
d u n aú j vá r o s  é s  kö r n y é k e  2018.   február  9. ,  XvII/6.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Dunaújváros, Dózsa György út 3. Tel.: (06 25) 544 520

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

Biztos munkalehetőség
Cafetéria és bónusz juttatások

Magas bérezés
Kellemes munkakörnyezet

Könnyű fizikai munka

06 20 326 1996
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező 
nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Újonnan induló vállalati 
buszjárattal Százhalombattai 

neves partnercégünkhöz keresünk 
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ÖSSZESZERELŐ
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Kiadó: Dunaújvárosi Szuperinfó Kft. • Dunaújváros, Vasmű út 35. földszint • Tel.: (25) 501-222, fax: (25) 413-020 • e-mail:  
dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu • Fk.: Vida-Varga Andrea, Heffler György és Szabó Ferenc ügyvezető igazgató • Felelős szerkesztő: 
Pásztor Ilona • Ügyfélszolgálat: Horváth-Bán Zsófia •  Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. 1211 Budapest, Központi út 69-71. • Példányszám:  

33 000 példány Eljuttatjuk Dunaújváros minden postaládájába, ahová ezt lehetővé teszik, valamint Adony, Baracs, Kisapostag, Kulcs, 
Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás települések családi házainak postaládájába. • Terjeszti: Privát Posta Kft. E-mail:  

info@privatposta.hu • Apróhirdetések lapzártája: szerda 17 óra • A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség 
nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Aktuális
Kronászt Margit az Intercisa Múzeum történésze
Pásztor Bertalannak, az „Esterházyak az ár ellen” című dráma írójának irodalmi estjére kerül 
sor az Intercisa Múzeumban február 15-én 16 órakor. A szerzővel beszélget Bobory Zoltán, 
író. A műből részletet olvas fel Pálfalvi János és Pásztor Bertalan. Gróf Esterházy János a fel-
vidék egyik legjelentősebb politikusaként a szlovákiai magyarság védelmezője volt.

Dunaújváros, Szabadság u. 1. Tel.: 25/433-813. A SIRÁLY Étterem helyén.  
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12. www.horizontbutor.com

HORIZONT BÚTORÁRUHÁZ

a garantált minõség! www.horizontbutor.com

Az akció 2018. február 6–március 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. 
A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

CETELEM hitelkártyát elfogadunk!

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!
OR-200 MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft89 900 Ft

75 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

80 400 Ft

108 900 Ft

67 200 Ft

VIVA extra rugós 
franciaágy

LINDA rugós kanapé

Konyhabútorát egyedi 
méretben is elkészítjük!

ISZTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

CO-270 szekrénysor LED világítással
6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

114 800 Ft 136 900 Ft149 900 Ft
Csak:

Taxi 77
06-70/350-4131

Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

Sokéves szakmai tapasztalatunknak és dinamikus fejlődésünknek köszönhetően a 
piac meghatározó szereplőivé váltunk Dunaújváros és annak vonzáskörzetében. 
Vevőinket magas színvonalon, gyorsan és megfelelő szaktanácsadással szolgáljuk ki.

Molker Elektro Kft.  2400 Dunaújváros, Verebély út 8. +36 25 501-840 molker.hu

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu

A Quality Fitt SportCentrumban
Nagyvenyim, Fő u. 13.

FRITZ bórkostoló
Február 17-én 17 órától!
Várunk szeretettel mindenkit!
Jelentkezni a helyszínen,  ill. 
a 06-30/481-4779 telefonon lehet.
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TV, INTERNET, TELEFON
•  Kiváló digitális kép- és 

hangminőség
• HD csatornák széles választéka
• Prémium kényelmi funkciók
Szerződéskötési feltételekről, kedvezményes 

lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben!
Szolgáltatások havi 1490 Ft-tól!

 Ingyenes szerelés!
Szerződéskötés:

Antenna Szaküzlet
2400 Dunaújváros, Római krt. 4. fszt.

06/25-78-78-74, 06/20-420-7661
(hivatalos forgalmazó)

Amway termékek
ingyenes házhozszállítással, 

pénzvisszafizetési garanciával.

Tel.: 06-30/675-1555
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Valentin nap

Meglepi szívecskék 
Valentin napra

A szép formájú nagyobb 
kavicsból készülhet levélne-
hezék. A legegyszerűbb mód-
szer, ha a kőre Valentin-napi 
kontúrmatricát ragasztunk. 
Személyesebb – és nagyobb 
energiát igényel –, ha a kőre 
mi magunk rajzolunk vagy 
írunk. A kőre filccel, akrilfes-
tékkel rajzolhatunk, festhe-
tünk, írhatunk. Az így készí-
tett alkotást érdemes lelakkoz-
ni. A lakkozáshoz megfelelő a 
színtelen körömlakk is.

 Ez az időszak a 
romantika idősza-
ka. Február a szerel-
mesek hónapja, indul 
az esküvő szezon, 
az esküvő kiállítá-
sok sora. Az ajándéko-
zás ezeknél az ünne-
peknél nagyon fon-
tos, szeretnénk szí-
vünk minden szere-
tetét belesűríteni egy 
maradandó emlékbe.

Aki szeretné elkerülni a 
hiper-, és szupermarketek 
hosszú sorait, a tömegaján-
dékok garmadáját, felkeres-
het olyan kis gyöngyszemeket 
a városban, ahol nagy hang-
súlyt fektetnek az egyediségre.

Ilyenek például a shabby 
shick (kopott elegancia) stí-
lusú üzletek. Ezekre jellem-
ző a romantika, egyediség, 
szemetgyönyörködtető lát-
vány, és a magával ragadó 

illat, és egyszerűen az a kelle-
mes érzés, ami betölti a teret. 
Az egyedi, kézzel készült, 
esetleg helyi termelők/alko-
tók keze munkáját dicsérő 
alkotások között barangol-
va, egyénre szabottan, szak-
szerű segítséggel megtalál-
hatjuk a megfelelő ajándé-
kot. Aki az egyedi romanti-
ka híve, biztosan talál vala-
mi régit, valami újat. Olyan 
üzletet keressünk fel, ahol az 
eladók iránymutatása, lelkiis-
meretessége segít nekünk a 
legjobb kiválasztásában, hogy 

minőségi és hasznos legyen 
a meglepetés.

Amennyiben többen tár-
sulunk – akár egy esküvő, 
szalagavató esetében – egy 
nagyobb ajándék is választ-
ható, például egy kézzel fes-
tett, komplett kerámia garni-
túra a menthetetlen romanti-
kus álmodozóknak. 

Legyen szó akár levendula 
illatosítókról, egyedi ékszerek-
ről, emlékkönyvekről, textil-, 
kerámia-, fatermékekről itt 
biztosan megtaláljuk a meg-
felelőt. 

A romantika jegyében / Rendíthetetlen romantika

Hongkong ÁRUHÁZ  
Dunaújváros, Dózsa gy. út 56.

Jöjjön be hozzánk és válasszon: 
Iskolatáska, hátizsák,

Tornaruha, cipő, szabadidőruha és iskolai 
kiegészítő kínálatunkból

Erzsébet kártyát elfogadunk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mi felkészültünk az 

iskola kezdésre !Még tart  
a bálI szezon
alKalMI 
rUHáK,  
CIPŐK, és  
KIEGÉSZÍTŐK 
nagY 
VálasztéKban!

nézzen be hozzánk a megújult 
földszint osztályunkra is!

Febr. 05 - 15 között!

MINDEN ARANY-EZÜST, 

új és használt ÉKSZERRE

10-20-30% 
ENGEDMÉNY!
Törtarany beszámítás az akció ideje alatt is!

Tüsi Piac téri Ékszerüzletben!

VALENTIN NAPI AKCIÓ
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Valentin napi
masszázs akció!
Teljes testmasszázs 3000 Ft  
Nyak-, hátmasszázs: 1500 Ft 

06-20/255-3204

Szent Valentin 
Halála napján, február 14-én – amelyet egyben mennyei születésnapjá-
nak tartanak – az ő emlékére cserélnek szívet hívők és hitetlenek. Igaz, 
csak papírszívet, de örök jelkép az is. S nemcsak a szerelmeseknek jár ki, 
hanem a jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szeretettel fordulunk.

Érdeklődni: Karádi Tamás 
tradicionális reiki mester

06 30/9596-308

GYÓGYÍTÓ ÉLETENERGIA KÖZVETÍTÉS USUI-féle 
természetes módszere:

Reiki I. tanfolyam indul
Időpontja: 

2018.  február  24-25.
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Szerelem probléma
- Képzeld, én annyira szeretem Hajnalkát, hogy már több 
száz szerelmeslevelet küldtem neki!
- És hol tartotok?
- Beleszeretett a postásba!

HUMOR

*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 
  maximum 2018. március 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti   
  elérhetőségeken.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg
           kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu Bejelentkezés: 06-30/449-9079

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ, 
FEHÉR SZTK, AUDIOLÓGIA
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 10. 3. szint

Zárszerviz, barkácsüzlet
Dunaújvárosban,

a Szórád M. út 6/A alatt.
Zárak, zárbetétek, 

hevederzár, több pontos 
zárak, egykulcsos 

rendszerek, lakatok, 
vasalat, kulcsmásolás.

Tel.: +36-25/231-236

Kövessen minket a                      -on! 
www.facebook.com/domexszonyeg
Akciónk 2018. február 8 - feb. 17-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

-ig

LamináLt padLó
7 mm  2390 Ft/m2

1790Ft/m2
-25% 

-31% 

-50% 

8 mm  2890 Ft/m2

1990Ft/m2

10 mm  5180 Ft/m2

2590Ft/m2

-20% -50% 

-20% minden készleten lévő 
darabszőnyegre!!!

Valentin napi szőnyeg kupon! 

2018.02.09- 02.17-ig
(Az akció  csak a készleten lévő termékékre vonatkozik! )

Pvc  Közületi nagy 
kopásállóságú Pvc-padlók   

1990 Ft/m2-től

990 Ft/m2 -től 

Rusztikus pVC

 darabszőnyegek

A különböző akciók  
össze nem vonhatók!

-50%
karnis

Dunaújváros, Magyar utca 42.,  
(volt Hétvégi Kisáruház)

Tel.: +36-25/610-440,  
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.  
Telefon: (25) 431-331,  
Nyitva: h-p 9-17.30, szo.: 8.30-12.00

p e t r a b u t o r d i s z k o n t o k . h u

 EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
 Részletek az üzletben!

HITEL akár 0% befizetéssel.*
*Részletek az üzletben.

Februári bútorvásár
Dubai sor 355 cm 164.600 Ft   

156.600 Ft 
Frimon gardrób 160 cm  
69.900 Ft    59.300 Ft 

Boston gardrób 200 cm  
157.200 Ft   145.200 Ft 

Levi sz.gép asztal  
39.900 Ft   

30.900 Ft 

Heverő 90x190 
39.900 Ft   31.100 Ft 

Pega sarok 240x180 94.000 Ft   
88.000 Ft 

Rómeó sarok 
200x140 79.900 Ft   

75.900 Ft 

Panka gyerekágy  
29.900 Ft   23.300 Ft 

110-es Tálaló 
45.700 Ft   39.200 Ft 

Hajni konyha 2 m 79.800 Ft   71.100 Ft  

Wanted kanapé (rugós) 
89.000 Ft   84.000 Ft 

Neszta konyha 2 m 146.500 Ft   136.500 Ft 

Karos fotelágy 
39.900 Ft   35.900 Ft -

Konyha sarok 
garnitúra 
42.000 Ft   

36.000 Ft  

Szafari Franciaágy 
89.700 Ft



A járórácsnak ritmusa van.
Járja velünk!

Társaságunk a MEISER Ferroste Kft., mint a MEISER Vállalatcsoport tagja, – aki a rácsgyártás területén 
világelsőnek számít –, működésének 26-ik évét kezdi Dunaújvárosban. Tevékenységünk a járórácsgyártás és ipari 
feljárórendszerek (lépcsők) gyártására irányul. Cégünk a 2018-ban tervezett fejlesztéshez keres munkatársakat

 lépcsőgyártó üzemébe. 

•  géplakatosokat: fúró-, marógép, félautomata 
szalagfűrész, lemezvágó olló kezelése a feladat

•  szerkezetlakatosokat 
•  forgácsolót
•  targoncavezető, rakodó munkatársat
•  gépésztechnikust

A MEISER Ferroste Kft.-nél komplex JuttAtási rendszer működik a dolgozók ösztönzésére és 
megelégedettségére.

Amit kínálunk: 
- Versenyképes személyi alapbér
-  Hétköznap végzett túlmunka esetén 50% túlóra 

pótlék
-  Hétvégi (szombati) túlmunka esetén 100% túlóra 

pótlék
-  Mozgóbér és prémium fizetése teljesítmény 

függvényében
-  Fizetett szabadság
-  Munkába járás költségtérítése a törvényi feltételek 

figyelembevételével: személygépkocsi esetén  
15 Ft/km, helyközi bérlet esetén 86% 

-  Albérleti hozzájárulás a törvényi előírásoknak 
megfelelően

- Munkaruha juttatása és mosatása, védőbakancs
- Béren kívüli juttatások:
	 •	Próbaidő	lejárta	után	Cafetéria	rendszer	
	 •	SZÉP	kártya
	 •	Iskolakezdési	támogatás
-  6 hónap munkaviszony után jogosultág nyári illetve 

karácsonyi bér kifizetésére
- Törzsgárda jutalom 5 éves munkaviszony elérése után 
- Társaságunk TB kifizetőhelyként működik
- Biztos álláslehetőség, jó munkakörülmények

Jelentkezéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
25/511-019.  
Önéletrajzukat a ferroste@ferroste.hu e-mail címre 
küldhetik, vagy feltölthetik a www.ferroste.hu 
honlapon.
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ÜZLET, IRODA

ADózsa Lakásfenntartó
Szövetkezet

eLADáSrA kínáLjA
az alábbi üzlet, iroda
használatú ingatlanjait

¿ római krt. 34/A
földszint 78m²

¿ római krt. 36/B
földszint 95m²

Helyszíni megtekintést előzetes időpont
egyeztetés alapján biztosítunk. A vételi
ajánlatokat zárt borítékban kérjük a

szövetkezet ügyfélszolgálatán
(Római krt. 36/b.) leadni

2018. február 28. napján 16.00 óráig.

Érdeklődni:
25/423-122, 25/423-964

BEFEKTETŐK, VÁLLALKOZÓK!
BudaiN. A. úton2800m2-es

közművesített telek 500m2-es
ipari létesítménnyel eladó.

06-20/433-1005

Mezőfalva központjában, 50 m2-es
üzlethelyiség eladó megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 06-25-244-114-es
telefonszámon.

Klimatizált irodahelyiség (35+8m2)
Dunaújvárosban kiadó. Ár megegye-
zés szerint! Tel.: +3625/739-533.

Dunaújváros, Dózsa György úti butik
soron 54 nm-es üzlethelyiség KIADÓ.
Tel.: 06-20/931-4547.

Tojásház I. emeletén 40 m2-es helyiség
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20/480-
6060.

2400 Dunaújváros,Vasmű út 41.
1 em. 118. IRODAHÁZ

06-30-867-8661
www.ihs.lc.hu

További ajánlataink (képekkel)
a www.ihs.lc.hu oldalon

és a facebookon!

20-30%-os ÖNRÉSSZEL TÁMOGATOTT
LAKÁSHITEL, TELJES KÖRŰ JOGI HÁTTÉR,

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
ügyfeleink részére!

Képek leírások itt: www.ihs.lc.hu

KIADÓ utcafronti üzlet
Szórádon 35 eFt+rezsi/hó
Felső Duna-parton 49 m2 felúj. tégla 9,99 MFt
Gagarin t. felújított, 2 szobás tégla 11,9 MFt
Martinovics u. 49 m2 felújított tégla 11,5 MFt
Balogh Á. u. 56 m2 felújított tégla 12MFt
Bocskai parki 2. em., 64 m2 tégla 11,4 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás cs. ház 16,9 MFt
Baracson 60 m2-es ház telekkel 3,5 MFt
Kulcson nyaraló gyüm. kerttel 4,2 MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Vigadóban 2 szobás tégla 11MFt
Weineren 1 sz.+étk. lakás 7,9 MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv. Észak 859 m2 ép. telek 8,4 MFt
Dújv. luxus ház 29,9 MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 300 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 39MFt
Rácalmáson 2+1 szobás ház 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház 25MFt
Adonyban családi ház 11MFt
Kulcson nyaralók 3M, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló 7MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Óvárosban garázs eladó 1,1 MFt
Rác.on ép. telek 720 m2 4,8 MFt
Rác.on ép. telek 10 000 m2 7,5 MFt
Rác.on ép. telek 969 m2 4MFt
Kisapost. ép. telek 1000 m2 1,8 MFt
Venyimen ép. telek 800 m2 3MFt
Kulcson ép. telek 678 m2 1,5 MFt
Dújv., ép.telek 859 m2 8,4 MFt

06-30-8678-662
Egyetemhez közeli tetőtéri tégla 10,5 MFt
Kulcson telkek

3,6 MFt, 2,65 MFt, 1,8 MFt, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló 4MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 15MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 21MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
Perkátán 6 szobás családi ház 27,2 MFt
Táborállásonmodern cs. ház 55MFt
Venyimen 330 m2 cs. ház 47MFt

06-30-8678-641 vagy 0630-867-8661
Mezőfalva Szőlőhegyen 934 m2–es telek kis
házzal 800 EFt

06-20-342-0070

GARÁZS

Garázst vásárolok. Tel.: 06-30/525-
8484.

Garázst vásárolnék. Tel.: 06-30/821-
0604.

LAKÁS

Vigadó utcában 2 szobás tégla

lakás eladó
Ára: 11 MFt • 06-30/867-8662

Elcserélném Dunaújváros, belvárosi
(Dózsa Mozinál) 50 m2-es, első emeleti
tégla, kétszobás, mérőórás, központi fű-
téses öröklakásomat Budapesti, IV. ke-
rületi (Újpest) 30-35 m2-es öröklakásra.
Tel.: 06-20/452-9571.

JÁRMŰVEK

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

Barátság városrészben harmadikon,
kétszobás, erkélyes, felújított lakás ela-
dó. Tel.: 06-30/628-0836.

Használt, idős, roncs autó vagy lakóko-
csi felvásárlás. Hivatalosan! Érd.: 06-30/
733-7753.

Készpénzért lakást vásárolok tulajdo-
nostól, lehet hitellel terhelt, résztulajdon
is! Tel.:06-30/209-3591.

Gagarin téri jó állapotú kétszobás tégla
lakás eladó. Tel.: 06-20/4644-807.

Cégünk több mint 60 éve van jelen a hazai és külföldi
piacon termékeivel. Kohókoksz, ipari- és háztartási
koksz, és vegyipari melléktermék gyártással foglalkozik.
Ha munkavállalóként fontos az Ön számára összetartó,
igényes csapatban dolgozni, ajánlani tudunk
versenyképes bért, hosszú távú munkalehetőséget,
stabil hátteret, tanulási és előmeneteli lehetőséget.

Jelentkezzen hozzánk az alábbi feladatokra:

Betanított- és szakmunka
férfiak számára

Feladat: A kokszgyártás technológiai folyamatában a
kézi erős feladatok elvégzése, illetve
A betanulási időt és a technológia
megismerését követően a technológiai
berendezések kezelése, működtetése,
a technológiai üzemmenet ellenőrzése,
szükséges mérések és beállítások elvégzése
meleg-, és vegyi üzemi körülmények között.

Munkarend: 4 napos folyamatos váltóműszak.

Elvárások: 8 általános, illetve középfokú végzettség
(műszaki végzettség előnyt jelent).

Amitkínálunk: 180 000–250 000 Ft/hó alapbér
+ műszakpótlék, kompetenciától függően.
Kiemelkedően magas, Kollektív Szerződésben
rögzített juttatások.

Munkavégzés helye: Dunaújváros

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
szakmai önéletrajzát alukacs@dbk.dunaferr.hu email címre,

illetve ISD Kokszoló Kft. Személyügyi Igazgatóság,
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. postacímre.

Ke re sünk

Általános gépészt /
Géplakatost

Feladatok:
Üzemi berendezések karbantartása, működőképességük fenntartása

• szakirányú végzettség • pontos, igényes munkavégzés

• hidraulikai rendszerek ismerete
• pneumatikus rendszerek ismerete
• hegesztési ismeretek

• vezetőüléses targoncavezetői
jogosítvány

• hosszú távú stabil munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• féléves és év végi jutalom

• bejárási támogatás
• tiszta, kulturált, modern környezet
• kellemes légkör, fiatalos csapat

Elvárások:

Előny:

Amit ajánlunk:

Kérünk jelentkezz, ha te is egy dinamikusan fejlődő csapat
tagja szeretnél lenni az istvan.tonka@cytec.de email címen

vagy személyesen telephelyünkön:
Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 8. szám alatt.

CSALÁDI HÁZ

Dunaegyházán családi ház eladó. Ér-
deklődni: 06-70/3210-959, 06-20/347-
8270.

KIADÓ INGATLAN

Békében kétszobás, részben bútorozott
lakás eladó, vagy kiadó 60eFt+rezsiért.
Kaució megbeszélés szerint. Tel.: 06-
20/941-8664.

Újtelepen egyszobás, külön álló lak-
rész, egyedülállónak kiadó. Érd.: 06-20/
947-3922.

Kétszoba-hallos, bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30/2379-
482.

Barátságban 1,5 szobás lakás kiadó
60.000 Ft! Érdeklődni 13:00-tól, 06-30/
409-1156.

Albérletek kiadók kéthavi kaucióval,
egyhavi bérleti díjjal. Tel.: 06-30/456-
4655.

Belvárosi pincehelyiség eladó/kiadó.
Ár: 2,5MFT. Tel.: 06-30/566-3598.

Lakrész bérbeadó. Tel.: 06-30/525-
8484.

ÁLLÁST KÍNÁL

A Grabarics Építőipari Kft.

szerkezet
lakatos

szakmunkásokat
keres felvételre.

Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat a

munkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu

e‑mail címre
kérjük eljuttatni.

villanySzereléSben,
víz, gáz, fűtéSSzereléSben,
technológiai cSőSzereléSben
éS lakatoS munkákban jártaS
kollégákat éS aWi hegeSztőket
keresünk változó munkaterületre.
Elvárás: több éves tapasztalat.
CsőszErElő: pályakezdő is lehet,

szakmunkás bizonyítvány szükséges.

Tel.: 06-70/638-0087
06-70/425-7569

FÖLD, KERT

Szoft-Ferr Kft.
Dunaújváros, Papírgyári út 24.
alatti telephelyére munkavállalókat keres

az alábbi munkakörökbe:

környezetvédelmi
asszisztens„B”kategóriás
jogosítvánnyal, lángvágó

OKJ-s vizsgával.
Bérezés: alapbér+juttatások.

Érdeklődni: 30/9504-413

Nagyvenyimen 1800 m2-es bekerített,
megművelt kert a temetőnél (a Felső-
soron) eladó. Érdeklődni:06-30/494-
1019.

Alszószentivánon 16 ha-os, több da-
rabból álló szántóföld eladó. I.ár: 1,7
MFt. Tel.:06-30/447-7322.

TELEK

Rácalmáson Martinász lakótelepen, Vi-
ola utcában csendes helyen, eladó
összközműves 1105 m2-es építési te-
lek. Tel.: 06-20/213-8516.

Dunaújvárosban, Páskom utca alatt
1000 m2-es hobbitelek eladó. Ár:
200eFt. Tel.: 06-25/400-462.

Kulcson belterületi építési telek vízzel,
villannyal, házzal eladó. Tel.:06-20/
9558-163.

Nagyvenyimen építési telek eladó. Tel.:
06-20/200-9504.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Felvételre keresünk:

CO i ő í

s

T.: 70 38 151 48

COminősített
hegesztőt,

szerkezet lakatost
és pályakezdő
lakatosokat

CCOOmiinőősíítettCOminősített
hegesztőt,hegesztőt,

sszerkezet lakatostszerkezet lakatost
és pályakezdőés pályakezdő
lakatosokatlakatosokat

AVAJDA REAL ESTATE KFT.
ÚJ, DUNAFÖLDVÁRI

GYÁRÁBA KERESSÜK LEENDŐ
KOLLÉGÁINKAT!

Szeretettel meghívjuk Önt és álláskereső ismerőseit
a Vajda Real Estate Kft. cégismertetőire!

Ha Ön egy magyar tulajdonú, az iparág vezető cégénél,
jó csapatban, családias légkörben,

új gépekkel és eszközökkel szeretne dolgozni,
akkor nálunk a helye!

Tájékoztatónk bemutatkozásra is alkalmat ad,
ahol szeretnénk Önt megismerni!

Időpontok:
2018. február 12 – hétfő délután 16:00
2018. február 16 – péntek délelőtt 11:00
2018. február 19 – hétfő délután 15:00
2018. február 23 – péntek délelőtt 10:00

Helyszín: Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Nagyterme

Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és
karbantartással foglalkozó cége dunaújvárosi és változó
telephelyeire szakirányú végzettséggel rendelkező
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:

karbantartó lakatos
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
• gépek, berendezések javítása,
karbantartása
szerelőlakatos
külföldi munkavégzésre
feladatok:
• acélszerkezetek szerelése,
felállítása
villaMos karbantartó
(dunaújvárosi vagy vidéki
munkavégzésre)
feladatok:
• emelőgépek, villamos
berendezések szerelése javítása,
karbantartása

hegesztő / Minősített
hegesztő
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
• acélszerkezetek gyártóművi
hegesztése
szerelőlakatos
(dunaújvárosi és/ vagy
magyarországi munkavégzésre)
feladatok:
• acélszerkezetek szerelése,
összeállítása
statikus tervező
feladatok:
• acélszerkezetek tervezése
• gyártmányok tervezése
• felmérések végzése

elvárások:
• szakirányú végzettség
• terhelhetőség

• megbízható, önálló
munkavégzés

amit kínálunk:
versenyképes fizetés és cafetéria (étkezési jegy, teljesítménypótlék,
éves jutalom), jó kollektíva, előrelépési lehetőség, továbbképzési
lehetőség, hosszú távúmunkahely, jómunkakörülmények.Vidéki
munkavállalóknak utazási költségtérítés, vagy szállítás, korrekt szállás.
Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu
e-mailcímre küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as
telefonszámon lehetséges.

Sifeko Kft. felvesz
acélszerkezeti

lakatosokat, hegesztőket
dunaújvárosi munkavégzésre.
Kiemeltenmagas fizetés.

06-20-805-6618, 20-416-3989

Kine Bau Kft.
KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres

•Helyben végzett
munka

• Kiemelt, biztos fizetés

• Cafetéria
•Munkaruha
•Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.
Tel.: 06-25/501-960

Jelentkezni és érdeklődni: az
allas@dlabor.hu címre küldött

önéletrajzzal személyesen a Vasmű tér
1-3. fsz. 17. sz. irodában (Humán Intézet)

munkanapokon 800 és 1100 között

Dunaferr Labor
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.
szakembereket keres az alábbi

munkakörökbe:
• Automatizálási mérnök
• Csőszerelő
• Daru lakatos
• Daru villanyszerelő
• Daruvezető
• Darukötöző
• Forgácsoló
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Öntvénytisztító
• Öntő-formázó
• Segédmunkás
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Töltőkocsikezelő
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő

Az ISD Dunaferr Zrt.
Vasútforgalmi Üzemébe keresünk

munkavállalókat

kocsirendező
munkakörbe.

Elvárásaink:
minimum 8 általános iskolai végzettség,

középfokú végzettség előnyt jelent
(előrelépési lehetőség),

orvosi alkalmasság
Amit kínálunk:

165 000 Ft/hó bruttó alapbér,
forgalmi kiképző tanfolyam (8 hét),
12/24-12/48 folytonos munkarend,
étkezési hozzájárulás (6100 Ft/hó),

munkába járás költségtérítése,
védőruha, védőeszköz biztosítása,

forgalmi vizsga utána bruttó alapbér
emelt összegűműszakpótlékkal

(50%) 247 500Ft/hó
Jelentkezni és érdeklődni:

az allas@dlabor.hu címre küldött
önéletrajzzal személyesen a

Vasmű tér 1-3. fsz. 17. sz. irodában
(Humán Intézet) munkanapokon

800 és 1100 között

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Itt jelentkezhetsz: Szabó Ivett Telefon: +3625511412 e-mail: ivett.szabo@delfortgroup.comwww.delfortgroup.com

Amennyiben a fenti állások felkeltették az érdeklődésedet szakmai önéletrajzod a fizetési igénymegjelölésével
a következő e-mail címre kérjük elküldeni: ivett.szabo@delfortgroup.com.

Évtizedes sikertörténet!
• Cégünk 1962 óta gyárt papírt
Dunaújvárosban, 2006 óta a Delfort
csoport gyáraként üzemelünk
• Osztrák tulajdonú cégcsoportunk
kötelékében az anyaországi két gyár
mellett egy-egy korszerű üzemműködik
Magyarországon, Csehországban,
Finnországban, Vietnamban, az Egyesült
Államokban és Mexikóban

Amit kínálunk:
• Nemzetközi csapat tagja lehetsz – világ-
színvonalú termékekkel és kihívásokkal!
• Stabil alapokon nyugvó, innovatív,
nyitott, és mégis barátságos, családias
közegben dolgozhatsz!
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Ingyenes képzési és továbbképzési
lehetőségek
• Támogatott családi programok
• Versenyképes fizetés és juttatási csomag
(bónusz, Cafeteria)

Mit gyártunk?
• A Delfort a speciális papírgyártás
világviszonylatban is ismert és elismert
képviselője
• Minden gyár egy-egy speciális termék-
palettára fókuszál
• A Dunafin az úgynevezett matrica-
hordozó alappapírral látja el – túlzás
nélkül – az egész világot!
• Korszerű technológiai bázison, folyama-
tosan fejlesztve és fejlődve dolgozunk

Az együttműködés
VELED kezdődik!
A speciális és egyedi felhasználású
papírok fejlesztésében élenjáró
cégként különleges termékeket, kitűnő
szolgáltatásokat és személyre szabott
megoldásokat kínálunk. Átlagon felüli
eredményeinket munkatársaink
hatékony együttműködése teszi lehető-
vé; évtizedek óta arra törekszünk, hogy
elősegítsük iparági megrendelőink
sikerét – szerte a világon!

VILLANYSZERELŐ
Feladatok:
• A telephely területén található
kis-, közép- és nagyfeszültségű
berendezések üzemeltetése,
kezelése
• Rendszeres és eseti villamos
diagnosztikai feladatok
ellátása
• Aktív részvétel a tervszerű,
megelőző karbantartás előké-
szítésében és lebonyolításában
• Részvétel a szakmai fejlődést
elősegítő tanfolyamokon
• A felmerült és megoldott prob-
lémák pontos dokumentálása
• Körjáratok elvégzése
• Elkötelezettség a minőségi
munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása

Elvárások:
• Villanyszerelő szakmun-
kás végzettség
• Folyamatos 3 műszakos
munkarendben végzett
munka
• Felhasználói szintű
számítógépes ismeretek
• Csapatszellem és
együttműködési
készség
• Önálló munkavégzésre
is alkalmas, felelősség-
teljes személyiség
• Precíz, pontos munka-
végzés
• Rugalmas hozzáállás
• Terhelhetőség
• Megbízhatóság

Előny:
• Alállomás kezelői
végzettség
• DCS rendszerek
(Honeywell és
PCS7) kezelői
szintű ismerete
• Karbantartási
területen
szerzett szakmai
tapasztalat

Pályakezdők
jelentkezését is
várjuk!

Munkavégzés
helye:
Dunaújváros

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Gépek és berendezések felügyelete, folyamatos és
stabil üzemeltetés biztosítása
• Felelős a használatra kapott eszközök, szerszámok,
berendezések rendeltetésszerű használatáért
• Elkötelezettség a minőségi munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása
Elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Folyamatos 3 műszakos munkarendben végzett
munka
• Terhelhetőség
• Csapatszellem és együttműködési készségek
• Önálló és precíz munkavégzés iránti elkötelezettség
• Rugalmas hozzáállás
• Megbízhatóság

Munkavégzés helye: Dunaújváros

LEGYÉL TE IS RÉSZESE EGY VALÓDI MAGYAR
SIKERTÖRTÉNETNEK!
ÁLLÁSLEHETŐSÉG A BUDAPESTI ÉS A DUNAVARSÁNYI
ÜZEMÜNKBEN EGYARÁNT!
GYERE ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
MAGYAR TULAJDONÚ ÖNTÖDÉJÉBEN.

KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉGET ÉS
SZÉLESKÖRŰ JUTTATÁSI CSOMAGOT KÍNÁLUNK
MINDENMUNKAVÁLLALÓNKNAK. ALBÉRLET
TÁMOGATÁST ÉS KOMFORTOS MUNKÁSSZÁLLÓ
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK.

ÖNÉLETRAJZOT A TOBORZAS@FEMALK.HU CÍMRE VÁRJUK

SZERETNÉL EGY MEGBÍZHATÓ, STABIL MUNKAHELYEN DOLGOZNI?
ÉRDEKEL A KONYHA VILÁGA?

AKKOR ÉPP TÉGED KERESÜNK! JELENTKEZZ HOZZÁNK

KONYHAI BEOSZTOTT KOLLÉGÁNAK
Helyszín: Rácalmási gyár területén 0–24 órában működő

modern munkahelyi étterem konyhája.

Napi 8 óra, heti 5 munkanap. Szorgalmadat bejelentet bérrel,
műszakpótlékkal, bónusszal, ingyenes személyzeti étkezéssel,

céges buszjárat használattal honoráljuk!

Jelentkezést fényképes önéletrajz küldésével várjuk a
hankook@eurest.hu címre.

Az üzenet tárgya legyen: Konyhás.
Érdeklődni: 36-25-556-053 számon hétfőtől péntekig 9:00–16:00 óra között.

ÉRVÉNYES TÜDŐSZŰRŐ LELET SZÜKSÉGES!
Megváltozott Munkaképességű munkatársakat
részmunkaidőben szívesen foglalkoztatunk.

A Grabarics Építőipari Kft. munkatársat keres

villanyszerelő
munkakör betöltésére.

Feladata: építési területeken az ideiglenes
elektromos hálózat kiépítése, meglévő ideiglenes

felvonulási berendezések, egyéb villamos
berendezések telephelyen történő tervszerű
karbantartása, ellenőrzése, dokumentálása

Amunkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• Villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány
• Villanyszerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Az önéletrajzokat amunkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu e‑mail címre kérjük eljuttatni.

OPERÁTOR
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dunavarsányi autóipari partnerünk
keres férfi és női munkavállalókat

operátori munkára.
Ha érdekel a munka küldd

az önéletrajzod erre az e-mail címre:
info@termelestamogatas.hu

Amit ajánlunk:
- Folyamatos munkalehetőség
- Egyenlő bánásmód
- Nettó 150 000–190 000 forint
- Túlórapótlék (50%)
- Béren kívüli juttatások (nettó 28 500 forint)
- Prémium lehetőség

Elvárásaink:
- Álló munka tűrése
- 3 nap munka, 3 nap pihenő
- 12 órás munkarend

IPARI VARRÓGÉPEN
tapasztalatot szerzett

varrónők
jelentkezését várjukpusztavámi

varrodába textil üléshuzatok varrására!

Amit ajánlunk:
• versenyképesdíjazás - rögtön a kezdetektől
• 8 órás bejelentettmunkaviszony
•megfelelőmunkakörülményekbiztosítása
• folyamatos kapcsolattartás
• 2műszakos, napi 8 órásmunkarend,
• szombati túlóra lehetőség (délelőttös héten)
• ingyenes utaztatás (szinte háztólmunkahelyig)

Fényképes önéletrajzokat
a következő címre várjuk:

varroda@termelestamogatas.hu

Részletesebb tájékoztatásért hívja
a 06-30/788-9897-es telefonszámot.

MTT Kft.

KVJMŰVEK ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó

vállalat keres

gépkezelő
munkatársat présgépek,
ponthegesztő gépek

kezeléséhez
Elvárás:

- 8 általános iskolai végzetség
- Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem,
- Cafetéria,
- Munkába járástámogatás

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu, www.kvjmuvek.hu

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100

Déli menük: 10–16 óráig 990 Ft!
Gyros, pizza, hamburger, hekk,

palacsinta, stb. kiszállítás!

Dunaújvárosban
és környékén!

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Kőművest és
segédmunKást

KereseK
dunaújvárosi

építőipari munkára.
Akár heti fizetéssel.
Tel.: 06-30/9709-629

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

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

A Grabarics Építőipari Kft.

raktáros
munkatársat keres

dunaújvárosi telephelyére.

A munkakör betöltéséhez
szükséges feltételek:
• középfokú iskolai

végzettség,
• targoncavezetői

jogosítvány,
• B kategóriás jogosítvány,

• raktározás területén
szerzett tapasztalat

előny lehet.

Az önéletrajzokat a
munkakör megjelölésével

az allas@grabarics.hu e‑mail
címre kérjük eljuttatni.

Dunaföldvári cég keres

nemzetközi
gépjárművezetőket
új nyerges ponyvás szerelvényekre. C+E,
GKI kártya, digit. sofőrkártya szükséges.
15-17 nap munka után 3-5 nap pihenő
itthon. 21000 HUF napidíjas bérezés,

megbeszélt időben történő hazaérkezés.

Jelentkezni:
Farkas László, 06-70-908-9922

A Grabarics Kft.
dunaújvárosi telephelyére

raktári
segédmunkást

keres.

Jelentkezéseket az
allas@grabarics.hu
e-mail címre, vagy a
Papírgyári út 30/D

címre kérjük elküldeni.

Dunaújvárosi
újonnan nyíló étterembe
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

SZAKÁCSOT
FELSZOLGÁLÓT, ill.
KONYHAI KISEGÍTŐT
keresünk,márciusi kezdéssel!

Jelentkezni:
makszembistro@gmail.com

Ímeegy remek lehetőség
arra, hogymegfelelően hasznosítsd energiáid és
megtaláld amegfelelő egyensúlyt a szabadidő
és amunka között. Nemkell lemondanod a
tanulásról, a barátokról, sőt a hobbidról sem.
Heti 3-4nap, rugalmasan,ahogyanTeszeretnéd.
Jelentkezzazoneletrajz@benks.hue-mail címen.

Dunaújváros és környéki munkára
keresünk géplakatos, szerkezetlaka-
tos és darukezelő szakembereket,
szakmával nem rendelkező, de beton-
vasat kötni tudó munkatársakat, férfi
betanított, segédmunkásokat. Dunaúj-
városi horganyzó üzembe betanított
és segédmunkásokat. Érd.: H-P: 8-
15-ig. Tel.: 06-30/622-7151, 06-30/
508-7228. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

segédmunkásokat keres.
Érdeklődni: munkanapokon
7-15 óráig a 30/830-9173

telefonszámon lehet.

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe. Hosszú
távúmunkalehetőség! Heti fizetés!

06-70/605-3005
Aláírásgyűjtésre
keresek Dunaújvárosban

munkatársakat.
2018. 02. 19-2018. 03. 05-ig.

Bérezés: 300 Ft/aláírás.
Jelentkezésed várom:+36-70/632-0533

PATENTOZÁS, ringlizés, szegecselés,
cipzárjavítás. Dunaújváros, Dózsa Gy. út
9. pince. Tel.: 06-30/777-9519.

Masszírozás Dunaújvárosban. Két ke-
zem átjárja testedet, hidd el kedvelni fo-
god a perceket. Tel.: 06-30/437-9237.

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok rövid határidővel, korrekt áron!
Érd.: +36-20/9923-598.

emelőgép kezelőket
és darukötözőket
keresünk, dunaújvárosi
telephelyre. Heti fizetéssel!
érd.: H-p 9–16 óráig
+36 70 217 9343

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

Vagyonőröket keresek sárbogárdi él-
miszerüzlet őrzésére. Érvényes vagyo-
nőri igazolvány és különbözeti vizsga
(tanúsítvány megléte szükséges). Úti-
költség hozzájárulás. Érdeklődni: Varga-
Tóth Szabolcs: 06-20/2585-330-as te-
lefonszámon.

Dunaújvárosi könyvelőirodába keresünk

pénzügyi-számviteli
ügyintéző
munkatársat.
Feladatok:

- Bizonylatok, szerződések alaki,
tartalmi ellenőrzése
- Vevő-szállító számlák könyvelésre
történő előkészítése
- Könyvelő és pénzügyes munkatársak
napi munkájának segítése
- Bérszámfejtéssel kapcsolatos
adminisztráció elvégzése

Elvárások:
- MS Office magabiztos ismerete
- Terhelhetőség, önálló, precíz munkavégzés
- Monotónia és stressz tűrés

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Fényképes önéletrajzát a
csosz.annamaria@meches.hu

email címre várjuk.

Állványzó munkatársakat, segéd-
munkásokat keresünk hosszú távra,
folyamatos munkára, azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel. Tel.: 06-
70/617-3449.

Igényes pék mintaboltba több éves
gyakorlattal rendelkező üzletvezető
helyettest keresünk. Önéletrajzokat
várjuk a gubiczabt@gmail.hu címre.
06-30/474-5499.

OKTATÁS

Munkaerőt keres Dunaferrbe Kft. Kité-
tel: 8 általános iskolai végzettség. Je-
lentkezni önéletrajzzal és munkabér-
megjelöléssel e-mailben.
frogmankft@gmail.com

Autós - Motoros iskola

kőműves

Mély- és magasépítéssel foglalkozó
Pest megyei cég hosszú távra keres
munkavállalókat az ország

területén változómunkahelyre,

munkakörbe.
Nettó200.000-230.000Ft

bérezéssel.
Munkavégzés hétfőtől-péntekig,

szállás, utazás biztosított.
Jelentkezéseiket várjuk a

06-30/419-8141
telefonszámon.

MUNKAKEZDÉS AZONNAL.

Targonca-, földmunkagép, és
emelőgépkezelő OKJ-s tanfolyamok
indulnak Dunaújvárosban!

Érd.: 06-20/263-7429 vagy
foldmunkagepkezelo@gmail.com

Építőipari dolgozókat keresünk főképp
mélyépítési feladatokra. Folyamatos be-
jelentett munkakör. Érdeklődni: 06-20/
261-1786.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).

A Dutex Kft. (patyolat) karbantartót la-
katos végzettséggel keres. Jelentkezni
személyesen: 8-12 óráig (Dunaújváros,
Gutenberg köz 2.)

Józan életű szobafestő-mázolókat
azonnali kezdéssel felveszek. „B” kate-
góriás jogosítvány előny, de nem felté-
tel. Heti fizetés! Tel.: 06-30/246-0237.

Keresünk összeszerelő munkára mun-
katársakat Dunaújvárosba. Fizetés: net-
tó 800 Ft+pótlékok. Tel.: 06-20/217-
9979, szervezes@biztoskesz.hu

Mezőgazdasági területre gondnokot,
kisegítőt keresünk. Szükség esetén
szállást biztosítunk! Tel.: 06-20/9385-
546.

Korrepetálásra keresek hetedikes fi-
amnak matematikából és fizikából segí-
tőt. A válaszleveleket a szerkesztőségbe
várjuk, jelige: � 860554876A.

Belvárosi szépségszalonba
Pedikűrős és kozmetikus
kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9728-697

Perkátai vendéglátóipari egységbe
pultoslányt keresünk. Tel.: 06-30/
474-5499.

Német nyelvoktatást kezdőknek, illetve
német korrepetálást vállalok. Tel.: 06-
70/944-8273.

Spanyol- és angoloktatás minden szin-
ten, szakmai is. Tel.:06-30/7732-432.

SZOLGÁLTATÁS

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

Szakmai önéletrajzot a
hr@grabarics.hu
e-mail címre várjuk.

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe.
Hosszú távúmunkalehetőség!

k i e m e lt b é r e z é s !
Érd: +3670/326-5179

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Tehergépkocsi szerelésben jártas
autószerelőt keresünk. Tel.: 06-20/
9269-618.

Gépkezelői munkakörbe keresünk
munkatársat. Kiemelt bérezés! Heti fi-
zetés! innobuildkft@gmail.com

Megbízható bejárónőt keresek heti 2*5
óra alkalomra. Érdeklődni: +3630/
9475-760.

Személy- és vagyonőrt keresünk érvé-
nyes okmányi iratokkal. Tel.: 06-70/
618-1518.

Villanyszerelőket, hegesztőket, lakato-
sokat keresünk. Jó kereseti lehetőség.
Tel.: 06-30/892-5331.

Hosszú távra azonnali kezdéssel kőmű-
vesek keresünk. Tel.: 06-30/270-9868.

Utcára nyíló belvárosi szalonba fodrászt
keresek. Tel.: 06-20/9809-549.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb

 

A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

vízvezeték-szerelő,  
mg-i gépszerelő, mg-i gép-

kezelő, hegesztő továbbá 
növénytermesztési brigád-
vezető, állattartó telepekre 
műszakvezető és elletős, 

ipari mosodába karbantartó 
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,  
szakirányú végzettség.

Jelentkezni 7-15 óra között  
a 25/531-177 telefonszámon lehet.
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Költöztetés
akár lomtalanítással.

HázHozszállítás
(áru szállítás),

23m3-es raktér
Kedvező árakon!

06-70/233-0487
Nytsz: 52138883

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

06-30/295-6555

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

A Te vállalkozásodat
elérikmobilon?

Ha pár éve készült a weboldalad, itt az ideje
újragondolni azt. Ma már az internetezők
60%-a mobilon tájékozódik, így a régen
készült oldaladból az emberek szinte semmi
sem„látnak”. Ezért ha akkor fontos volt
jelen lenned a weben, most újra tenned kell
érte. Ehhez ajánlom fel segítségemet.

É rdek lőd j
a mobilonislathato@gmail.com címen.

VÍZVEZETÉK SZERELÉS A-Z-IG
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-70/209-2244,
06-20/476-4836

TV javítás!
Bármilyen típusú készülék (LCD, LED),
javítását vállalom, házhozmegyek.

Faragó László televízióműszerész
Tel.: 06-20-3644-055

Teljes körű lakásfelújíTás!
Szobafestés, mázolás, tapétázás,

gipszkartonozás, burkolás, laminált
parkettázás, tetőfedés, térkövezés.
Kedvező ár! 06-30/814-70-84

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény!
06-20/2323-864.

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

Igény esetén zöldhulladék elszállítással.
06-20/2323-864

Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

TELEVÍZIÓ SZERVIZ
Kiszállással, lehetőség szerint
helyszíni javítással, garanciával.
Fülep István távközlési üzemmérnök

06-20/419-3023, 06-25/423-288
(üzenetrögzítő)

Az allergén anyagokról érdeklődjenek az alábbi telefonszámon 06 (70) 285-07-05

Tejfölös
burgonyaleves
Májgaluskaleves

Morzsás nudli
lekvárral
Paradicsomos káposz-
tafőzelék, vagdalt
Rántott s.borda sajtos mor-
zsában, petr. burgonya
Rác halfilé

Savanyú vetrece,
tészta
Baconos s. cs.mell pir.
gombával sajttal, rizibizi

420

555

695

765

905

840

915

885

420

555

785

790

880

615

935

820

420

555

770

790

765

770

890

750

450

555

750

775

955

935

970

785

420

565

750

780

970

805

915

915

Csontleves
csigatésztával
Görög szárnyas
gombócleves
Bolognai
makaróni
Zöldborsó főzelék,
rántott sajt
Szezámmagos rántott
cs.mell párolt rizs
Tejberizs
kakaószórat
Harcsapaprikás,
galuska
Töltött dagadó,
forgatott burgonya

Vegyes
gyümölcsleves
Sertésragu
leves
Aranygaluska
vaniliasodóval
Lencsefőzelék
sült oldalas
Rántott csirkemáj
petr. burgonya
Rántott gomba,
burgonyapüré
Budapest sertésra-
gu, párolt rizs
Pásztortarhonya

Hagymakrémleves,
croissant
Gulyásleves

Sajtos tejfölös
makaróni
Húsgombóc kapor-
mártás rizs
Gordon pulykamell,
kukoricás rizs
Rántott sajt, rizs,
tartár
Marhapörkölt,
galuska
Rakott kelkáposzta

Sárgaborsóleves

Marha húsleves

Kapucinus
rizsfelfújt
Tökfőzelék, sertés-
pörkölt
Füstölt sajttal töltött r.
s.borda, főtt burgonya
Cukkini tócsni,sajt
fokhagymás tejföl
Temesvári sertésto-
kány, tészta
Csirkecomb papri-
kásan, galuska

2018. 07. hét
02. 12.-02. 16.

Ebéd házhoz szállítás: 70/285-07-05
E-mail cím: betyarskonyha@gmail.com

Szobafestés, mázolás,
burkolás, lakások – házak
teljes felújítása, építése.
Tel.: 06-30/424-6074

LAKÁSFELÚJÍTÁSBÓL
származó szemetét, vashulladékát
elszállítom, pince-, és garázstaka-
rítást, lomtalanítást vállalok.

Tel.: 06-70/667-3958

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával, hétvégén is!
06-20-3625-817

Költöztetés, fuvarozás
rakodással. Sitt- és

szemétszállítás bontással.
Tel.: 06-20/310-5326

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása
tisztítása, bevizsgálása.

Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor.
Tűzhely új szabvány, flexi cső, gázcsap cseréje.
06-30/957-3064

SZABADIDŐ

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval
13.900Ft/fő/3éj, 20.500Ft/fő/7éj. Tel.:
06-30/977-6495 vagy 06-30/944-
9398; www.frankvendeghaz.hu

06-20-9-732-172

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
Víz-, fűtésszerelés.

Nyílászárók szigetelése, passzítása.
Penészmentesítés. Redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók, szalagfüggönyök,
harmónikaajtók készítése, javítása.
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.:06-30/
294-6022.

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

Üzlet: szórádMárton út 6/a
tel.: 06-20/3625-806

Ereszcsatorna készítést, kőműves
munkát, festést és tetőjavítást válla-
lunk rövid határidővel hétvégén is.
Tel.: 06-70/227-6273 06-30/735-
0746.

Festés, mázolás, tapétázás, takarí-
tás. Szőnyegpadlózás, kádfelújítás.
Precíz munka, rövid határidővel! Tel.:
06-30/933-1010.

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors pre-
cíz munka. Tel.: 06-30/735-0746, 06-
70/227-6273.

Kémény felújítás, bélelés, marás, bő-
vítés, furanflex, hőgyanta, engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742,
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

redőny
javítás, eladás. Hétvégén is.
06-30/332-6346

Költöztetés
06-30/877-0488

Festés-burkolás
06 70/885-8870

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

REDŐNY DOKTOR!
06-20/3581-708, 06-25/745-379

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Egyedi bútorkészítés (iroda, konyha
stb.) rövid határidővel. Tel.:06-30/96-
90-895.

VEGYES

Sóder, kavics, sárga homok, salak,
beton, fekete föld, tűzifa,

fehér murva, sziklakerti kő és
szóródó anyagok szállítása,

bármilyen földmunka 1-24 tonnáig.
06-30/9564-676

Lakásfelújítás. szobafestés burkolás,
szigetelés. kőművesmunkák. Tel.: 06-
30/713-1495.

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-
kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium,
forassztópálca, tekercs, amalgám stb.
vásárolok. Tel.:06-20/923-4251.

Kádfényezés beépített állapotban, garan-
ciával! Tel.: 06-20/9262-060;
www.kadfenyezes.com

Whirlpool és egyéb elöltöltős automata
mosógép 1200-as centrifugával 35.000
Ft-ért ingyenes házhoz szállítással 1 év
garanciával eladó. Tel.: 06-30/533-4292.

Csempézés, járólapozás garanciá-
val! Tel.:06-70/6344-030.

Régi bútorokat teljes hagyatékot, régi
rádiókat, hangszereket vennék. ingye-
nes kiszállás. Tel.: 06-30/465-5680.

Vízvezeték-, központ fűtés-, csőhálózat
szerelés. Tel.: 06-20/312-8422.

Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen el-
szállítom. Tel.:06-20/9925-838.

Frissítő-, sportmasszázs: 06-20/255-
3204.

Jóslás, átokrakás, rontáslevétel. Tel.:
06-30/920-2571.

Lomtalanítást vállalok, használt cikk
felvásárlás. Érd.: 06-30/680-6977.

Automata mosógép javítás. Tel.: 06-30/
245-9722.

Lomtalanítás, sitt- és szemétszállítás,
hétvégén is. Tel.: 06-20/9925-243.

BOLHAPIAC

2 személyes franciaágy, 1 személyes
fakeretes ágy. Érd.: 06-20/310-5326.

Domyos VM120 szobakerékpár 20eFt-
ért eladó. Tel.: 06-20/582-2057.

TÁRSAT KERES

LUXUSKÖRÜLMÉNYEK között élő, 51
éves (182/94), sportos, sármos üzlet-
ember, akinek a belső lelki világa a 10-
es skálán minimum 9-es, csinos, vé-
kony testalkatú, szolíd, önmagára és
társaságára igényes, őszinte társát ke-
resi 42 éves korig hosszútávú kapcso-
latra. Tel.: 06-30/908-4622 (visszahí-
vom!)

35 éves, igényes, egyedülálló nő igé-
nyes társát keresi. Tel.: 06-70/281-
7387.

ÁLLAT

Tojótyúk előjegyezhető
a www.facebook.com/baromfifutar ol-
dalunkon. Most 50 Ft/db kedvezményt
adunk! Kupon: baromfi50

Tojótyúkok (jó tojás hozammal) 580
Ft/db eladók! Érd.: 06-70/518-2121.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.

Hízók eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

NÖVÉNY

IDARED ALMA kis és nagy tételben
eladó Szekszárdon. Tel.: 06-30/682-
1449.

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Tel.:06-70/624-5475.

Irodánk a Skála és az Egyetem között található!
(Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/A)

Személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók
Folyamatos flottacsere 0 km-es gépkocsikkal!

https://www.facebook.com/Kissrentacar-Autókölcsönző-KISS-Autókölcsönző

+36 20 350 88 88
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b Helyszín
b  Esküvői ruha
b  Menyasszonyi 

ruhabemutató
b Dekoráció
b Virág
b Ékszer
b Vendéglátó egység
b Cukrászat
b Gépjárműbérlés
b Anyakönyvvezető

b  Vőfély, 
ceremóniamester

b Esküvői tánc
b Dj, zenekar
b Fodrászat
b Kozmetika, smink
b Manikűr, műköröm
b Esküvői meghívó
b Fotós, videós
b Ötvös
b Gravírozás

MinDEn 
EGy HElyEn!

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

FEBRUÁRBAN INGYENES ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁG!

 Kedvezmények, juttatások
 Diákigazolvány  Családi pótlék, adókedvezmény
 Tanulmányi ösztöndíj  a 2. szakma megszerzése 
 a gyakorlati képzés idejére  is INGYENES 16 éves kortól

Érdeklődni lehet a 0630/983-3006 telefonszámon.  
Jelentkezni személyesen az iskolában  

a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Szakközépiskolai képzések 
2 év

Feltétel: szakközépiskola (régi 
szakiskola) 10. befejezett évfolyam vagy 

iskolarendszerben szerzett OKJ végzettség 
vagy érettségi bizonyítvány

Eladó 34 341 01
Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04
Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05

Érettségire épülő képzéseink 
2 év

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 54 811 11
Vendéglátásszervező 54 811 01
Kereskedő 54 341 01

Szakközépiskolai képzések  
3 év

Feltétel: 8 általános

Eladó 34 341 01 
Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04 
Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05

Szakközépiskolai képzés  
1 év

Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Feltétel: szakács, pincér vagy 

cukrász végzettség és 2 év 
vendéglátó szakmai gyakorlat

Dunaújvárosban a Szórád Márton úton (ZÖLD SZTK MELLETT)

Valentin napi 
ajánDékok! 
Y Héliumos lufik
Y szívecskés párnák 
Y bögrék 
Y kulcstartók

Y képkeretek 
Y  plüssök  

(ördög- és angyal figurák) 
Y gyertyák  és még sok más ...

Tel.: 25/744-880

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Álláshirdetések 
az 1., 6., 11., 12., 
13., 14., és 16. 
oldalon.

Tört aranyát magas áron megvásároljuk, beszámítjuk! 
Nézzen be hozzánk, nálunk garantáltan pénzt takarít meg!

• 14 k aranyékszerek már 40%-tól

• Ezüst ékszerek már 70%-tól

• Karórák már 50%-tól

• Brill köves ékszerek 10%-os

•  14 k karikagyűrűk rendkívüli válasz-

tékban 20%-os kedvezménnyel

Brill ÉkszerBolt         25/408-988 
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 46.

Karácsonyi ÉKSZERVÁSÁR 
a Brill Ékszerboltban!

Mi már felkészültünk a Karácsonyra nagy
áruválasztékkal, alacsony árakkal.

I ARANY ékszerek, valódi köves és BRILL köves
      ékszerkülönlegességek 10-20-25%-al,
I EZÜST ékszerek, valódi kővel és Swarovski kővel is -20,-50,%-al,
I KARÓRÁK, ajándéktárgyak 20-40%-al olcsóbban KARÁCSONY-ig

     Tört aranyát a legmagasabb áron vásárláskor
     beszámítjuk vagy megvásároljuk.
     Ezüst és arany szombat, ezüst és arany vasárnap 
     9-14 ig, december 24-én 9-12-ig nyitva tartunk.

 NÁLUNK GARANTÁLTAN PÉNZT TAKARÍT MEG!
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A R A N Y E S Ő 
a Brill Ékszerüzletben!

Valentin napra a legszebb ajándék az ékszer!

Németül beszélő és/vagy 
jogosítvánnyal rendelkező

csőszerelő, vezető szerelő 
munkatársat keresünk németországi munkára.

Jó kereseti lehetőség.
eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883


