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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

CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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 Információ: 06-44/311-111  
vagy 06-30/995-7146

Figyelem!
Mátészalka, Zöldfa u. 2–4. (Gyöngyszem Optika mellett) 

Nyitva tartás: H-P, 8:00 – 15:00

Megérkezett Mátészalkára is!  
Fülzúgásra – SAFE LASER
Ha fülzúgástól szenved, akkor most jöjjön el 
hozzánk, adjon egy esélyt forradalmian új 
lágylézer kezelésünknek!
Próbálja ki, hogy élete újra elviselhető legyen! 
Kedvezményes árak, Ingyenes hallásvizsgálat. 
Kérjük, jelentkezzen be, hogy ne 
kelljen várnia!

www.siamthaimasszazs.hu
Nyírbátor Madách u. 4.

Az M&W csavarbolt udvarában. 
Őrzött parkolás.

Thai masszázs

www siamthaimasszazs hu Az M&W csavarbolt udvarában
INFORMÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS: +36 20 351 8669

Szúr a háta? Fáj a válla? 
Jöjjön hozzám Thai masszázsra!
Enyhíti a fejfájást, megkönnyíti a 
járását. 
Oldja a stresszt, feszültséget.
Kényezteti testet, lelket.
Halk zenében, félhomályban, 
illóolaj aromában.

Szombaton és vasárnap 
is várjuk kedves 

vendégeinket 
10-20 óráig, 

bejelentkezés alapján. 

Nyírbátor Szakrendelő I. emelet Andiológiai rendelés. 
Nyírbátor, Édesanyák útja 1. 

Nyírbátor Szakrendelő I emelet
H-ear Kft.

06-70/507-4349

ETUNE

ablakok, ajtók tervezése, beépítése
Szabványméretek készletről azonnal!

Egyedi hő,- és hangszigetelésű 

ajtó
ablak
kapu w w w.sassz.hu

zése, beépítéseeablakok, ajtók tervezablakok, ajtók tervezése, beépítésee
Szabványméretek készletről azonnal!

ajtó
ablak
kapup w ww w w.w.sasassssz.z.huhu

Kisvárda, Bessenyei út 14. • Tel.: +36 70 3329 222
Mátészalka, Ipari út 2. • Tel.:+36 70 7742 918
1064 Budapest VI.ker. Izabella u.82. • Tel.: +36 70/310-1153

Minden ami számítástechnika
Mátészalka, Hősök tere 15. 

Tel/Fax: 06-44/300-133

webáruházunk: 
www.pce.hu

elektrix@elektrix.hu

2018/1.
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BIDÉ ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL

AZ ÖVÖN ALULI TISZTASÁG ÉRZÉSE

K�n�la����:

A facebook címünk:  facebook.com/hevesibolt

Cím: Hevesi Gáz-Szerelvénybolt Ec.
Újfehértó, Szent István út 17. � 06-42/290-284

női-, férfi -, gyerek lovagló nadrágok, pólók, 
mellények, kabátok, kesztyűk, cipők, 
lábszárvédők stb.

Lovas ruházat: �

Lovaknak:�

kötőfékek, patkók, etető-, itató vödrök, 
kantárak, nyergek, nyeregalátétek, zablák, 
tisztító eszközök stb.
Keresse MOZGÓ BOLTUNKAT egész évben a 
FOGATHAJTÓ  és DÍJUGRATÓ versenyeken!!

Különleges alkalmi, esküvői, menyasszonyi 
ruhák, szalagavatóra keringő ruhák.
Kislányoknak keresztelő és elsőáldozó ruhák
széles választékát kínáljuk eladásra, bérlésre.

Üzletünk: 4300 Nyírbátor, Kossuth utca 3
Simkó- Vass Violetta Tel.: 0630/500-6713

Email: gvendolinszalon@gmail.com
www.gvendolinszalon.hu

INGYENES 
Tel.:0670/611-7133 • 0644/950-344
Szondi Tűzifa Kft.  Nyírmeggyes 

Vasútállomás mögött

kiszállítással, mérlegelve,  
25 km-en  belül !

Akác•  vastag guriga 3200 Ft /mázsa 35 Ft / kg

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

Akác•  hasított  3400 Ft / mázsa 34 Ft / kg

Tölgy•  guriga 3000 Ft / mázsa 30 Ft / kg 
Tölgy•  hasítva 3200 Ft / mázsa 32 Ft / kg

Eutr:AA5987740

Telefon: 
0630/975-4459

BS-GREEN  Kft 
4700 Mátészalka Rózsa utca 69

Telefon: 
0630/975 4459

Kertépítés
Kertfenntartás
Zöldterület- 
kezelés

NYYÍLÁÁSZÁÁRÓÓKK 

RREDDŐNYYÖKK
NYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁRÓÓÓKNYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁÁRÓÓÓKK 

RREDŐD NYYÖKKRREDŐD NYYÖKK

MMŰŰŰAANNYYAAGGG 
RER DŐD YNYÖKRER DŐD YN KÖK

 kedvező áron!

Básti Károly 
0620/331 -9474 
WWW.BASTI.HU

Redőnyök 
javítása és 

gurtni csere, 
párkányok, 
rovarháló.Készüljünk 

együtt 
a tavaszra !

4361 Nyírbogát
Kossuth u. 34.
Tel.: 42/286-288;
Nyitva: H–P 7:30–16:30; Sz 8–12.

Erdészeti, kertészeti szaküzlet és szervíz

4700 Mátészalka
Szalkai L. u. 13.
Tel.: 44/314-135

H–P 8–16:30; Sz 8–12.

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

Feladatok

Elvárások

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

az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális  
autóipari beszállító vállalat hosszú távú munkalehetőséget  

kínál az alábbi munkakör betöltésére:

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

GÉPBEÁLLÍTÓ

További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon

Elromlott?
Kifogyott a 

patron,toner?
G-CENTER 

IRODATECHNIKA
Mátészalka Alkotmány út 46.
Tel:44/310571, 20/9893049
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TARKÁCS ÉS BAPÉTA BOLT
Hol a hiba? Hogy még nem 

nézett be hozzánk!

Barkács és Tapétabolt 
Mátészalka, Alkotmány út 44  • Tel:06/44-311-672, 06/44 - 300-061

Akciós PVC-PADLÓK 
ÉS TAPÉTÁK VÁSÁRA!

Napelemes
rendszerek

a lakosság részére,
0%-os államilag

támogatott hitelre.
Teljeskörű 

ügyintézés!

Érdeklődni:
0630/926-2722- es 

telefonszámon, vagy a 
kasadavid.stabilinvest@gmail.com

email címen.

Megkezdtük EREDETI 
ALKATRÉSZEK ÉS OLAJOK 
FORGALMAZÁSÁT MÁTÉSZALKÁN.

A Zöldfa út 70. szám alatt, a Szalka Sírkővel szembenORION-TEAM
PLUS KFT.

MOTOROLAJ PLUS - 50 II.  15 W-40
20-200 literes KISZERELÉSBEN!

T o v á b b á :T o v á b b á

Tel.:0620/3858-002  - Orosz Attila -hívjon bizalommal!
Alkatrészek raktárról vagy rövid szállítási határidővel!

� Fűrészipari termékek
� Homok
� Sóder
� Oltott mész
� Cement
� Zsalukövek
� Járdaszegély
� Különböző méretű 

téglák
� Hőszigetelő rendszer
� Kül- és beltéri, illetve 

fl exibilis ragasztók

� Gipszkarton
� OSB lapok
� Huzalszegek és 

csavarok széles 
választéka

� Vakoló és falazó 
anyagok

� Lazúrok
� Padlólapok
� Parketta
� Csempék

MINDEN AMI ÉPÍTKEZÉS, CZUBORA-TÜZÉP!

H-4741 JÁNKMAJTIS KOSSUTH LAJOS ÚT 45.
� +36 70/344-02-03
E-mail: czuboratuzep@freemail.hu
          CZUBORA-TÜZÉP KFT.           

észipari termékek
mok

� Gipszkarton
OSB l k

TEVÉKENYSÉGÜNK:

Kelet Agóra KFT 

4700 Mátészalka Zöldfa u. 74.

Telefon:0644/417-859, Fax.:0644/502-565

E-mail:kelet-agora@szvill.t-online.hu

www.keletagora.hu
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Sok szeretettel köszöntöm a 
Hölgyeket Nőnap alkalmából!

Dr. Hanusi Péter
Mátészalka Város Polgármestere
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1+1 fényre sötétedő 1 fókuszúlencse vásárlásakor 
1 PÁR NORMÁL RÉTEGELT LENCSE AJÁNDÉK

A BELVÁROSI OPTIKÁBAN

Akció időtartama : 2018. 03. 02-től   04.15 -ig

Minden típusú multifokális lencsére 
50% kedvezmény
ha vékonyított vagy fényre sötétedő 

A KERET AJÁNDÉK

nem vékonyított lencse vásárlása esetén, 
vagy utcai vagy olvasó lencsét kap 

AJÁNDÉKBA

55550
hhha 

nnnnenenenenenenenenenem véko
vagy u

vagy

Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (Az Okmányiroda oldalában!)
� 70/331-9590, 70/331-7265

Nyitvatartás: H.–P.: 9–16.30, Szombat: 9–11.30
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT szemüveg-kontaktlencse készíttetés esetén.

Minden egészségpénztár szerződött partnere. Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya-elfogadóhely
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Nyírbátor, 
Szabadság tér 25.
T.: 06-30-489 0027

ESKÜVŐI
MEGHÍVÓK

T.TT...TT.TT...: 06T 330 44406

Bátori Irodatechnika
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Szuperinfó 

Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.

Ügyvezető igazgató: Fodor István

Felelős vezető: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 

Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6. I. emelet.

Tel.: 42/501-510 

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

Sokszorosító szerv: 

Délkelet-Press Szolgáltató Kft.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Sokszorosítás ideje: csütörtök

Megrendelési szám: 2018/9.

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!

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

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.
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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

Encsencsi u-ban szintes 3szoba, nappali, konyha-
étkezõs, 2 fürdõszoba, 2 WC-s, részben mûanyag 
nyílászárós, gáz + vegyes központi fûtéses, rende-
zett családi ház, parkosított udvarral, fialgóriával, 
úszó medencével, fûtött garázzsal, fûtött mûhellyel, 
vasvázas csarnokkal.
Bajcsy Zs. u-ban tetõteres felül 2szoba, nappali, für-
dõszoba, alul 3szoba, dolgozószoba, nappali, kony-
ha-étkezõs, nagy fürdõszobás, felújított, rendezett 
központi fûtéses, új nyílászárós, kertes családi ház, 
zárt és nyitott garázsokkal, automata kapuval.
Bem u-ban szinteltolásos 3szoba, nappali, konyha-
étkezõs, 2 fürdõszobás, központi fûtéses, kertes 
családi ház + 2szoba, konyhás lakrésszel, terasszal, 
garázzsal, sürgõsen. Iá:16.500.000.-Ft.
Édesanyák u-ban sátortetõs 2szoba, konyha-étke-
zõs, , nagy elõszobás, részben mûanyag nyílászárós, 
gázfûtéses kertes családi ház, garázzsal, melléképü-
letekkel. Iá:10.500.000.-Ft.
Szûk u-ban 3szoba, konyha, fürdõszobás, központi 
fûtéses, nagy kertes családi ház, melléképületekkel, 
új tetõvel. Iá:11.000.000.-Ft.
Zrínyi u-ban III. emeleti 1,5 szobás, teljesen felújí-
tott, mûanyag nyílászárós, egyedi központi fûtéses, 
beépített konyhás, nagy erkélyes lakásingatlan.
Sóhordó u-ban 2szoba, konyha, fürdõszobás, köz-
ponti fûtéses rendezett kertes családi ház, kocsi 
beállóval. Iá:8.900.000.-Ft.
Ifjúság u-ban II. emeleti 3szoba, konyha, fürdõ-
szobás, erkélyes, mûanyag nyílászárós, gázfûtéses 
lakásingatlan, beépített konyhával, akár teljes be-
rendezéssel is. Iá:11.300.000.-Ft.

PIRICSE:
Ifjúság u-ban 2szoba, nappali, konyha-étkezõs, für-
dõszobás, padló + központi fûtéses, belül teljesen 
felújított kertes családi ház, kazánházzal, nyírbátori 
cserével is. Iá:6.500.000.-Ft.

NYÍRBOGÁT:
Hunyadi u-ban Több generációnak, vagy akár vállal-
kozásra is alkalmas szintes családi ház. Lenti szin-
ten 2szoba, konyha, nappali, fürdõszobás lakás, + 
két helyiséggel, kazánházzal. Fenti részen 3 szoba, 
nappali, konyha-étkezõs, fürdõszobás, központi 
fûtéses lakás. Az ingatlanok teljesen felújításra 
kerültek.
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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.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

debrecen Óvárosban eladó kétlakásos ker-
tes családi ház 530 nm-es telken. Telefon: 
06-52/321-746, 06-20/423-7323

l a k á s e l a d á s

eladó Mátészalka, Szalkay László úton 
új építésű, 2. emeleti, másfél szobás, 
50 m2-es, nagy erkéllyel, az udvarban 
kocsibeállóval rendelkező lakás. Irány-
ár: 12,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-30/470-
0509
Hajdúszoboszló központjában 56 m2 lakás 
eladó. Tel. 06-30/289-5532.
Nyírbátor, Szentvér út 137. alatt 3,5 szo-
bás lakás eladó. 06-20/298-8480
Nyírbogáton 2,5 szobás lakás eladó! Irány-
ár: 8,2 M Ft 70/324-2336

l a k á s k e r e s é s

székesfehérvári, 75 nm-es földszinti lakás 
(garázs, kertek, terasz) eladó, 350 EFt/nm. 
Érd:06-30/943-3658
Mátészalkán keresek 1, 1,5 max. 2 szobás 
lakást megvételre. 06-30/435-3287

a l b é r l e t e t  k í N á l

Nyíregyházán belváros központjában 54 m2 
lakás kiadó. Érdeklődni: 30/234-3643

é p í t é s i  t e l e k

Nyíregyháza belváros közeli 720 m2, köz-
művesített építési telek eladó. 06-70/318-
9067

F ö l d ,  k e r t

Nyíregyházán kert eladó. Ár: 3,5 M Ft 
Érdeklődni: 06-30/2403294

a u t ó

iFákat keresek bontásra, megsemmisítés-
re, típustól, kortól, állapottól függetlenül. 
0620/5065-224, 0670/5754-112

J á r M ű k e r e s é s

Autóbontóba vásárolok kele-
ti-nyugati autókat 5-30 Ft/kg 
áron, elszállítással. 06-30/219-
2182

á l l a t

Tojótyúk, még aktívan tojó, 
599 Ft/db áron jegyezhető: 
Demecser 06-20/489-11-50, 
Pócspetri 06-30/249-98-87

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
06/70-240-13-31
tyúkvásár! Szép barna tollas, 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 06-20/414-
50-04, Tyukod 06-44/356-093, Fábiánháza 
06-20/535-70-33
100 db anyajuh eladó. Tel. 30/635-9548

e g y é b  e l a d á s

akciós kalodás (1mx1mx1m), és erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m), és ömlesztett 
tűzifa rendelhető! Ingyenes házhoz szál-
lítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, 
akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon 
bizalommal: 30/705-2337 EUTR azonosí-
tó: AA5854363
Nyíregyházi temetőben 13-as parcellában 
új építésű sírbolt (kripta) síremlékkel eladó. 
06-20-9764281
Ülőgarnitúra Nyíregyházán eladó 3 részes 
mogyoró színű, ágyazható, ágyneműtartó-
val, 92 ezer Ft. 06-30/228-4679

e g y é b  k e r e s é s

dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
órát könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgy-
becsüs vásárol. Érd. 06-30/342-1855
elektromos rokkantkocsi szinte új álla-
potban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék 
bármilyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját 
részre. Érd. 06-70/302-4409.

s z o l g á l t a t á s

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/ 
233-8211!”
Jóslás magyar és cigány kártyából, szerel-
mi kötés, átok, rontás levétele, telefonon 
is. 46/353-518, 20/247-4058

palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

á l l á s

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító part-
nerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás bizto-
sított. Érd: 06-30-511-4219.

Cégcsoportunk Németország-
ba (Rostock LIEBHERR) gya-
korlott, érvényes minősítéssel 
rendelkező (pozíciók: PF, PC, 
PD) MAG (CO2) hegesztőket 
keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). 
NEMET NYELV SZÜKSEGES, 
kollektív német szerződéssel, 
bérezés német alkalmazott-
ként. Jelentkezésüket e-mai-
len várjuk office@examont.eu 
tel.: +4369913771999

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost kere-
sünk debreceni telephelyre. Szállást tudunk 
biztosítani. Tel. 06-70/284-8797

Keresünk németországi mun-
kavégzésre, gépszerkezet-
gyártási területre élhajlítóst, 
lézervágóst, CO és AWI 
hegesztőt, valamint hegesztő 
robotra CO hegesztőt. Beton-
acél feldolgozási területre gép-
kezelőt, darukezelőt, rakodót 
és betonacél hegesztőt. Tel.: 
06-30/6010-688.

Mosonmagyaróvári munkahelyre szerke-
zetlakatosokat, hegesztőket felveszünk. 
Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036

siófok Aranyparton (Kishorgony Büfé) kere-
sünk szezonális munkára szakácsot, kony-
hai kisegítőt, május közepétől-szeptember 
3-ig. 06-30/573-2326

téglásra keresünk CO hegesz-
tőket kiemelt bérezéssel! Tel: 
20/440-8355.
Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyész-
tés, állatgondozás (szarvasmar-
ha, sertés), traktoros, mezőgaz-
dasági gépszerelő, növényter-
mesztési területre és erdésze-
ti munkákra, ill. betanított mun-
kákra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949-0400 
nyiregyhaza@andreasagro.com 
www.andreasagro.com

szigetszentmiklósi élelmiszer-

boltba (Budapest mellett) keres-

kedelmi gyakorlattal rendelke-

ző házaspárt keresünk kiemelt 

fizetéssel. 2szobás, összkomfor-

tos szolgálati lakást biztosítunk. 

Jelentkezés fényképes önéletrajz-

zal: agocsjozsi53@gmail.com

soproni határhoz közel, ausztriai éjszakai 

bárba munkatársakat keresünk. Érd. 0043-

699/1906-6021.

C kategóriával és GKI vizsgával rendelke-

ző gépkocsivezetőt italáru terítésre felve-

szünk. Érd. 44/500-353. 

Víz- fűtésszerelő szakmunkáso-

kat keresünk Budapesti, külföldi 

munkavégzésre. Utazás, szállás 

biztosított. Bér, megegyezés sze-

rint. Tel: 06208420177
M u N k á t  k e r e s

takarítást, házvezetői munkát 

vállalok, Nyíregyháza és vonzás-

körzetében. 30/234-3643
k i e g é s z í t ő  M u N k á t  k e r e s

24 éves, kedves, nyíregyhá-

zi lány kiegészítő munkát vállal. 

06-20/254-5048
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Asztalos György  
0630/417-94-65, 
0630/417-93-65

Gulács, Szabadság út 77   
gulacs@freemail.hu

Mezőgazdasági támogatások
teljes körű ügyintézése, 

adminisztráció.

A t l G öAsztalos Györggyyyyy Asztalos György 
0066300/4/417 994 65550630/417 94 65

Vetőmag, 
növényvédőszer, 

műtrágya 
forgalmazás.

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 

HALOTTSZÁLLÍTÓ - SÍRÁSÓ 

munkatársat keres „B” kat. jogosítvánnyal, 

azonnali kezdéssel a balmazújvárosi 

és a derecskei telephelyére.

Mobil: 06-20/427-08-20
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MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAESZKÖZÖK 

ÉS ALKATRÉSZEK
KIS ÉS NAGYKERESKEDELME!

Tárcsák, ekék, talajmarók, vegyszerezők, fűkaszák, rendsodrók, 
váltvaforgatós ekék, sorközművelő kultivátorok, vetőgépek, 
bálacsomagolók, bálázók, homlokrakodók és egyéb mezőgazdaságban  
használatos munkaeszközök, és alkatrészek kedvező áron!

HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS  

AZ ORSZÁG 
EGÉSZ 

TERÜLETÉRE!

Keressen bennünket elérhetőségeinken!
Wirax-Hungária Kft.
4751 Kocsord, Szabadság út 1/A  Tel.: 06 /70/328-4114,  
06/44-950-242,  06/44/950-090, 06/70/615-9029 
E-mail: wirax.hungaria@gmail.com  web: www.wirax.hu
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4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

MŰANYAG AJTÓK ÉS ABLAKOK 
gyártása, forgalmazása, beépítése.

Redőny, reluxa, rovarháló, szalagfüggöny, 
garázskapuk, külső és belső párkányok.

BÁTOR - ABLAK
4300, Nyírbátor, Zrínyi út 4. 

Telefonszám: 06-70/4530731

Gyártási határidő: 2-3 hét

INGYENES FELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS 
Nyírbátor teljes vonzáskörzetében.

EGÉSZ MÁRCIUSBAN NYITÁSI AKCIÓ

Nyitás 
március 

5-én

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.: 20/337-8964
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

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

IntézményIntézmény

Bő
é

Felnő

480

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen

 indítunk képzést!� ARANYKALÁSZOS GAZDA
� MÉHÉSZ
� SZOCIÁLIS GONDOZÓ
� SZAKÁCS, CUKRÁSZ, PINCÉR
� ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ
� BOLTVEZETŐ
� ÓVODAI DAJKA
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ
� SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
� ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ

� INFORMATIKAI 
RENDSZERÜZEMELTETŐ

� INGATLANKÖZVETÍTŐ
� TÁRSASHÁZKEZELŐ
� ADÓTANÁCSADÓ
� IRODAI TITKÁR
� KOZMETIKUS
� VENDÉGLÁTÓ ELADÓ
� FALUSI VENDÉGLÁTÓ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM 
(65 ÉVES KORIG)

MELLFELVARRÁS NAGYOBBÍTÁSSAL
Sokszor keresnek meg nők azzal a panasszal, hogy 
a mellük megereszkedett a szülések, szoptatások 
után. Ilyenkor – ha a mellbimbó álló helyzetben a 
mell alatti redő alatt helyezkedik el – akkor mell-
süllyedésről beszélünk. Ha a két ujjunkkal kicsit 
alul összefogjuk a mellállományt, megnézhetjük, 
hogy hogyan nézne ki a mell egy felvarrás után. Ha 
így kicsinek tűnik, akkor a felvarrással egyidőben 
egy implantátumot is érdemes beültetni a mirigy 
alá. Van egy másik ok, ami miatt sokszor teszünk be 
implantátumot: a felvarrással a mell felső felét tar-
tósan nem tudjuk domborúvá tenni, mert a mell lágy 
szövete kicsit lejjebb kerül a műtét után. Egy nem 
nagy implantátum viszont tartósan domborúvá tudja 
tenni a mell felső felét és kicsit feljebb viszi a mell 
felső határát. Természetesen hátrányai is vannak az 
implantátum beültetésének: mivel egy idegen anya-
got ültetünk be, ez magában hordozza egy későbbi 
műtét lehetőségét ill.szükségességét.

ÚJÍTSA fel régi, használt 
toll dunnáját, párnáját, 

paplanját.
Választható színû, minõségû 

tollbiztos 
anginban, TOLLTISZTÍTÁSSAL.

Késztermékek:
Félpehely, gyapjú, műszál, antiallergén,

gyermek garniturák, nyáritakarók, ágynemű 
garnitúrák, nagy választékban.

Tollfelvásárlás! Díszpárnák készítése!
Borika-Vitka Bt.

Vásárosnamény-Vitka, Török I. u. 10
Tel./Fax: 06-45/478-626; Mobil: 06-20/569-8506

E-mail: borika.vitka@ent.hu
www.facebook.com/borika.vitka1

Műszál, gyapjú akciós áron!
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TETŐFEDÉS, 
TETŐJAVÍTÁS,

minden nemű bádogos 
munka,

LAPOSTETŐ JAVÍTÁS 
garanciával!

BÁDOG!MOLOS 

06-30/820-8720,
06-30/526-2513



51
03

9

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 
nap pihenőnap � 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.03.05, 10:00 – Mátészalka, Mátészalkai Művelődési Ház, Kölcsey u. 2.
2018.03.05, 14:00 – Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális Központ, Szabadság tér 9.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

PÓCSPETRI

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
4327 Pócspetri, Iskola út 4.

Iskola: 06/42/385-065
Igazgató: 06/20/374-1825

Igazgató h. 06/20/374-5002
pocspetri@okt.koszisz.hu

ISKOLÁBA CSALOGATÓ!
TABLETET KAP MINDEN ELSŐS!

ANGOL – NÉMET -  INFORMATIKA
FAKULTÁCIÓS LEHETŐSÉG 

VÁLOGATOTT CSOPORTBAN, 
INGYENES ÚSZÁSOKTATÁS, TESTNEVELÉS ÓRA 

KERETÉBEN.
TAGJA LEHETSZ EGY ORSZÁGOS 

ARANY MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ NÉPTÁNC 
CSOPORTNAK!

AZ ISKOLÁBA VALÓ ELJUTÁST 
SZÜKSÉG ESETÉN SAJÁT AUTÓBUSZUNKKAL 

TÁMOGATJUK!

HÍVUNK, VÁRUNK, JELENTKEZZ!

FOCI
KOSÁRLABDA

RÖPLABDA
ASZTALITENISZ

GONDOLKODÁS-
 FEJLESZTÉS 

TÁBLA-
JÁTÉKOKKAL!

PÓCSPETRI

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
4327 Pócspetri, Iskola út 4.

Iskola: 06/42/385-065
Igazgató: 06/20/374-1825

Igazgató h. 06/20/374-5002
pocspetri@okt.koszisz.hu

ÓVODÁBA CSALOGATÓ!
MINI CSOPORT 2,5 ÉVES KORTÓL!

ANGOL TANÍTÁS
VÁLOGATOTT CSOPORTBAN, 

INGYENES 
ÚSZÁSOKTATÁS, NÉPTÁNC, OVI-FOCI.

AZ ÓVÓDÁBA VALÓ ELJUTÁST 
SZÜKSÉG ESETÉN SAJÁT 

AUTÓBUSZUNKKAL TÁMOGATJUK!

HÍVUNK, VÁRUNK, JELENTKEZZ!

állás6 
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Önéletrajzokat az alábbi 
címre kérjük elküldeni: 

nyirsegmez@gmail.com
4300 Nyírbátor, Császári út 65. 

(Mézüzem)

Elvárások: 
� gépjárművezetői 

gyakorlat, 
� szükséges okmányok 

megléte.

Nyírbátori cég nemzetközi 
árufuvarozáshoz, nyerges 

szerelvényre

keres!
sofőröket

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Kisvárda, Pap, 
Aranyosapáti, Lövőpetri, 

Gyulaháza, Anarcs 
településekről

egész évben napi 
rendszerességű 

fuvarok.

Elvárások:
GKI vizsga.• 

Előny:
Autóbusz vezetői • 
tapasztalat

Ajánlat: 
Bejelentett munka• 
Egész éves munka• 
Rendezett munka-• 
környezet

BUSZVEZETŐ ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzokat 
a szakibusz@gmail.com e-mail címre várjuk!

Érdeklődni: 06-70/332-91-72

„BÉTÉ” Kereskedelmi és 
Vendéglátó Betéti Társaság

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ

SZAKÁCSOT
keres

06-20/945-7202

  Jelentkezés önéletrajzzal a 
nyiregyhaza@mce-hg.com e-mail címen 

vagy telefonon a 
42-460-077/110 melléken lehet. 

Sikeres próbamunkát követően azonnali 
munkakezdés. 

Nyíregyházi telephelyünkre
szerkezetlakatosokat 

és CO hegesztőket 
keresünk.

Több mint 20 éve a piacon!

rendelkező dolgozót keres.
Jelentkezést Kálmánháza környékéről várjuk.

Érdeklődni: a 42/244-122.- es telefon számon lehet.

A Kálmánházi 
Baromfi feldolgozó Kft,

a központi telepére, 

VILLANYSZERELŐI VÉGZETTSÉGGEL

Segéd- és szakmunkásokat keresünk Németországba:
� Villanyszerelő � Padlóburkoló és melegburkoló
� Asztalos, fafeldolgozó � Idősgondozó
� Gáz-vízvezeték, hűtés-fűtés szerelő

rszágba:
koló

Web: www.dremo.com/hu, E-Mail: munka@dremo.com
Tel.: +493518977523; +3662815008
Dremo Personaldienstleistung GmbH
Tó utca 4/B | 6724 Szeged Magyarország, Mengsstr. 4 | 01139 Dresden Németország

Szívesen dolgozna Németországban? 
Új kihívásokra vágyik? Ráadásul beszél németül is?

Top fi zetés, 500 € prémium, hosszú távú 
munkalehetőség, német bejelentett munka-
szerződés, szervezett szállás, támogatások, 
pótlékok és még ennél is több, ami Önre vár!Jelentkezzen még ma!

Hajdúhadház és  Nyíregyházi  VARRODA
Kapacitás bővítés miatt, 

NŐI KONFEKCIÓ GYÁRTÁSHOZ 
MUNKATÁRSAKAT FELVESZÜNK.
Versenyképes jövedelem. Egyéb juttatás. Hosszútávú munkalehetőség. 

Bejelentett munkaviszony.
Érdeklődni: Bodó Ferencné

+36 70 3669278; bodo.kft1@gmail.com

munkakörbe, 
három műszakos munkarendbe, 

Nyíregyháza és 25 km-es 
vonzáskörzetéből.

Érdeklődni a 
H- P.-ig 8.00 - 16.00 óra között

06-70-932-66-80-as 
telefonszámon lehet.

Műanyag alapanyag 
gyártással foglalkozó cég 
keres férfi  munkatársat

alapanyag 
bemérő- keverő

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.

Gyakorlattal rendelkező 
VARRÓNŐT 

keresek, mátészalkai munka-
helyre, rugalmas munkaidő 

beosztással.
Tel.:0670/421-6214

A RODI AUTÓ KFT. 
törött és totálkáros autókat 
vesz, azonnali készpénzzel. 

Tel.: 06-20/5065-224, 
06-20/2234-035

állás 7
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Kelet-Magyarországon élsz és érdekel a CNC-technológia? 
Régóta a szakmában vagy, és fejl dni szeretnél? Lendületes, segít kész csapatban szeretnél 

dolgozni, ahol értelme van a munkádnak? 
 Nem tetszik a 3 m szak, vagy rosszak a munkakörülmények és váltani szeretnél? 

Akkor ez a Te helyed: EASTURN. 
 

Az EASTURN Kft. precíziós, finommechanikai alkatrészek gyártását végzi, melyek leginkább csúcstechnológiás 
labortechnikai (vér-tesztel , vér-elemz ) berendezésekbe épülnek be. Az EASTURN nem egy multi cég, hanem 
egy kkv, ahol a családias hangulat mellett magas színvonalú alkatrészgyártás folyik. Mit jelent mindez? 

Támogatjuk a képzésedet és elismerjük a munkádat. Professzionális képzést kapsz.  
Ha bizonyítasz, azt megfelel en honoráljuk. 
Rajtad áll a sikered, és nem a HR-es dönti el a fizetésed, mert itt a tudásod számít. 
Mindenki munkája fontos, mert a sikereink közösek.  

Jelentkezz, ha úgy gondolod, hogy csapatunkban a helyed. Els sorban Marós és Esztergályos 
kollégákat várunk. 

 A mai gazdasági helyzetben a növekv  fluktuáció szinte általános. Mindenki arra kíváncsi, hogy 
máshol milyen, illetve hol van a tuti munkahely? - Rövid fennállásunk ellenére velünk is el fordult 
már, hogy néhány kollégánkat másfelé vagy más szakmába sodorta az élet. Mégis úgy alakult, 
hogy kapcsolatban maradtunk. Mit mondtak k az EASTURN-r l amikor visszalátogattak 
hozzánk? 

”Itt legalább rend és 
tisztaság van, nem úgy, 
mint ott ahová mentem. 
Ott még emulziót sem 
cserélnek. Nem ismerik el a 
tudásom és rossz a 
hangulat. ”.    
- CNC Esztergályos. 

”Nagyon szerettem itt 
dolgozni, életem legjobb 
munkahelye volt! 
Amivel most foglalkozom, 
abban sajnos nincs ennyi 
kihívás. ”   
- MEO-s. 

”Mindig volt szerszám és 
minden rendelkezésre állt. 
Mindig megoldottuk 
mindent! Ez a cég nem csak 
Kelet-Magyarországon 
kiemelked . Ez a fajta 
precíziós gyártás a szakma 
csúcsa, ebbe kívánok 
visszatérni.” 
- CNC Marós. 

Na és mit mondanak a jelenlegi kollégák? A QR kód mögött megnézheted.: 
 

 

 

 

 
 

facebook.com/EASTURN 
www.easturn.hu 
info@easturn.hu 

 
 
 

- „Labordiagnosztikai készülékeink 
kiemelt alkatrész beszállítója az 

EASTURN Kft. „
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Erő és egészség a NaturComfort Kft-vel!

Csatlakozz hozzánk Te is! 
Kerülj be a legjobbak közé!

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06 20/268-1683
vagy e-mail címen: telemarketing.naturcomfort@gmail.com

A NaturComfort Kft. széles körben 
ismert, természetes alapanyagokból 
előállított gyógynövényes termékek 
értékesítésével foglalkozó – és ezen 
a területen – rendkívül sikeres, nyír-
egyházi székhelyű telemarketinges 
vállalkozás. 

2011-es megalakulása óta 120 fős 
cégcsoporttá nőttük ki magunkat, 
összesen 12 irodánk van Magyaror-
szágon, Szlovákiában és Romániában. 
Termékeink minőségét és színvonalát 
több, mint 117.000 Törzsvásárlónk 
igazolja.

A NaturComfort Kft. ügyel arra, 
hogy munkatársai jó érzéssel jöjjenek 
be dolgozni, folyamatosan tudjanak 
fejlődni, és kiemelkedő teljesítmény 
esetén elismerésben részesüljenek. 
Ezen a munkahelyen mindenki egyen-
lő eséllyel indul, hiszen ingyenes szak-
mai képzést biztosítunk. 

Folyamatosan bővülünk, így az 
érdeklődők gyakran találkozhatnak 
álláshirdetéseinkkel, amelyekben te-
lefonos értékesítői munkahelyet kíná-
lunk családanyák, nyugdíjasok, meg-
változott munkaképességű emberek 
számára is.

Azok számára is ideális lehetőség 
vagyunk, akik csak mellékállásként, 
nyugdíj-kiegészítésként, vagy éppen 
iskolai tanulmányok mellett szeretné-
nek dolgozni, hiszen választhatnak a 
négy-, hat- vagy nyolcórás munkaidő 
között. 

Motivációs programok, színvonalas 
céges rendezvények, csapatépítő tré-
ningek, előrelépési lehetőségek várják 
az ide jelentkezőket. Pl. fennállásunk 
óta csak Kisvárdán már nyolc Irodave-
zetőt képeztünk ki sikeresen!

Ha valaki megismeri ezt a munka-
kört, hamar bele tud szeretni, ráadásul 
jó megélhetést biztosít akár családok-
nak, akár egyedülállóknak. A munkakör 
nem igényel végzettséget vagy szak-
tudást, csak jó kommunikációs készsé-
get, ami mindenkiben benne lehet, és 
mi kihozzuk bárkiből –nálunk minden 
jelentkező megtanulhatja az értékesí-
tői munka fortélyait. Ugyanakkor fon-
tos megjegyezni, hogy extra magas jö-
vedelmet extra magas teljesítménnyel 
lehet elérni! Tapasztalt Irodavezetőink 
segítenek abban, hogy minél hama-
rabb elérhető legyen egy átlag feletti 
munkabér! Konkrét információkért 
forduljon a helyi Irodánkhoz. 

 A NaturComfort Kft. szeretettel 
várja szorgalmas és jól kommunikáló 
új munkatársainak jelentkezését nyír-
egyházi, debreceni, kisvárdai, záhonyi, 
valamint vásárosnaményi irodáiba, 
korra, nemre, végzettségre és szárma-
zásra való tekintet nélkül. 

Több irodánkban már az esti műszak 
is elérhető!

„2013. augusztus 1-je óta dolgozom a Cégnél. Az egész életemre pozitív ha-
tással van a NaturComfort. Anyagi körülményeim egyértelműen stabilabbak, de 
az is igaz, hogy többet és jobban kommunikálok munkahelyen kívül is, amióta itt 
vagyok. Szeretem a munkatársaimat és a vezetőimet is, és úgy érzem, ők is szeret-
nek engem. Már több oklevelet, jutalmat, dicséretet kaptam az évek során, érzem, 
hogy meg vagyok becsülve. Ezen kívül a fi zetés akár 6 órában is nagyon jó lehet! 
A munkavállalóknak azt üzenem, hogy legyenek rátermettek a munkára, mert itt 
csak ez számít, nem pedig a származás, vagy az életkor”.

Lakatos Jánosné Telefonos Értékesítő, Vásárosnamény

„Négy éve dolgozom a cégnél, a záhonyi irodának nyitás óta vagyok az oszlopos 
tagja. Imádok a munkahelyemre bejárni, a leállások alatt szinte elvonási tüneteim 
vannak, annyira hiányzik a jó munkahelyi légkör, valamint a mindennapos gon-
doskodó segítségnyújtás az ügyfelek felé. Külön öröm számomra, hogy a vissza-
térő törzsvásárlók megköszönve a mindenre kiterjedő tájékoztatást, ragaszkodva 
személyemhez, tőlem rendelnek. Kitartó munkámat megbecsülve többször kap-
tam oklevelet, elismerő szavakat, ami a fi zetésemen is meglátszik. Remélem, még 
nagyon sokáig végezhetem ezt a munkát.”

Kölesné Ágnes Telefonos Értékesítő, Záhony
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BAROMFIGONDOZÓ munkakörbe 
�Hajdúböszörménybe Érd.:30/317-52-40

BAROMFIGONDOZÓ ÉS TOJÁSSZEDŐ munkakörbe

�Hajdúböszörménybe Érd.: 30/407-86-54
�Hajdúnánásra Érd.:30/457-45-19
�Komádiba Érd.:30/229-93-06

TAKARMÁNYGYÁRTÁSHOZ PRÉSGÉPKEZELŐ 
munkakörbe 

gépész végzettséggel
és felhasználói szintű számítógépes ismerettel
�Nyírbátorba Érd.:30/945-66-27

TELEPVEZETŐ munkakörbe 
minimum középfokú szakirányú végzettséggel
felhasználói szintű számítógépes ismerettel
�Hajdúböszörménybe Érd.:30/638-78-38
�Komádiba Érd.:30/690-56-84

Magyarország egyik legnagyobb víziszárnyas 
tenyésztéssel, neveléssel foglalkozó társasága 

a TRANZIT-KER ZRT.
a lent megjelölt településeken 

felvételt hirdet az alábbi pozíciók betöltésére

M
te

fe

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkező IMPERIAL Logistics Kft. 
Győr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek 

minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETŐKET/VONTATÓVEZETŐKET és 
BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT TARGONCAVEZETŐI 

TANFOLYAM indításához keresünk azonnali kezdéssel
Targoncavezető/Vontatóvezető 
álláshoz elvárásaink:

Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt • 
vontatóra (3324, 3313, 3312)
Pontos, precíz és megbízható munkavégzés• 
Többműszakos munkarend vállalása• 
Jó stressztűrő és problémamegoldó képesség• 
Felelősségteljes munkavégzés• 
18 év feletti életkor• 
Erkölcsi bizonyítvány• 

Betanított munkatárs álláshoz és a 
tanfolyamhoz tartozó elvárások:

Minimum 8 általános iskolai végzettség• 
18 év feletti életkor• 
Tanulmányi szerződés megkötése• 
Erkölcsi bizonyítvány• 
Többműszakos munkarend vállalása• 
Terhelhetőség, pontos munkavégzés• 

Előny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat
Amit kínálunk: Erősödő innovatív szervezeti kultúra � Hosszú távú munkalehetőség � Határozatlan idejű 

munkaviszony � Versenyképes fi zetés � Munkábajárás támogatása vidéki munkavállalóknak 
� Teljesítmény utáni prémium � Cafetéria már próbaidő alatt is � Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

HÖLGYEK ÉS PÁLYKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlődő, fi atalos szervezethez, 
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Munkavégzés helye: Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.
Jelentkezéseket a következő telefonszámon 96/900-169 illetve 
a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

Mosonmagyaróvári, 
dinamikusan fejlődő 
élelmiszeripari üzem 
munkatársat keres 

 TERMÉKGYÁRTÓ - 
GÉPKEZELŐ

munkakörbe.
Elvárások:

Min. 8 általános iskolai végzettség
Két műszakos munkarend vállalása

Jó fi zikai állóképesség

Amit kínálunk: 
Bér: nettó 200.000 Ft
Szállás támogatása

Stabil munkahely, hosszú távú 
munkalehetőség

Jelentkezés: 70/419-97-51 
munkanapokon 8-16 óráig.

Orosz viszonylatra 
GÉPKOCSI 
VEZETŐKET 

keresünk!

Tel: 06-30/326-7917

Vízummal rendelkező 
előnyben.

állás 11

Pihenőnapok  
2018-ban

március 10., szombat munkanap

március 16., péntek pihenőnap

április 21., szombat munkanap

április 30., hétfő pihenőnap

október 13., szombat munkanap

október 22., hétfő pihenőnap

november 10., szombat munkanap

november 2., péntek pihenőnap

december 1., szombat munkanap

december 24., hétfő pihenőnap

december 15., szombat munkanap

december 31., hétfő pihenőnap



A TRANZIT- FOOD Kft.

tehergépkocsi vezetői
munkakörre munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Nyírbátor baromfi feldolgozó üzem

A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 10. napon belül.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Kérjük, hogy fényképes, részletes szakmai 

önéletrajzát (bérigény megjelölésével), szíveskedjék eljuttatni az alábbi e-mail címre: 

kertesz.sandor@tranzitker.hu

Feladatai:
Elvégzi a baromfi feldolgozó üzem által feldolgozandó élőállat beszállítását.
Elvárás:
� minimum 1 év gépjárművezetői tapasztalat
� C+E kategóriás jogosítvány
� GKI kártya
� Digitális sofőrkártya
Amit kínálunk:
� kiemelt keresési lehetőség
� határozatlan idejű munkaszerződés
� nagy múltú, stabil anyagi hátterű cég
� belföldi egy műszakos munkavégzés (nem hetelős)

 Bővebb információ:  
www.baromfiudvar.hu/allashirdetes

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a  
toborzas@baromfiudvar.hu e-mail címre.  

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető  
C típusú jogosítvánnyal

•Kamionsofőr

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres

Érd: 06-30/720-9120

Nyírbátor 10 km-es 
körzetében gyakorlott

GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENST 

és 
GYÓGYSZERTÁRI 
ASSZISZTENST 

keresek!

Józan életű, 
gyakorlattal 
rendelkező, 

munkájára igényes 

BÁDOGOST 
keresek! 

Érdeklődni: 
zolacs.toth@gmail.com

Folyamatos munka, 
heti fi zetés!

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM+SZÁLLÁS, 
fi zetési előleg. 

Munkakezdés: azonnal! 
Hely: Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye. 

AUTÓIPARI szolgáltató 
országosan hosszú távra

keres.

minőségellenőröket, 
betanított munkásokat

Érd.: bordacs.laszlo@royalprioriholding.hu , 0630/224-6893
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pályázatot hirdet pályázatot hirdet

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

4300 Nyírbátor, Ifj úság útja 2. 
Tel.:42/510 048  

Internet: www.bign.sulinet.hu

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: 
Báthory István Katolikus Általános Iskola

Gimnázium és Szakgimnázium (4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.)
A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű: elbírálás után azonnal betölthető

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
Illetmény és juttatások:  

a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye bértáblája szerint
Pályázati feltételek:

büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz• 
iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okirat másolata• 
munkaviszonyt igazoló dokumentumok• 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a munkaszerződés • 
megkötéséig az erkölcsi bizonyítvány pótolható) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14. (szerda)
A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen: Báthory István Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2. Tel.:42/510 048  

Elektronikus úton: big@bign.sulinet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. március 20. (kedd)

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET KERESÜNK!
A munkavégzés helye: Herceghalom, TESCO Logisztikai Központ

VÉGZETTSÉG NÉLKÜL, vagy

TARGONCÁS JOGOSÍTVÁNNYAL.
Jelentkezni: +36-20/321-0711 számon, vagy a

jomologisztika.hr@gmail.com e-mail címen lehet.

Nők és férfi ak jelentkezését egyaránt várjuk, határon túlról is!
Magas órabéres vagy teljesítménybéres díjazással.

Szükség esetén ingyenes szálláshelyet Tatabányán biztosítunk, 
buszos munkába szállítással.

Pala és cseréptetők mosása, javítása
Lemeztetők készítése, lapos tetők szigetelése

Lakatosmunkák, házak külső szigetelése

ÁCS-BÁDOGOS munkák! Tel: 06/70-654-6308

REVIZOR, VÁGÓ, RAKTÁROS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNK:

06 80 200 232
H.-P.: 08.00 – 16.00

mateszalka@getwork.hu

Munkavégzés helye:
Mátészalka

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Kiemelt bérezés

Bónuszok
Cafeteria

UTAZÁSI 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS!

állás


