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www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650

Mátészalka Jármi u. 6. szám alatt, 
a nagy ALFIKER mellet, a volt horgászbolt helyén, 

kibővített árukészlettel várja vásárlóit.

A  H Y D R E X  K F T.
Csapágy-Csavar-Szerszám 

Szaküzlete ezentúl

Tel: 44-502-642; 30-828-2815
www.hydrexkft.hu Nyírbátor Szakrendelő 

I. emelet Audiológia rendelés. 
Nyírbátor, Édesanyák útja 1.

H-EAR Kft., Tel: 06-70/507-4349

I N G Y E N E S 
HALLÁSMÉRÉS!

Az akció megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Minőségi fülmögötti és „rejtett”• 
hallójárati digitális hallókészülékek
Ingyenes próbahordás• 
Elemek és tartozékok• 
Fülillesztékek és • 
uszodai füldugók
Kamatmentes részlet� zetési • 
lehetőség

ELEMVÁSÁRLÁSI AKCIÓ!
30 db vásárlás után 1.530.- Ft megtakarítás

Minden ami számítástechnika
Mátészalka, Hősök tere 15. Tel/Fax: 06-44/300-133

webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.hu

Csatlakozz egy 
dinamikusan 
fejlődő céghez!

Jelentkezz a világ 23. leginnovatívabb vállalatához! A Coloplast olyan segédeszközöket és szolgáltatásokat fejleszt, 
amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi problémákkal élők hétköznapjait. Világszerte jelen vagyunk, és több mint 
10000 alkalmazottunk van, jelenleg a nyírbátori gyárban több, mint 1900 kollégánk dolgozik. Létszámunk folyamato-
san növekszik, és itt a lehetőség, hogy te is tagja légy!

Ha érdekel technikus, raktáros, vagy operátor munkakör, akkor jelentkezz a www.fi nefi t.hu/coloplast oldalon!

Ha felsőfokú végzettséged van, és beszélsz angolul a www.coloplast.hu oldalon látogass el a Karrierportálunkra!

Bővebb információért keresd fel www.coloplast.com weboldalunkat, vagy kövess minket a Facebookon és a 
LinkedInen!

Heti 1x • ingyen gyü-
mölcs és havi 1x in-
gyen reggelivel vár-
juk munkatársainkat 
a kantiban!

2017 végén új gyár-• 
ral bővül a Coloplast 
Nyírbátorban.

Létszámunk • 
folyamatosan 
bővül!

DRÓTFONAT
A GYÁRTÓTÓL! Tel: 06-20/911-6260;

06-42/283-061

Nyírbátor,
Földvár u. 14.betonoszlop
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Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 
Felnőttoktatási Intézmény
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Bővebb információ 
és jelentkezés:

Felnőttoktatási Központ 

4800 Vásárosnamény, 
Kossuth u. 35/2. 

Tel.: 45/570-299, 
20/220-3237, 

Fax: 45/570-300

1064, Budapest, 
VI. kerület Szív u. 40. 3. em. 

Tel.: 20/399-8531
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

www.oktatasok.hu
E-mail: projekt.kft@gmail.com

� ARANYKALÁSZOS GAZDA
� MÉHÉSZ 
� FALUSI VENDÉGLÁTÓ
� SZAKÁCS
� DIÉTÁS SZAKÁCS
� ÉLELMISZER-,   VEGYI ÁRU ELADÓ
� BOLTVEZETŐ
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ
� SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

15 fő jelentkezése 
esetén bármely 

településen
 indítunk képzést!

TÉLI AKCIÓ!

*2 év garancia.  A fenti árak a 27%-os áfát tartalmazzák!

Nyírbogát, Kossuth u. 34. Tel.: 42/286-288
Mátészalka, Szalkai L. u. 13. Tel.: 44/314-135

HQ 236 motorfűrész 38,2 cm3/1,9 LE 69.790 Ft 59.900 Ft
HQ 135* motorfűrész 40,9 cm3/1,9 LE 84.900 Ft 78.900 Ft
HQ 435* motorfűrész 40,9 cm3/2,2 LE 120.600 Ft 114.900 Ft
HQ 445* motorfűrész 45,7 cm3/2,8 LE 154.900 Ft 145.900 Ft
HQ 545* motorfűrész 50,1 cm3/3,4 LE 179.900 Ft 159.900 Ft
HQ 455e* motorfűrész 55,5 cm3/3,6 LE 184.900 Ft 169.900 Ft
HQ 365 motorfűrész 70,7 cm3/4,8 LE 224.900 Ft 204.900 Ft
HQ 372 XP motorfűrész 70,7 cm3/5,5 LE  256.900 Ft 244.900 Ft

2017 
lista ár

Engedményes 
ár:

Feladatok:
• Gyártó eszközök beállítása
• Munkafolyamatok betanítása
• Gyártáshoz kapcsolódó ellenőrzések végrehajtása, adatok regisztrálása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Gépbeállító” jeligével juttassa el az 

allas04@ .hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Gépbeállító

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Kiváló műszaki és méréstechnikai ismeretek (műszaki rajzok értelmezése, jelölések,

különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk)
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor

� 20/9818-767

További kedvezmények mennyiségtől függően, akár 
kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!

ábbi k d é k i é ől fü ő káT ábbi k d é k i é ől fü ő ká

GARANTÁLT MINŐSÉG 
A LEGJOBB ÁRAKON!

Új nyitva tartás: 5.30-tól 21.30-ig A HÉT MINDEN NAPJÁN!

A megye legolcsóbb benzinkútja!

Polgári út 1.  
� 42/520-160

MINDENÁRON A LEGJOBB ÁRON!

Mátészalka, Meggyesi út• 
Mátészalka, Jármi út• 
Nyírbátor, Szentvér út• 
Vásárosnamény, Ilki út• 
Porcsalma, Szabadság tér• 
Fehérgyarmat, Mártírok út• 

GÁZOLAJ: 357 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
már Tiszavasváriban is!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. február 17-ei ár:

Készíttesse 
a gyártónál, 

GARANCIÁVAL!
 PONTOS HATÁRIDŐ  KIVÁLÓ MINŐSÉG

 GYÁRTÓI GARANCIA  20 ÉV TAPASZTALAT 
 30 FÉLE SZÍNVÁLASZTÉK

INGYENES  K ISZÁLL Í TÁS  A   MEGYE  EGÉSZ  TERÜLETÉN
MINDEN ELKÉPZELÉS T  MEGVALÓS ÍTUNK!

Bűrszem Gábor – sírkő-, műkőkészítő
Telephely: Nyírbátor, Sóhordó út 145. (a temető hátsó bejáratánál)

Tel.: 42/283-440, 30/2-751-969

SÍRKŐ!

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
MÁR 

300.000 Ft-tól!

Tavalyi árakon tavaszi állítással! 
Síremlékek készítése
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P I S T I

MÁTÉSZALKA 
(áruház mögötti parkoló )

Tel:0670/5292901
Menü: 770FT

Változatos, házias, FINOM! 
Hideg-melegtálak készítése!

Esküvők, rendezvények 
lebonyolítását vállaljuk!
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A jászárokszállási munkavégzés alatt ingyenes szállás, napi egyszeri étkezés, hetente ingyenes  
hazautazás, az itt tartózkodásod alatt plusz jutalom biztosítása a Rosenberger Magyarország Kft.  
által. Jelentkezés: 70/414-7171

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, jutalmak és prémiumok.
Dolgozz hosszú távon Jászárokszálláson, hogy 2017 nyarán  
az elsők között kezdhess a nyírbátori új üzemcsarnokban!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!

A ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. ÚJ TELEPHELYÉN ÉPÜLŐ GYÁREGYSÉGÉBE, 
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK  

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.

 A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Hogy erősítsünk támogató csapatunkat a Vision Care Business Group területén, 

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
Feladatok:    

gyártóberendezések elektromos / vezérléstechnikai rendszereinek • 
karbantartása, 
önálló hibakeresés és elhárítás diagnosztikai rendszerek, mérőeszközök • 
alkalmazásával, szerelési részegységek és pótalkatrészek cseréjével, 
terv szerinti ellenőrző és karbantartó tevékenységek elvégzése, adott • 
esetben javítással egybekötve.

Elvárások:
 középfokú szakirányú végzettség                          • 
 számítógépes ismeretek • 
 rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség • 
 nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 

Amit ajánlunk:   
Versenyképes fi zetés• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Dinamikus, fi atalos, támogató csapat • 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

A jelentkezéshez szükséges:    
iskolai végzettségről kiállított okiratok fénymásolata• 
szakmai pályafutást tartalmazó önéletrajz• 
motivációs levél.• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, 
kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikére küldje be 

Önéletrajzát és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT Humánpolitikai Osztály
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Fodor Szimonetta HR asszisztens, tréning koordinátor
E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

 A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Hogy erősítsünk támogató csapatunkat a Vision Care Business Group területén, 

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MÉRNÖK
Feladatok:    

gyártóberendezések elektromos/vezérléstechnikai rendszereinek • 
karbantartása
önálló hibakeresés és elhárítás diagnosztikai rendszerek, mérőeszközök • 
alkalmazásával, szerelési részegységek és pótalkatrészek cseréjével, 
terv szerinti ellenőrző és karbantartó tevékenységek elvégzése, adott • 
esetben javítással egybekötve.

Elvárások:
 felsőfokú szakirányú végzettség                          • 
 számítógépes ismeretek • 
 rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség • 
 nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
angol nyelvismeret• 

Amit ajánlunk:   
Versenyképes fi zetés• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Dinamikus, fi atalos, támogató csapat • 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

A jelentkezéshez szükséges:    
iskolai végzettségről kiállított okiratok fénymásolata• 
szakmai pályafutást tartalmazó önéletrajz• 
motivációs levél.• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, 
hogy az alábbi elérhetőségek egyikére küldje be Önéletrajzát és 

Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT Humánpolitikai Osztály
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Fodor Szimonetta HR asszisztens, tréning koordinátor
E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

BAROMFI 
GONDOZÓT

Érd: 06/20 970-37-60.

Tranzit-Ker zRt. 
nyírbátori állattartó telepére

keres kiemelt bérezéssel Nyírbátorból és térségéből.

Feladatok:
• A csoportban dolgozó kollégák munkájának megszervezése, felügyelete (kb. 20 – 30 fő)
• Dolgozói oktatások és képzések megszervezése, végrehajtása
• Folyamatos anyagellátás biztosítása
• Csoportszintű adminisztrációk elkészítése

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Csoportvezető” jeligével juttassa el az 

allas04@ .hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Gyártósori csoportvezető

Elvárások:
• Gyártás/termelés területen, hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat
• Jó kommunikációs készség, határozott fellépés
• Önálló munkavégzés, nagy teherbíró képesség
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor

álláS

Fontos, hogy tisztá-■■
ban legyünk azzal, mi-
lyen interjúra hívnak be 
minket, hogy kellően 
fel tudjunk készülni rá. 

Például eltérően kell ké-
szülni egy első, másod-, 

vagy harmadkörös interjú-
ra, továbbá az sem mind-
egy, hogy személyes, telefo-
nos-, vagy videó interjúban 
lesz részünk. 

Ráadásul vannak csopor-
tos interjúk is, ahol fontos, 
hogy mind egyéni-, mind 
csapatszinten a legjobbat 

nyújtsuk.  Még a pontos in-
terjú előtt érdemes tisztáz-
ni, ne féljünk megkérdezni 
a munkaadót, vagy a HR-es 
kapcsolattartót.

A sikeres interjúért

AUTÓ ZENTAI KFT 
(Mátészalka Meggyesi út)

Autó• szerelő, 
autó villamossági • 
szerelő, 
karosszéria • 
lakatos • 
szakembert,
autómo• sót 

felveszünk!
Pályakezdők 

jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni személyesen vagy 

a 0630/9436-818 számon.
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A Triagro Kft. 
(4731 Tunyogmatolcs, Klein telep) 

telephelyére 
gyakorlattal rendelkező  
SERTÉSGONDOZÓT 

keres.
Az önéletrajzok beküldhetőek 

az alábbi e-mail címre:
antalj@keletnet.hu,

vagy a fent megjelölt címre 
postai úton ill.személyesen.

álláS
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Sok olyan kérdés ■■
van, ami a legtöbb in-
terjún előkerül a HR-
es részéről. Az egyik 
ilyen tipikus kérdés 
arra vonatkozik, hogy 
miért szeretnénk vál-
tani vagy korábban 
miért váltottunk 
egyik helyről a má-
sikra.

HR-es kollégáink elmon-
dása alapján az álláskere-
sők nagy része sablonvála-
szokat használ és érezhető, 
hogy nem a valós ok kerül 
ilyenkor elő. Ez bennük 
kétséget vet fel afelől, hogy 
akkor vajon mi lehet a hát-
térben…, netán az álláskere-
sővel volt-e probléma.

Melyek a leggyakrabban 
használt indokok?

anyagiak – szeretnék töb-•	
bet keresni mint az előző 
munkahelyemen
szakmai fejlődés hiánya •	
– nem volt lehetőség a 
fejlődésre
kihívás keresése•	

munkahelyi légkör – veze-•	
tési stílussal és/vagy kol-
légákkal való ütközés
elismerés – a vezető-•	
ség nem becsüli meg a 
munkámat
Persze a fentiek közül 

mindegyik jó indok arra, 
hogy váltsunk azonban nem 
mindegy, hogy ezt hogyan 
kommunikáljuk.

Merjük elmondani!
Nyilvánvalóan a korábbi 

munkahelyünkről való pa-
naszkodás rossz fényt vet 
ránk, azonban ha a szak-
mai szempontokat tartjuk 
szem előtt (nem érzelmi 
alapokon nyugszik az in-
dokunk) és diplomatikusan 
fogalmazunk az sokkal cél-
ravezetőbb lesz mint egy ki-
talált, kényelmes indok.

Nem árt ilyenkor azt is 
figyelembe venni, hogy az 
őszinte kommunikációval 
megelőzhető egy jövőbeni 
csalódás is. Előfordulhat 
ugyanis, hogy az új helyen 
is idővel hasonló helyzetbe 
kerülnénk. Ezt megelőzve 
érdemes azt is megoszta-
ni a HR-essel (hacsak nem 
kényszerből keresünk új 
helyet), hogy milyen mun-
kahelyet keresünk, mi a 
fontos számunkra.

Ezért arra bíztatunk 
mindenkit, hogy merje el-
mondani azokat az okokat, 
amelyek mindenki számára 
érhető indokok mint példá-
ul, hogy sosem lehetett el-
érni a vezetőt, ezért nem 
tudott haladni a munkával.. 
Azok az indokok amelyek 
nem a személyes haragra 
épülnek, hanem amelye-
ket mások ugyanúgy jo-
gosnak érezhetnek sok-
kal előrébb visznek majd, 

mint a konkrétumok nél-
küli sablonválaszok.

Felkészülés
Ahhoz, hogy őszintén 

tudjunk válaszolni fel kell 
készülnünk a vállalatból és 

a megpályázott pozícióból. 
Érdemes azzal is számolni, 
hogy előfordulhat, hogy a 
HR-es nem csak a jelenle-
gi váltás okáról érdeklődik, 
hanem minden egyes vál-
tásunkra kíváncsi. Nem jó 

ilyenkor, ha mindegyiknél 
ugyanazokat az okokat hoz-
zuk fel (pl. rossz volt a fő-
nök mindenhol), mert azu-
tán azt gondolhatják, hogy 
mi nem tudtunk kijönni 
másokkal.

Interjúkérdés: Mi a váltás oka?

Mátészalka
Megjelenik: Mátészalka, Nyírbátor, 

Kisvárda, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, 
Nagyecsed, és vonzáskörzeteiben 

Lapzárta: szerda 16.00 óra
Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.

Ügyvezető igazgató: Fodor István
Felelős vezető: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Mátészalka, Kálvin tér 1. 

Tel./fax: 44/500-085
E-mail: szabolcsinfo@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyírbátor, Szabadság tér 6.  

Tel.: 20/417-2373
www.russmedia.hu

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Sokszorosítás ideje: csütörtök
Terjeszti: Krekk Infó Nonprofi t Kft.

Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/7.
Eng. szám: 163/1357/2/2011

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a 
szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A 
kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket 
felhasználni tilos!

A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartal-
máért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsé-
relemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető 
felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, já-
rulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem 
elmaradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtóter-
mékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy 
az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, 
polgári peres eljárással, jogszabályokkal 
vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

A jövő az lesz, amivé tesszük

saving through technology

Az MSK Covertech-Group nemzetközi tevékenységet folytató 
csomagológép-gyártó középméretű családi vállalat németorszá-
gi központtal. Nyírbátori gyáregységünk, az MSK Hungary Bt. 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a cégcsoport életében, ahol 
közel 350 munkatársat foglalkoztatunk. Az itt gyártott ipari cso-
magológépeket és szállító rendszereket a világ szinte minden 
pontján használják üzleti partnereink. 

A piaci elvárásoknak és ügyfeleink követelményeinek megfelelő 
továbbfejlődés érdekében nyírbátori gyáregységünk számára

•  Csúcs esztergályos
•  CNC marós
•  Elektromos szerelő
•  Mechanikus szerelő 

munkatársakat kere-
sünk, azonnali kezdési 
lehetőséggel.

MSK Hungary Bt.
Személyzeti Osztály
4300 Nyírbátor, MSK tér 1.
+36 42 511 130
HR@msk.hu

Ha érdeklődik egy nemzet-
közi környezetben tevékeny-
kedő cégcsoportnál betölt-
hető felelősségteljes pozíció 
iránt, ne habozzon felvenni 
velünk a kapcsolatot. 
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A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

munkatársakat keres az alábbi 
pozíciókba és feltételekkel:

RAKTÁROS
Feladatok:

Termékek fogadása európai raktárakba Geplog • 
rendszer segítségével
Szállítói számlák szállításokkal történő egyezte-• 
tése, raktárkészlet kezelése

• 
Elvárások:

Jó számolási készség, pontosság, gyors betanu-• 
lást követően önálló munkavégzés képessége
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas • 
hozzáállás

SZEMÜVEGLENCSE GYÁRTÓ 
OPERÁTOR

 Feladatok:
Aktív részvétel a szemüveglencse, illetve a • 
polírszerszám gyártásban

 Elvárások:
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas • 
hozzáállás

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:

Aktív részvétel a szemüveglencsékhez kapcsoló-• 
dó minőségellenőrzési feladatokban
Vizsgáló berendezések kezelése, vizsgálati jelen-• 
tések, jegyzőkönyvek készítése

Elvárások:
Felhasználói szintű MS O�  ce ismeret (Excel, • 
Word) előnyt jelent
Önálló munkavégzésre alkalmas személyiség, • 
precizitás, megbízhatóság

Amit ajánlunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú, • 
stabil munkahely
Egyes munkakörökben a munkavégzés közép- és • 
három műszakos munkarendekben, a hét öt 
munkanapján
Versenyképes jövedelem, széleskörű béren kívüli • 
juttatások (Cafeteria, bejárás támogatása, 
nyugdíjcélú gondoskodás, komplex dolgozói 
biztosítás)
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multi-• 
nacionális környezetben
Motivált, támogató csapat és jó vállalati légkör. • 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció 
iránt, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikére 

küldje be Önéletrajzát és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
Fodor Szimonetta

HR asszisztens, tréning koordinátor
E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

Hogy erősítsünk termeléstámogató csa-
patunkat a Vision Care Business Group te-
rületén belül, Magyarországon, mátészal-
kai telephelyünkre keresünk kollégákat, az 
alábbi munkakörre:

TECHNOLÓGUS

Feladatok:    
Gyártástechnológiai tervezés, • 
irányítás
Részvétel gyártási projectekben• 
Technológiai fegyelem betartás • 
ellenőrzése
Technológiai dokumentáció kezelése• 
Folyamatfejlesztés, optimalizálás• 
LEAN munkafolyamatok kialakítása • 
a gyártásban.

Elvárások 
Felsőfokú mérnöki tanulmányok• 
Angol nyelv tárgyalási szintű isme-• 
rete
Számítógépes ismeretek (Word, Ex-• 
cel, PowerPoint, Minitab, Autocad)
Rendszerszemlélet, együttgon-• 
dolkodási készség, hatékony team 
munka
Nagyfokú önállóság, precizitás, • 
megbízhatóság
Gyártástechnológiai tapasztalat • 
előnyt jelent.

                       
Amit ajánlunk: 

Versenyképes fi zetés• 
Útiköltség támogatása• 
Személyes és szakmai fejlődési lehe-• 
tőség multinacionális környezetben
Dinamikus, fi atalos, támogató • 
csapat 
Továbbfejlődési lehetőségek• 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghir-
detett pozíció iránt, kérjük, hogy jelent-

kezzen online. Töltse fel Önéletrajzát 
és Motivációs levelét magyar és angol 

nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

www.zeiss.com

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

In order to strengthen our SCM Team in ZEISS 
Vision Care Business Group, in Hungary   

we are seeking a

EUDC JUNIOR MANAGER (F/M)
for our Mátészalka warehouse 

Expectations:
Our new colleague will be ready to take • 
over a leading function within the EUDC in 
a  year time.
Willing to work for Zeiss on at least mid-• 
term.
Able to continue the development • 
process, implement the necessary future 
improvements.

Tasks:   
Understand storage, goods in & goods out • 
strategies
Learn basic team and individual • 
management techniques
Learn basic process management • 
techniques
Understand organizational behavior, learn • 
how to manage it
Manage projects with gradually increasing • 
size & complexity
Support continuous improvement of KPIs • 
and improved productivity year on year.
Learn administration process fl ows• 
Learn warehouse physical processes• 

Requirements:
College degree (in any subject)• 
At least 3 years work experience • 
(traineeship, internship counts)
Project experience• 
Logistics & leadership experience are assets• 
Fluency in English (verbal & written)• 
Advanced level Microsoft O�  ce knowledge • 
(Excel, Word, Outlook, Power Point, Visio)
Accuracy, ability to work independently• 

We o� er: 
Competitive salary system• 
Fringe benefi ts (Cafeteria)• 
Personal and professional development• 
Dynamic and youthful team in • 
multinational environment

If you are interested in this position, 
please send us your application, 

indicating your salary request 
and the earliest possible entry date.

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
www.zeiss.com .

álláS
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Ha gyermeked szeret rajzolni, festeni 
vagy csak úgy egyszerűen képet alkotni 
bármiből akkor ez a pályázat neki szól

http://www.sarretipegazus.hu/hir/Rajzpalyazat__
Osztalykirandulas_a_Sarreti_Pegazus_Lovarda_es_

Vendeghazbag
Az alkotás öröme mellet most 

még ráadásképpen nyerhet 
az osztályának egy remek 

kis kirándulást.

A

Elektromos és robbanómotoros gépek, kínai gépek, fűkaszák, fűnyírógépek szervizelése.

FEHÉRGYARMAT, Petőfi  út 23-31
Napsugár Bababolt és a Gyarmat Ablak mellett

Nyítva: hétköznap: 8-17; Szombat: 8-13;
06-20/466-8184

MÁTÉSZALKA, Kossuth út 47
Nyítva: hétköznap: 7,30-16,30; Szombat: 7,30-12,30; 

06-30/230-8766, 06-20/920-9318, 

trtrtt omo é
Márkafüggetlen szerviz !

Láncfűrész elektromos:  • 18,990.-Ft-tól
Láncfűrész benzines:       • 19,900.-Ft-tól
Lombszívók:                    • 11,990.-Ft-tól
Rönkhasítók:                   • 49,990.-Ft-tól
Ágaprítók:                       • 28,990.-Ft-tól
Hómarók:                        • 29,900.-Ft-tól
Ipari porszívók:              • 13,900.-Ft-tól
Hamuporszívók:              • 12,990.-Ft-tól
Földfúrók:                       • 59,990.-Ft-tól
Áramfejlesztők:               • 29,990.-Ft-tól
Kompresszorok:              • 27,990.-Ft-tól
Láncélezők:                      • 7,990.-Ft-tól

TAVASZVÁRÓ  AKCIÓ!

Kölcsönözhető gépek akcióban: rönkhasítók-láncfűrészek-takarítógépek-
magasnyomású mosók-hőlégbefúvók- magassági ágvágók-építőipari gépek.
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SZENTVÉR 
INGATLANKÖZVETÍTŐ 

IRODA KÍNÁLATA
NYÍRBÁTORBAN:

Érd: Komaság Jánosné Gavallér Edit, 
Dr. Danka János

Nyírbátor, Szentvér u. 11. sz.
Tel: 42/283-770, 06/30-910-60-49

Zrínyi u-ban 5 szoba, nappali, konyha, étkezõ, 
teljesen alápincézett, rendezett, központi fûtéses 
családi ház, garázzsal, vállalkozásra alkalmas 
alagsorral, parkosított kis kerttel, garázzsal.

Iskola u-ban 3 szoba, étkezõ, konyha, fürdõ-
szobás, mûanyag nyílászárós, központi fûtéses, 
teljesen felújított kiskertes családi ház, kétállásos 
garázzsal. 

Dózsa Gy. u-ban 2,5 szoba, konyha, fürdõszobás, 
gáz és cserépkályha fûtéses kertes családi ház, 
garázzsal. 

Császári u-ban sátortetõs 2,5 szoba, konyha, für-
dõszobás, gáz + cserépkályha fûtéses kertes csa-
ládi ház, pincével, garázzsal. Iá:11.000.000.-Ft.

Debreceni u-ban 2szoba, nappali, étkezõ, konyha, 
közlekedõs, központi fûtéses, szigetelt, új nyílás-
zárós, rendezett kiskertes családi ház, kétállásos 
garázzsal, tárolóval. 

Pócsi u-ban sátortetõs, 3szoba, konyha, folyosó, 
új fürdõszobás, központi fûtéses, rendezett, mû-
anyag nyílászárós, kertes családi ház, beépített 
terasszal, garázzsal, melléképületekkel. 

Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba (lamináltpadlós), 
nappali, étkezõ, konyha (beépített konyhabútor-
ral) új fürdõszobás, felújított, központi fûtéses, 
erkélyes lakásingatlan, mûanyag nyílászárókkal, 
kerámia járólapokkal. 

Gyulaji u-ban 2,5 szoba, fõzõfülke, étkezõs, nagy 
elõszobás, fürdõszobás, kertes családi ház, köz-
ponti fûtéssel, részben mûanyag nyílászárókkal, 
garázzsal, melléképülettel.

Fay A. u-ban I. emeleti 2szoba (parkettás), átala-
kított konyhás, járólapos, mûanyag nyílászárós, 
gázfûtéses, rendezett lakásingatlan. 

NYÍRBOGÁT:

Széchenyi u-ban 2szoba, konyha, fürdõszoba, elõ-
szobás, gázfûtéses kertes családi ház, garázzsal, 
alatta pincével. Iá:4.600.000.-Ft.

SZENTVÉR 
INGATLANKÖZVETÍTŐ

IRODA KÍNÁLATA
NYÍRBÁTORBAN:

Érd: Komaság Jánosné Gavallér Edit,
Dr. Danka János

Nyírbátor, Szentvér u. 11. sz.
Tel: 42/283-770, 06/30-910-60-49

Zrínyi u-ban 5 szoba, nappali, konyha, étkezõ,
teljesen alápincézett, rendezett, központi fûtéses
családi ház, garázzsal, vállalkozásra alkalmas
alagsorral, parkosított kis kerttel, garázzsal.

Iskola u-ban 3 szoba, étkezõ, konyha, fürdõ-
szobás, mûanyag nyílászárós, központi fûtéses,
teljesen felújított kiskertes családi ház, kétállásos 
garázzsal.

Dózsa Gy. u-ban 2,5 szoba, konyha, fürdõszobás,
gáz és cserépkályha fûtéses kertes családi ház,
garázzsal.

Császári u-ban sátortetõs 2,5 szoba, konyha, für-
dõszobás, gáz + cserépkályha fûtéses kertes csa-
ládi ház, pincével, garázzsal. Iá:11.000.000.-Ft.

Debreceni u-ban 2szoba, nappali, étkezõ, konyha, 
közlekedõs, központi fûtéses, szigetelt, új nyílás-
zárós, rendezett kiskertes családi ház, kétállásos
garázzsal, tárolóval. 

Pócsi u-ban sátortetõs, 3szoba, konyha, folyosó, 
új fürdõszobás, központi fûtéses, rendezett, mû-
anyag nyílászárós, kertes családi ház, beépített 
terasszal, garázzsal, melléképületekkel.

Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba (lamináltpadlós), 
nappali, étkezõ, konyha (beépített konyhabútor-
ral) új fürdõszobás, felújított, központi fûtéses,
erkélyes lakásingatlan, mûanyag nyílászárókkal,
kerámia járólapokkal. 

Gyulaji u-ban 2,5 szoba, fõzõfülke, étkezõs, nagy
elõszobás, fürdõszobás, kertes családi ház, köz-
ponti fûtéssel, részben mûanyag nyílászárókkal,
garázzsal, melléképülettel.

Fay A. u-ban I. emeleti 2szoba (parkettás), átala-
kított konyhás, járólapos, mûanyag nyílászárós,
gázfûtéses, rendezett lakásingatlan.

NYÍRBOGÁT:

Széchenyi u-ban 2szoba, konyha, fürdõszoba, elõ-
szobás, gázfûtéses kertes családi ház, garázzsal,
alatta pincével. Iá:4.600.000.-Ft.

MUNKALEHETŐSÉG
a vajai Ardagh Metal Kft.-nél!

Gépkezelőket, • 
csomagolókat, • 
betanított munkásokat• 

keresünk folyamatosan!
Érdeklődés:  

személyesen: 4565 Vaja,  Rohodi út 1-3.
telefonon: +36 44 584 323

Amit kínálunk: 
havi bér + teljesítmény-

bér + műszakpótlék, 
béren kívüli juttatás

Aradagh Metal Kft.
–  ahol a dolgozó az első! –

ÉÉÉrdÉÉÉrrdÉrddddÉÉÉrdÉrdrdÉÉÉrdrddeklekleklekleklklekle lk ődéődéődéőődéődéődédődéődéődéddéédd s:s:s:s:s:sss:

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép, 

barna tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-

hoz szállítva. Összeírók jelentkezését 

is várjuk.  06/70-240-13-31

E g y é b  E l a d á s

Eladó működő Hajdú tárcsás mosó-

gép, centrifuga 25.000,-, mikrohullá-

mú sütő 12.000.- 06-30/413-8206

Elektromos rokkant kocsi, szinte 

új állapotban házhoz szállítva eladó. 

06-70/302-4409

Piros bor eladó termelőtől, Othelló, Iza-

bella, és feketerizling 20/352-5758
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Mátészalka központjában 57 m2-es, 

II. emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. 

Érdeklődni: 30/680-8158.

Mátészalkán Kossuth utcai, 73 

m2-es, 2 szoba+nappalis, össz-

komfortos tetőtéri lakás, bútorokkal 

együtt eladó. A bútorok kifejezetten a 

lakáshoz készültek. A közös költség: 

5000 Ft. Irányár: 9 000 000 Ft. Érd.: 

06-20/997-7532

TŰZIFA

K és F Tüzifa Bt. Nyírcsászári-Ópályi
Telefon: 06-30/317-1889 vagy 06-30/512-8496

Akác vastag guriga  28,00 Ft/kg 2800 FT/q
Akác hasított  30,00 Ft/kg 3000 FT/q
Akác vékony guriga  26,50 Ft/kg 2650 FT/q 
Akác hulladék 24,00 Ft/kg  2.400 FT/q
Nyár hosszú hulladék 
1 kocsival  legkisebb mennyiség 3 m3 35.000 FT
Nyár guriga  18,00 Ft/kg 1800 FT/q
Tölgy guriga  25,00 Ft/kg 2500 FT/q 
Tűzifa brikett  10kg/ zsák 690 Ft/zsák

REDÕNY•RELUXA•
SZALAGFÜGGÖNY

 HARMÓNIKAAJTÓ • 
KÜSZÖB BORÍTÁS

 MÛANYAG PÁRKÁNYOK•
SZÚNYOGHÁLÓ

Ináncsi József 4700 Mátészalka, Ady u. 14.
Tel.: 06-20/918-4845, 06-20/926-3440

Tel./fax: 06-44/314-290

Újdonság!
SÁVROLÓ

APRÓHIRDETÉSI KUPON
�Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. Mátészalka, Kálvin tér 1. Tel: 06-44/500-084

Hirdetés szövege:  ......................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Érdeklődni (cím, telefonszám): ..................................................................................................

 .................................................................................................................................................... 

KÉRÜNK MINDEN
FEHÉR MEZŐT

KITÖLTENI!

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Megrendelő neve, címe: .......................................................................................

 ............................................................................................................................

Dátum:  ................................................................................................................
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A következőt kell tennie:
Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és hozza be személyesen vagy adja fel postán a postai 
befi zetés igazolásával: Mátészalka, Kálvin tér 1. alá  Nyitva tartás: h–p.: 8–16-ig. Lapzárta: szerda, 16.00.
A kupont CSAK magánszemélyek használhatják fel, céges, szolgáltatásra vonatkozó hirdetést csak az 
érvényben lévő árlista alapján tudunk megjelentetni. 10 szón felül a hirdetés díja szavanként 100 Ft.
A kupon 2017. március 30-ig érvényes.

Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 17. alatti 120 
m2-es lakás májusi költözéssel ELADÓ 
nagy melléképület. 30/313-6917
Nyírbátorban, Ifjuság úton 62m2-es, 
1+2 szobás 1 em. lakás eldó+garázs. I 
Ár: 11millió, 06-30/308-7468
Nyírbátor városközpontban 2 szobás 
összkomfortos lakás, bútorozva kiadó. 
Érd: 06-70/314-2789, 06-42/610-
243

a l b é r l E T E T  k í N á l

2 szobás bútorozott, gázkonvekto-
ros lakás kiadó Nyíregyházán.  Tel. 
06-20/496-0348

Ü z l E T ,  M ű h E l y

Nyíregyházi lakótelepen jó megélhe-
tést biztosító üzlethelyiség eladó vagy 
kiadó! Tel. 06-30/403-8149

a u T ó

auTó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-
ig. HÍVJON MOST! 06-30/8812377

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, órát, köny-
vet, ezüstöt, porcelánt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-
1855

á l l a T

lovat veszek, öreget, selejtet is. 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db 
áron jegyezhető: Ajak 06-45/455-
270, Nyírmeggyes 06-70/315-
84-86, Nyírvasvári 06-70/323-
41-63, Ópályi 06-44/407-202, 
Ököritófülpös 06-70/216-92-
38, Tyukod 06-44/356-093, 
Fábiánháza 06-20/535-70-33
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INGYENES 
Tel.:0670/611-7133 • 0644/950-344
Szondi Tűzifa Kft.  Nyírmeggyes 

Vasútállomás mögött

kiszállítással, mérlegelve,  
25 km-en  belül !

Akác kuglizva • (vékonyabb)  2700 Ft /mázsa 27 Ft/kg

Akác kuglizva • (vastag)  2800 Ft /mázsa 28 Ft/kg

Akác hasogatva  • 3000 Ft /mázsa 30 Ft/kg 

Tölgy, guriga  • 2600 Ft /mázsa 26 Ft/kg

Tölgy hasogatva  • 2800 Ft /mázsa 28 Ft/kg

Nyárfa guriga: • 1700 Ft /mázsa 17 Ft/kg

KÉSZPÉNZÉRT 

megvásárolom autóját!!

Tel: 06-30/228-9944
Műszaki nélkül is! Kérésre házhoz megyünk.

Akár hitellel terhelt gépjárművet is. 

Stb
...

FIGYELEM!

2000-es évjárattól 
állapottól függetlenül.

Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
Id Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13
www.dankasirko.hu    www.szatmarko.hu

Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
d Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13
I
I
wwwww.w.dadanknkasasirirkoko.h.huu   w wwwww.s.szazatmtmararkoko.h.huuww

Több fajta színben és 
méret választékban.

mészkő kerítés- és falburkolatok 

KEDVEZŐ ÁRON!
Több fajta színben és 
méret választékban.

en és

é kő k íté é f lb k l t kmészkő kerítés- és falburkolatokmészkő kerítés- és falburkolatok 

VEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!!
Jó áron kiváló  minőséget garantálunk • 
Brazil, Afrikai, Olasz alapanyagból, 
30 év mesteri múlttal és gyártói 
garanciával.

Az árak
az áfát 

tartalmazzák!

2 szem. Gránit síremlék 310.000 Ft-tól• 
1 szem. Gránit síremlék 210.000 Ft-tól• 
Gránit padló és falburkolók 5000 Ft/m• 2-tõl
Épületmunkák, hidegburkolás 3D látványtervezéssel• 

Egyéb mészkő termékek, 
egyedi elképzelések 

kivitelezése, kültérre, beltérre!

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130m ár: 13000 Ft-14500 
Ft-ig Termékeink kb. 10 hónapos kiter-
melés, akác, tölgy, bükk Fuvar meny-
nyiségtől, függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük. 80x80x130-as kaloda 
Ár: 14500 Ft Ömlesztett m3 ár: 15500 
Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel. 
30/752-1650

sorba rakott kalodás tűzifa kap-
ható! Hétvégi szállítással. Ár: 
80x80x120m-es 12000 Ft Tel: 
20/512-6299

E g y é b  k E r E s é s

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek, hívásra házhoz megyek. Érd. 
06-30/233-2199

Vásárolnék, bármilyen pótkocsit, 

MTZ-t és Simson-t saját részre. 

06-70/500-3023

s z o l g á l T a T á s T  k í N á l

a cserepes lemeztetők készítése 

akár bontás nélkül a palára is. Pala-

tetők átfedése bitumenes zsindely-

lyel. Lapos tetők hő- és vízszigetelé-

se. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen 

árajánlat! 15% kedvezmény! T. 06-70/ 

591-9739

Palatető bontásnélküli felújítása szí-

nes, mintás, bitumenes zsindely-

lyel. Ingyenes árajánlat készítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

á l l á s

a Tranzit-Dió Kft főkönyvelőt keres. 
Munkavégzés helye: Jánkmajtis. 
Elvárás: minimum regisztrált mér-
legképes könyvelői végzettség, leg-
alább 3-5 éves szakmai tapasztalat. 
Jelentkezni lehet: 30/827-3149

alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com 

Munkakeresés! Megmutatjuk, 
hogyan triplázhatod meg az esé-
lyeidet, ha munkára jelentkezel. 
www.weboneletrajz.hu

sütőipari cég keres munkavállalókat 
kettőműszakos munkarendbe, sütőipa-
ri segédmunkás és csomagoló munka-
körökbe szállásbiztosítással. Munka-
végzés helye: Kisbér (Komárom-Esz-
tergom megye) Érdeklődni, jelentkez-
ni: 06-70-631-9440, erzsebet.nagy@
opuswork.eu

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db 
áron jegyezhető: Ajak 06-45/455-
270, Nyírmeggyes 06-70/315-
84-86, Nyírvasvári 06-70/323-
41-63, Ópályi 06-44/407-202, 
Ököritófülpös 06-70/216-92-
38, Tyukod 06-44/356-093, 
Fábiánháza 06-20/535-70-33

Villanyszerelőket és brigádokat, 
kőműveseket és burkolókat keresünk 
hosszú távú munkára. 06-30/509-
9635

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd. 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950

M u N k a h E l y E T  k E r E s

22 éves fiatalember munkát keres. 
Bolti eladói képzettségem van, de 
más munka is érdekel. Tel. 06-20/629-
0060, 06-42/431-787

k i E g é s z í T ő  M u N k á T  k E r E s

Megbízható hölgy gyermekfelügye-
letet és takarítást vállal Nyíregyházán. 
06-30/843-1664

o k T a T á s T  V á l l a l

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, vendéglátásszer-

vező-vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.

hu (E-000937/2014/A001-A011)

T á r s k E r E s é s

57 éves férfi társat keres. Csak hívást 

fogadok. 06-30/978-1602

s z a b a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

hajdúszoboszlói üdülési jog ingyene-

sen átadó. Tel. 06-30/663-1749
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Sportérmék, 
kupák, serlegek.

Órák és ezüst ékszerek 

nagy választékban. 

Karikagyűrűk  a gyártótól!

ARANYMEDÁL
Óra-Ékszer-Zálogház 

és Karikagyűrű Szalon
Nyírbátor, Szabadság tér 10.  

(Kulturális központ mellett) 
Tel.: 20/9318-428 42/283276

exerixgold@gmail.com

www.exerix.hu

AAAAARRRRAAANNNYYYMEDDDDÁÁÁLL

NNNyyyírbbbbáttoorr, SSzzzabadsááág ttérr 110..

Zálogból 
visszamaradt 

aranyékszerek
nagy választékban

500 féle karikagyűrűből  választhat, 

amiből 100 féle  azonnal elvihető.

k

ékban.ann.. 

.

Karikagyűrű Szalon

Nyírbátor, Pócsi út Tel.: 06-70/368-20-59
 Termékeinket megtekinthetik: www.batortuzep.hu

Az extrém időjárás miatt szombaton is 
16 óráig van nyitva tartás és kiszállítás!
Az extrém időjárás miatt szombaton is

TÜZIFA ÁRAINK
Akác vékony guriga  • 2900 Ft/mázsa  29 Ft/kg

Akác vastag guriga  • 3000 Ft/mázsa  30 Ft/kg

Akác hasított   • 3200 Ft/mázsa  32 Ft/kg

Meggy guriga  • 2400 Ft/mázsa  24 Ft/kg

Nyár-fenyő guriga  • 1800 Ft/mázsa  18 Ft/kg

Orosz barna szén • (4500 kcal)  5400 Ft/mázsa  54 Ft/kg

Orosz fekete szén • (5600 kcal)  6500 Ft/mázsa  65 Ft/kg

MI AZÉRT DOLGOZUNK A HIDEGBEN, 
HOGY ÖN BENT LEGYEN A MELEGBEN!

Rugalmas munkaidő, 
versenyképes fi zetés!

Érdeklődni,  illetve időpont egyeztetés: 
44-500208-as telefonszámon.

Mátészalkai virág- ajándék 
nagykereskedésbe keresünk 

1 fő férfi  dolgozót, 
bolti kisegítői munkakörbe, 

illetve 1 fő férfi t 
műfenyőfa gyártásához 
operátori alkalmazásba.

B ÁT O R I 
I R O D A T E C H N I K A

Nyírbátor, Szabadság tér 25. • Tel:42-459 552
Nyitva: H–P 9.00–17.00

PÓLÓRA NYOMTATUNK
SZAKDOLGOZAT KÖTÉS

BÖGRENYOMTATÁS,
LAMINÁLÁS

BÉLYEGZŐJÉT NÁLUNK IS 
MGRENDELHETI

Nyírbátorban, műszaki kereskedelmi végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk, 
ÜZLETVEZETŐI munkakörbe. 

Azonnali 
kezdéssel.

Tel.:20/262-3385

Nyírbátorban, 
űszaki keresked l i

62 3385

mű

ren
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 KEDVEZŐ ÁRON!

http://www.facebook.com/
nyarligetlakopark.

0620/539-2848
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