 
   adminisztratív feladatok elvégzése. Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások 
   határidőre történő elkészítése. Munkahelyi nyilvántartások pontos vezetése, 
   naprakészen tartása. Részvétel a munkahelyi szabályzatok, dokumentációk, 
   tanulmányi szerződések előkészítésében, álláshirdetések megjelentetésében. 
   Minősítéssel, értékelésekkel kapcsolatos teendők ellátása. További 
   jogviszonyokkal kapcsolatos engedélyezések lebonyolítása. 
Benyújtandó iratok:
· Szakmai önéletrajz
· Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
· Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés elbírálásában 
   részvevők betekintési jogához
Bérezés megállapodás szerint.
Sikeres elbírálás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése előtt 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 7. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő, 2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefon: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu. Honlap: www.visegradikorhaz.hu

 A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

(Visegrád, Gizellatelep) felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

ŘGépjárművezető, adminisztrátorGépjárművezető/Adminisztrátor
Jogviszony típusa:

· Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, heti 40 óra munkaidő
   Központi raktárunkba keressük azt a munkatársunkat, aki dinamikus, lendületes, 
   csapatban jól dolgozik. A szállítási, anyagbeszerzői feladatokon túl, a 
   raktári munkában is részt vesz. Szükség szerint végzi az adminisztratív feladatokat, 
   megtanulva az EcoStat készletkezelői programot. Aki úgy érzi, hogy ennek a 
   csapatnak a része kíván lenni, legyen Hölgy vagy Úr, várjuk jelentkezését.
A munkakör betöltésének feltételei:

· Középfokú végzettség 

· B kategóriás jogosítvány

· Gépkocsi vezetői tapasztalat

· MS Office felhasználói szintű használata

· Munkájára igényes, pontos

· Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent:

· Hasonló területen szerzett tapasztalat
Főbb feladatok:

· Szállítóktól árubeszállítás, áruátvétel

· Ügyintézői, beszerzési feladatok ellátása 

· Adminisztratív- és ügyviteli feladatok ellátása

· Raktárosi feladatokban közreműködés

· Gazdálkodó munkájának segítése
Benyújtandó iratok:

· Végzettséget igazoló okmányok másolata

· Szakmai önéletrajz

· Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés elbírálásában 
  résztvevők betekintési jogához

· Felvétel esetén Erkölcsi bizonyítvány
Amit kínálunk:  

· Egy jól működő, dinamikus csapatban végzett munka

· Stabil, biztos munkahely

· Megállapodás szerinti munkabér

· Heti 5 napos munka, szabad hétvége
Jelentkezési határidő: 2023. január 31.

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő, 2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefon: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu. Honlap: www.visegradikorhaz.hu

Tel: 06-70-397-8434 

 forgalomból kivont,
útban lévő személy és

 teherautóját adásvételi 
szerződéssel 

megvásároljuk, 
elszállítjuk!

MŰSZAKIJÚ,

RONCS ÉS LEJÁRT 
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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.  
+36-30/99-67-453

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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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

Szolfézs és 
zongora 

oktatást vállalok! 
(Dorogon)

06-20/238-5112
hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987

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

Fortuna Nyomda

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

Gépi forgácsolást 
vállalok      

+36 70 502 7987

A
A
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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.huEsztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

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

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!
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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.

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

VILLANYBOJLER

JAVÍTÁS!

06-20/932-5563

Kisebb asztalos munkák
elvégzését vállalom. 

Pl.: laminált parketta lerakása,
 lapraszerelt bútorok 

összeszerelése.
Tel.: +36-70/430-3231. 

LAKATOS
és

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe

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

e-mail címen!

Jelentkezés és további információ: +36-30-256-0238-as telefonon, 
naponta 8-20 óra közöz�.

Esztergomi é�erem az alábbi pozícióba 
keres munkatársakat:

- Gyakorlo� konyhai kisegítő 
(teljes munkaidő)

kiemelt bérezéssel!A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
 munkatársakat keres

Beosztás: 

- Késztermékek vagonra, illetve tehergépjárműre 

  történő rakodása

Elvárások: 

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt jelent: 

- Emelőgépkezelő, vagy targonca kezelői végzettség

- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

- MÁV-nál szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő egyéb juttatási rendszer

- Sokrétű kiemelt összegű egyéb juttatási rendszer

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

KÉSZTERMÉK RAKODÓ
munkakörbe

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

    

    

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!

Bérezés: Bru�ó 1.900 Ft/óra (kezdő)

http://www.facebook.com/summitesztergom
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