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DÉLUTÁNOS RAKTÁROS ÁLLÁS
TEJ-S Kft. a Szadai Ipari Parkban lévő 

hűtőraktárába RAKTÁROS munkatársakat 
keres délutános műszakba.

Cégnév:  TEJ-S Kft.
Munkavégzés helye:  Szada Ipari Park
Munkavégzés jellege:  Teljes munkaidős betanított munka

FELADATOK:
• Komissiózás
ELVÁRÁSAINK:
•  Befejezett általános iskolai 

végzettség
•  Precizitás, terhelhetőség,  

rugalmasság

ELŐNY:
• Azonnali kezdési lehetőség
AMIT KÍNÁLUNK: 
• Stabil vállalati háttér
• Versenyképes juttatási csomag
• Munkába járás támogatása 
• Hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezését, fényképes önéletrajzát küldje el az 
allaslehetosegszada@gmail.com e-mail címre, 

érdeklődni lehet a 06/30-219-7215 telefonszámon.

• Emelt bérezés  
(nem minimálbér!)

• Könnyű, betanított munka

• Béren felüli juttatások, pótlékok
• Ingyenes céges buszjáratok
• Munkakezdés 1 héten belül

HÍVJA MOST INGYENES SZÁMUNKAT:

+36 80 212 000
Vagy küldjön sms-t erre a számra: +36 20 291 3301

Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: ’csomagoló’ 
(Ny.sz: 37961/2001-0100)

   

Feladat: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolása 
Elvárás:  

 

 Azonnal betölthető
CSOMAGOLÓ ÉS  

ALAPANYAG- ELLÁTÓ MUNKA
Budapest mellett (Csömörön)
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AJTÓ, ABLAK, 
REDŐNY, 

GARÁZSKAPU 
ingyenes 

felmérés és árajánlat
1 napon belül!

70/ 253 2914
Veresegyház, Kálvin u. 18.  

(Városháza épület)

KBE Ablak Kft.
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TŰZ, ÉS MUNKAVÉDELMI SZAKÜZLET
Veresegyház, Szadai út 1/b. (Sparral szemben)

Webshop: www.munkavedelmiuzlet.hu
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Domonyvölgyi Épít�anyag Telep
Domonyvölgy, Fenyő utca 8.
30-as főút 36-37 km Gödöllő és Aszód között

Tel.: 06 (20) 937-2821 Tel./Fax: (28) 489-681
Nyitva tartás: H-P.: 7-16,  Szo.: 7-12

 Építőanyagok nagy  
választékban, kedvező áron 

megvásárolhatók, illetve megrendelhetők.
Német brikett és egyéb 

tüzelő anyagok kaphatók!!

Mondi Szada Kft.  
szadai üzemébe keres 
műszakban dolgozó 

munkatársat .
Részletek a 7. oldalon
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Elektromos összeszerelőket,  
Karbantartó technikusokat,  

Lakatosokat  
keresünk veresegyházi gyárunkba!

Jelentkezz hozzánk  
önéletrajzod elküldésével 

a munka@ge.com
e-mail címre, vagy hívd 
ingyenes zöld számunkat 

+36 80 880 075

A munkakörökr�l b�vebb  
információt a 

http://www.join-ge.hu/power/  
weboldalunkon olvashatsz!

Amiért érdemes jelentkezned 
hozzánk:

juttatások
 

munkalehetőség

éttermünkben
 

műszakhoz igazodva
 konditerem 

Magán tarifás APróhirdetési 

Akció! 500 Ft
10 szóig 

Az akció 
visszavonásig 

érvényes.

A részletekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon:

27/50‑50‑50
  : Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.

csak hirdetésfelvételi helyeinken 
személyesen feladott hirdetésekre érvényes.

 HOROSZKÓP 5.
Kos: A csillag több kedvező meg-
lepetést is tartogatnak Önnek erre a 

hétre! Így bármibe is fogjon, az nem csak, 
hogy eredménnyel fog járni, de maga a 
folyamat is gyors és könnyű lesz! Továbbá 
a csillagok azt üzenik, merje kihasználni a 
tehetségét a mindennapokban és azon tulaj- 
donságait, amikről tudja, hogy nagyszerűen 
ért hozzájuk.               

Bika: Túl sokat aggodalmaskodik 
mostanában és alaptalanul kezdett 

el félni bizonyos dolgoktól. Bár a csillagok 
is valamelyest összezavaró erővel hatnak 
Önre, olyannyira, hogy a legtöbb dologban 
egyáltalán nem képes tisztán látni. De nyu-
godjon meg, nincs oka aggodalomra, csak a 
kétségei és bizonytalansága űz gúnyt Önből.               

Ikrek: Ezen a héten folyamatosan 
tele lesz energiával, ráadásul minden 

olyan könnyen összejön, anélkül, hogy 
különösebben meg kellett volna erőltetnie 
magát. A sok energia és siker arra sarkallja 
majd, hogy többet segítsen másoknak.               

Rák: Több időt kellene szánnia lelki 
világának rendbetételére. Kezd-

hetné azzal, hogy megtisztítja és átren-
dezi környezetét, közben meglátja, hogy a 
lelkében is be fognak indulni a folyamatok. 
Ha útközben fel is adná, akkor se tegye, 
végig tartson ki elhatározásai mellett!                     

Oroszlán: A hét első felében nem 
igazán találja a helyét, mindamellett, 

hogy szétszórt és nem csak gondolataiban, 
de tetteiben is kicsapongó. A hét közepétől 
már változni fog ez a mentalitás és nagy-
fokú késztetést érez majd arra, hogy gyö-
kerestül felforgassa az életét és elindítsa 
benne a változásokat.        

Szűz: Mostanában nyitott lesz az 
újdonságokra, a változásokra, az új 

dolgokra. Bár sokat álmodozik manap-
ság, közben mégis aktív marad, gyors és 
eredményes is. Ezáltal lehetséges az, hogy 
további lépéseket tegyen vágyai elérésére. 
Ha kell, merjen másokra támaszkodni és 
elfogadni a felajánlott segítségüket, amivel 
hamarabb érhet a célba!           

 Mérleg: Ha mostanáig azt érezte, 
hogy korlátozva és akadályoztatva van, 

nem képes előrébb jutni, akkor jó hírünk 
van a számára, ugyanis megszűnik ez a 
korlát. Végre léphet, cselekedhet, minden 
elérthető távolságba kerül, sőt mi több, 
ezek után a siker is szélsebesen érkezik 
meg Önhöz. Mindezek hatására pedig roha-
mosan lecsökken a stressz az életében.              

Skorpió: Szörnyen leterheltnek érzi 
magát és bármerre is lép, falakba 

ütközik. Olyan érzése van, mintha a Sors 
szándékosan hátráltatná. Talán így is van, 
és jó okkal próbálják Önt visszafogni. Szánja 
ezt az időt a pihenésre, a feltöltődésre. Nem 
dől össze a világ, ha egy héten nem alkot 
valami hatalmasat.                 

Nyilas: Nyugodt és kiegyensúlyo-
zott napok elé néz, ugyanakkor pozitív 

és eredményesek is. Mostanában igazán 
elégedett lehet önmagával és teljesít-
ményével. Csak akkor merülhetnek fel 
problémái, ha valamilyen oknál fogva fel 
kívánja rúgni ezt az állapotot. Vagy ilyen 
korán megunná a vágyott békességet és 
nyugalmat?                 

Bak: Sok minden másképp fog 
alakulni a héten, mintsem tervezte, 

és ez meglehetősen bosszantani fogja Önt 
és egyes terveinek sajnos gátat is fog vetni. 
De meg fogja látni, hogy miért történtek így 
a dolgok és egy fajta megvilágosodásban 
lesz része, amit a csillagoknak is köszönhet, 
ugyanis felerősödik a hatodik érzéke és ez 
egész héten nagy segítségére lesz!                  

Vízöntő: Új löketet kap a csillagoktól, 
hogy még nagyobb erővel és ihlet-

tel álljon feladatai elvégzéséhez és prob-
lémáinak megoldásához. Ezáltal rengeteg 
dolgot sikerülhet kiviteleznie, és elvarrnia 
a szálakat. Ugyanakkor mégis érez egy-
fajta nyugtalanságot, amit talán a pénzügyei 
okozhatnak, amely tekintetben némi kel-
lemetlenségre számíthat.               

Halak: A csillagok abban próbálnak 
a segítségére lenni, hogy felismerje 

mi a helyes döntés és hogy merre kell 
mennie. Engedje, hogy tereljék. Nem kell 
mindig olyan görcsösen kézben tartania az 
irányítást. Engedjen életébe egy spontanei-
tást, hogy érhessék meglepetések. Inkább 
kövesse az égiek jeleit és meglátja, mi 
minden vár Önre!                 

 HOROSZKÓP 5. Sarkadi pecsenye   

Elkészítés
A karajt, ha egészben van, 
szeletekre vágjuk, és kicsit 
kiklopfoljuk, sózzuk, majd 
borsozzuk. A vajat egy széles 
serpenyőben felolvasztjuk, 
amiben a hússzeleteket pár 
perc alatt mindkét oldalukon 
megpirítjuk, és egy sütőben is 
használható edénybe fektetjük 

őket egymás mellé.
A gombát szeletekre vágjuk, 
és a serpenyőben maradt vajba 
tesszük. Pár percig pirítjuk, 
borsozzuk, utána megszórjuk a 
liszttel. Kevergetve pirítjuk ezt 
is, majd felöntjük a tejjel.
2-3 percig forraljuk, ezalatt 
besűrűsödik, és levesszük a 
tűzről.

A kolbászt, az uborkát felkari-
kázzuk, és a sajt kb. kéthar-
madával együtt hozzáadjuk 
a gombához. Elkeverjük, és a 
hússzeletekre halmozzuk.
Megszórjuk a maradék sajttal, 
és forró sütőben aranybarnára 
sütjük. sütési hőfok: 190°C
 (forrás:nosalty.hu)

-

Hozzávalók / 4 adag :

ÜZEMELTETÉSI MUNKATÁRSAT
keres ipari szennyvízkezelő területre

FELADATOK
• A technológiai és munkavédelmi utasítások betartása
• Technológiai paraméterek felügyelete
• Berendezések működtetése, ellenőrzése, karbantartása
• Műszaknapló vezetése
ELVÁRÁSOK
• Vegyipari végzettség előny, de nem feltétel
• Technikusi végzettség előny, de nem feltétel
• Üzemeltetésben való jártasság előny
• Karbantartásban való jártasság előny
• Önálló munkavégzés, megbízhatóság, precízitás
•  12 órás folyamatos munkarend vállalása  

(minden 2. hétvége szabad)
AMIT KÍNÁLUNK
• Stabil, megbízható munkahely
• Cafetéria
•  Munkahelyre való bejárás támogatása a Munka  

Törvénykönyve szerint
Munkavégzés helye: Kistarcsa

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,  
és megfelel a fenti elvárásoknak, várjuk jelentkezését a

következő e-mail címre:  
Bátki Zsuzsanna: zsbatki@korte.hu

Vác közelében  
Telek elADÓ.

850 000 Ft•70/227‑5573

38
17
23



32017. január 27.

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+
+

Feladatok:
+
+  beraktározása a raktárba,
+  kivételezés a raktárból,
+
    (targoncával+vontatóval),
+
+
+

A pozíció

Amit ajánlunk:
+

+

+

   támogatása, 

+ busz/vonatbérlet támogatása, 

Kérdése lenne?
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 
ingyenesen hívható zöld számon:

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
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INGYENES 
keresztféléves 

képzések a Váci 
Szakképzési 
Centrumban

NÁLUNK  
A SIKER KÓDOLVA

VAN!
VÁC - ASZÓD
- GÖDÖLL� -
SZENTENDRE

Váci Szakképzési
Centrum

2600 Vác,Naszály út 8.
06 27 316-866/209

titkarsag@vszc.hu

Mentőápoló
Gyakorlóápoló
Gyógymasszőr

Kis- és középvállalkozások 
ügyintézője
Kozmetikus

Eladó
Gépi forgácsoló

Elektronikai műszerész 
Szárazépítő
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CNC GÉPKEZELŐ 
AZONNALI KEZDÉSSEL 

Tauform  Kft.

A Tauform Kft. gumiipari szerszámok gyártásával 
foglalkozó vállalkozás, partnereink közé 

multinacionális gumiipari vállalatok tartoznak. 
Helyi és vidéki dolgozókat egyaránt várunk!

Feladatok:
•  CNC gépek szakszerű kezelése, működtetése
•  CNC programozók által biztosított programok futtatása 

a berendezéseken
Elvárások:
•  CNC szakirányú végzettség
•  1-2 éves gépkezelői tapasztalat
•  3 műszakos munkarend vállalása
Előny:
•  Heidenhain vezérlés (CNC marós), Fanuc/Siemens 

(CNC esztergályos) vezérlés ismerete
Juttatások:
•  Kiemelkedő bérezés (alapbér, műszakpótlék, cafeteria, prémium)
•  Továbbtanulás támogatása
•  Munkába járás támogatása
•  Szállástámogatás
Munkavégzés helye:
2220 Vecsés Széchenyi út 66.

Jelentkezni lehet önéletrajz küldésével:
E-mail: csaba.kiss@tauform.hu

Tel: +36 20 772-067138
15
41

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS

Farkas Gábor asztalos mester
INGYENES FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS, 

GYÁRTÁS, BEÉPÍTÉS, SZAKTANÁCSADÁS!

www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.:06-20 961 56 10Erdőkertes, Fő út 28.

A Te  

ÁLMODAT  

is megvalósítjuk!

KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
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Gödöllő
Tintapatron Szaküzlet Tesco Áruház 06-70-394-8982

Papírváros, Papír-Írószer  Szabadság tér 14-17. 06-20-623-6011, 06-20-402-3044

Veresegyház
Cerka Gra�ka Stúdió Fő u. 78. 06-28-384-603

HIRDETÉSFELVÉTELI HELYEK
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T�zoltó 
készülék:
6 kg
ABC 
porral oltó

6934 Ft-tól

5460 Ft+áfától

2916 Ft+áfától

Bakancs:
Munkavédelmi, 
olajálló 
talppal

3705 Ft-tól

3109 Ft-tól 265 Ft/pár

B�rkeszty�:
2448 Ft+áfától 208 Ft/pár+áfa

Munkásnadrág:
Er�sített varrással,
kopásálló anyagból

Munkás- 
keszty�:

M3 Road Kft.
Gödöll�, Grassalkovich utca 5.
Tel./Fax: 28/612-490

KIHAGYHATATLAN ÁRAKON
Munkavédelmi eszközt
közvetlenül az import�rt�l!
Nagyker. árak, és visszavonásig érvényesek.

Adás-vétel
vásáROlNéK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/6026-229

1 személyes, jó állapotú, ágyneműtartós 
heverő eladó. 20/992-8747.

MiNdeNNeMű régiséget, új dolgokat 
vásárolok azonnal készpénzér t.  
20/917-7262.

AKác tűzifa 2100Ft/q kugliban, 2300Ft/q 
hasítva, mérlegelve, hétvégén is. Tel.:  
06-70-636-7579

KUKORicAvetŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akciósan 
rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.: 
06-20/980-4449

elAdó 1db Heier tipusú automata 
mosógép, kombinált gáz-villany tűzhely, 
mosogatógép, kombi hűtő -fagyasztó 
220/110L, komplett 4 részes szekrénysor 
költözés miatt. 20/381-6737.

elAdó 1 db nagy töltött oxigén és 1 db 
üres kis oxigén palack, 1db új vágó és 
hegesztő készlet MMG tipusú, 1db SW200 
ipari hegesztőgép, saválló és hőálló 
hegesztő palack. 20/381-6737.

állást KíNál

NeMzetKözi fuvarozó cég keres 
gyakorlattal és GKI kártyával rendelkező 
gépkocsivezetőt fix autóra, jó kereseti 
lehetőséggel, maximum 2 hetes kinn 
tartózkodással (van lehetőség Uniózásra 
is). Jelentkezni munkaidőben a 06-
30/935-2949-es telefonszámon lehet.

24 tonnás nyerges szerelvényre keresünk 
állandó rövid nemzetközis kanyarokra C+E 
kategóriával és GKI kártyával rendelkező 
gépkocsivezetőket (hétvége legtöbbször 
itthon). Jelentkezni lehet munkaidőben a 
06-57/415-221-es telefonszámon.

tARGONcásOKAt és rakodókat 
keresünk hosszú távú munkára jó kereseti 
lehetőséggel. 70/660-6419.

900-2500 Ft/óradíjjal családokhoz 
keresünk, ajánlunk leinformálható 
bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket! Érdeklődni: 06-20/528-
4852, 061413-1536

GYáli KONTAKTLENCSE-GYÁRBA 
B E TA N Í TOT T DO LG OZÓ K AT 
KERESÜNK! Bejelentett hosszú távú 
lehetőség, tiszta munkakörnyezet, 
bruttó 810-900 Ft órabér + 
műszakpótlék + 15.000 Erzsébet 
utalvány.Ingyenes dolgozói buszjárat: 
Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Pécel. 
Jelentkezzen: 06-30-338-2005.

vAGYONŐRt keresünk telephely őrzésre 
kiemelt bérezéssel Gödöllőre. 06-70/489-
2378

AUtószeRelŐKet és CO-hegesztőket 
keresünk gödöllői munkahelyre. 
munka1jg@gmail.com. 06-20/970-3461.

isAszeG, Szentgyörgypusztára 1 fő 
adminisztrátort felveszünk. WORD, 
EXCELL tudással. Érd: 06-28/89-8260, 
bevisz.beszerzes@gmail.com

iNGAtlAN
BUdApest VI. Király utca 112., 64 nm-
es, földszinti, összkomfortos, 3 szobás, 
tégla lakás eladó. Két szintes, saját 
zárható terasszal. Irányár: 33 MFt. Érd.: 
+36202511606.

teleK eladó Vác mellett Verőce irányába, 
600nm, lejtős, közmű nincs rajta. Tele 
van gyümölcsfákkal egy kis fészerrel 
és 5nm-es házikóval. Tökéletes hétvégi 
pihenésre, bográcsozásra. Irányár:  
850 000Ft Tel: 06702275573

pUsztABeRKiBeN (Nógrád megye) 
eladó,1292 nm telek, 60 nm családi 
házzal, beépíthető tetőtérrel. Vác vagy Vác 
környéki csere is érdekel. Ir.ár:8,7MFt. 
0630-290-2424.

elAdó Kosdon központban 100 m2-
es családi ház nagy kerttel, gáz + 
cserépkályha fűtéssel. 30/345-5065.

elAdó Vácon 33,9 M Ft -ért, 210 nm-
es családi ház. 5 szoba, 2 generációnak 
is megosztható, 350 nm-es kerttel. 
Érdeklődni: 30/252-3717.

elAdó új ikerház Fóton 85 nm, 
23.9 MFt. www.elado-ikerhaz-fot.
com. 30/490-2431. +36304902431  
www.ingatlan.com/22864184

GödöllŐ, Búzavirág u. Elegáns 
környezetben, energia takarékos 
111nm-es, különálló ikerházak 
eladók. 49.95MFt/h +36302563368  
www.ingatlan.com/22906625

KeReseK házat, lakást, nyaralót, 
telket, szántót Vác és környékén, 
a Dunakanyarban, Pest és Nógrád 
megyében. 30/274-1790.

BUdApesti kisebb lakást vásárolnék 
készpénzért. Lehet felújítandó is. Tel: 
+36-70/949-0944.

KeszeGeN tégla építésű családi ház 
eladó. 20/513-0830.

vác Alsóvárosban felújított földszinti 
lakás eladó 12,3  Mft.-ért.Tel.: 
06-30-423-79-55

vácdUKáN 102  m2-es nappali+3 hálós 
felújított családi házeladó 16,5  Mft.-ért. 
Tel.:06-30-768-67-97

vácON 2 szobás 60 m2-es ház , 830 
m2-es telken 10,8 Mft-ért eladó.Tel.: 
06-30-234-16-20

vácON a Földvári téren eladó teljesen 
felújított , kifogástalan állapotú 2 szobás 
lakás 12,9 Mft.-ért .Tel.:06-20-56-66-465

vác belvárosban vasútállomástól  
1 percre eladó 36 m2-es gyönyörűen 
felújított lakás 13,4 Mft.-ért.Tel.:06-20-
251-80-66

vácON a Rózsa utcában eladó 100 m2-
es felújítandó ház 300 m2-es telekkel  
24,9  Mft.-ért. Tel.:06-30-488-74-97

vác belvárosban 56 m2-es , felújított 
udvaros lakás 14,9  Mft.-ért eladó. 
Tel.:06-30-415-00-74

vácON családi ház eladó 18,9  Mft.-ért. 
Bővebb információ Tel.:06-30-435-94-36

Az isaszegi MPE OCM 
Álom-Vár Bölcsőde bölcsődevezető

munkatársat keres. 
Érdeklődni lehet: 

06 70/362 2329 vagy 
igazgato@alomvar.hu

38
11
55

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Budapest XIV. ker.-ben
február 11-én.

38
19
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FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

Jelentkezés személyesen (2181 Iklad Gyártelep; H-Sze-Cs: 13-15 óra között)  
vagy önéletrajzzal az edina.hajdu@emerson.com  email címre. 

Az IMI Elektromos  
Gépeket Gyártó Kft

Iklad)

IT RENDSZERADMINISZTRÁTOR 
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Észak‑Kelet‑Pest megye
Megjelenik:  

Gödöllő, Veresegyház és térségében 
minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Ügyvezető igazgató: Fodor István
Értékesítési vezető: Varró Lívia

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 2600 Vác,  
Dr. Csányi L. krt. 51. Tel./fax: 27/50‑50‑50

szuperi@szuperi. hu • www.                                                                                                                                                                        szuperinfo. hu
Sokszorosító szerv:

LAPCOM Zrt.
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!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott 

hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 

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, 
járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt 

nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy 
használat kiesésből származó olyan károkért, 

amelyek a sajtótermékben megjelent hirdetésből 
fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül 
attól, hogy az ilyen károk 

szerződéssel, hanyagsággal, 
polgári peres eljárással, 

jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Minden héten online is  
megnézheti újságunkat és  

friss állásajánlatainkat!
www.szuperinfo.hu

dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség:  
bruttó 150-160 ezer Ft/hó

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 15 000 Ft/hó cafetéria

Bejárás
céges busszal

 

Jelentkezés:
 06 70 197 8772
06 70 645 3095
06 70 882 1610

Email: gyal@humilitas.hu
www.jelentkezes.pe.hu

AKciós ÁRON ELADÓ Dunakeszin  
családi ház 29,9 Mft.-ért. Tel.:06-70-
466-0074

vácON a Duna part közelében több 
generáció részére is alkalmas , hangulatos 
családi ház eladó 41,9 Mft.-ért. Tel.: 
06-70-678-7880

vác belvárosában 27 m2-es, kertes 
lakást cserélnék váci kis panelra. 
30/301-0304.

veRŐcéN 90 m2-es családi ház eladó. 
Ára: 18,5 MFt. 30/274-1790.

vác-deáKváRON 3 szintes, külső 
hőszigetelt 150 m2-es sorházi lakás 
eladó. Ára: 34 Mft. 30/274-1790.

KisNéMediBeN tégla építésű családi 
ház nagy telekkel eladó. Ára: 11,9 Mft. 
30/274-1790.

JáRMű
FiAt Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú, 
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) 
eladó - totálkárosan. 06/30/414-8486.

elAdó 2005 évi, Peugeot 206 tipusú 
szgk, 400 kg-os utánfutó 1 év műszakival. 
Babetta 210 smk. 20/381-6737.

KiAdó
KiAdó lakás, Vácon a belvárosban.  
70 nm, 90.000 Ft/h+rezsi. Érdeklődni: 
30/252-3717

szOlGáltAtás
dUGUláselháRítás falbontás nélkül, 
0-24-ig zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 06-70/233-0673.

ács munkák, tetőjavítás, lapostető 
szigetelés, kémény javítás. Tel:  
20/451-3119.

vállAlKOzás
FelesleGessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, tagi kölcsön előnyben. 
06-30/3454-724

el Adó üzlethely iség Vácon, 
szolgáltatásra kiválóan alkalmas. 24 M Ft.  
40 nm. Érdeklődni: 30/252-3717

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel 
és/vagy szakmai tapasztalattal:

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel, 
félautomata/automata gyártósoron szerzett tapasztalattal:

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel, 
gázüzemű targoncavezetői engedéllyel:

Több műszakos munkarendben, szakirányú végzettséggel:

Több műszakos munkarendben, érettségivel (minőségügy 
területén szerzett tapasztalat előny):

Egy műszakos munkarendben, szakirányú végzettséggel és/
vagy szakmai tapasztalattal:

  
(Telephely: Pest megye, 

Iklad)

MUNKATÁRSAKAT KERES  AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:
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FELADATOK: ELVÁRÁSOK:

Jelentkezés személyesen (2181 Iklad Gyártelep; H-Sze-Cs: 13-15 óra között)  
vagy önéletrajzzal az edina.hajdu@emerson.com email címre. 

Az IMI Elektromos  
Gépeket Gyártó Kft  
(Telephely: Pest megye, 

Iklad)

KÖNYVELŐ MUNKATÁRS 

Építsük együtt a jövőt!

A WIENERBERGER zRt. intenzív beruházási tevékeny-
ségének és a téglatermékeket érintő innovációinak 
köszönhetően ma a magyar építőanyag-ipar vezető 
cégei közé tartozik. A nagy múlttal rendelkező vállalat 
2017-ben újraindítja őrbottyáni téglagyárát, ahol újra 
az innovatív, energiahatékony Porotherm termékcsa-
ládját fogja gyártani, és így ismét munkahelyeket 
teremt a környékbeliek számára.

Újrainduló gyárunk csapatába 
keresünk kollégákat
a következő munkakörökbe:

lakatos
villanyszerelő

Nálunk versenyképes jövedelem, jó munkahelyi 
légkör és csapat, valamint előrelépési lehetőségek 
várják a munkavállalókat!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 
E-mail: orbottyan@wienerberger.hu
Tel.: +36 30 460 2093
www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

LEM_1007-2_202x135_Weinberger_fekvo_szorolap.indd   1 14/12/16   09:28
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Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató MONDI vállalatcsoport magyarországi 
leányvállalata, a Mondi Szada Kft. szadai üzemébe keres műszakban dolgozó 
munkatársat az alábbi pozíciókba, azonnali belépéssel:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:

 Termelés előkészítése
  Gépek (vágógépek, nyomdagépek, extrudáló gépek, lamináló gépek)  
beállítása, kezelése, üzemeltetése
 Gyártási adatok rögzítése (SAP)

Elvárások:
 Alapfokú végzettség
 Pontosság, megbízhatóság

Előny:
 Hasonló területen szerzett tapasztalat 
 Számítógépes ismeretek 

RAKTÁROS
Feladatok:

  Üzemen belüli, illetve külső anyagmozgatási feladatok ellátása,  
üzemek folyamatos  anyagáramlásának biztosítása, az anyagmozgatás 
dokumentálása (SAP)

  Anyag átvétel és kiadás, teherautók ki- és berakodása a leadott rakodási 
sorrend szerint

  Kimenő áruk előírásoknak megfelelő előkészítése, csomagolása
Elvárások:

  OKJ – s bizonyítvány, targoncavezető  
jogosítvány és vezetési gyakorlat
 Pontosság, megbízhatóság, nyitottság

Előny:
 SAP ismerete
 Gyártó vállalatnál szerzett tapasztalat

Mondi Szada Kft. 2111 Szada, Vasút u. 13. Tel: +36-28-502-502 
 

Határozatlan idejű munkaszerződés
Stabil nemzetközi háttér
Változatos munka
Cafetéria juttatás + bejárás támogatása

Határozatlan idejű munkaszerződés
Stabil nemzetközi háttér
Változatos munka
Cafetéria juttatás + bejárás támogatása

A LEENDŐ MUNKATÁRS FELADATAI LESZNEK:

ELVÁRÁSOK:

ELŐNY:

AMIT KÍNÁLUNK:

FLAVORCHEM EUROPE KFT.  
2144 Kerepes, Vasút u. 42. (Pest megye)

JELENTKEZÉS:

küldje el fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs 
levelét �zetési igény megjelölésével az  
info.hungary@�avorchem.com e-mail címre

A Flavorchem Europe Kft.  munkatársat keres

TERMELÉSI OPERÁTOR
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A LEENDŐ MUNKATÁRS FELADATAI LESZNEK:

A JELÖLTTEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:

ELŐNYT JELENT, DE NEM KÖVETELMÉNY:

EGYÉB INFORMÁCIÓ:

FLAVORCHEM EUROPE KFT.  
2144 Kerepes, Vasút u. 42. (Pest megye)

JELENTKEZÉS:
2017. február 

15-ig küldje el magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzát  
és motivációs levelét a �zetési igény megjelölésével az  
info.hungary@�avorchem.com e-mail címre. 
Jelige: Pályázat – Karbantartó munkatárs. 

Amerikai tulajdonú, dinamikusan fejlődő aromagyártó
 cég új munkatársat keres az alábbi beosztásba:

KARBANTARTÓ MUNKATÁRS

FELADATOK
►  Gyártógépek zavartalan működésének  

biztosítása
► Gépek tervszerű ellenőrzése
►  Számítógépes adatnyilvántartás (Hibanapló)
►  Megelőző karbantartás elvégzése
► Váratlan hibák javítása
►  Folyamatképesség javítása, fejlesztése
► A megfelelő minőség biztosítása

ELVÁRÁSOK
►  Középiskolai végzettség
►  Önálló munkavégzés, megbízhatóság
► Nyitottság, pozitív szemlélet
► Fegyelmezettség, pontosság
► Angol nyelvtudás előny

FELADATOK
►  Automatizált gépek működésének figyelése
►  Működési változások/hibák esetén felettes 

tájékoztatása
►  Gépek kiszolgálása alapanyagokkal
►  Alapvető beállítási és karbantartási feladatok 

ellátása
►  Gépek, berendezések, eszközök, helyiség 

tisztítása előírásoknak megfelelően

ELVÁRÁSOK
►  Szakiskolai/Középiskolai végzettség
►  Önálló munkavégzés, megbízhatóság
►  Nyitottság, pozitív szemlélet
► Fegyelmezettség, pontosság
► Monotonitás tűrés

Újonnan nyíló és dinamikusan növekvő vállalatunkba keresünk  
új munkatársakat az alábbi pozíciókba:

TECHNIKUS OPERÁTOR (GÉPKEZELŐ)

Fényképes önéletrajzát kérjük magyar nyelven postán a  
2132 Göd, Ipartelep hrsz., 6901 címre,  
vagy email-ben a szabo.andor@samsung.com címre küldje 2017. február 19-ig.   
Jelentkezéskor kérem jelölje meg, milyen területen szeretne legszívesebben dolgozni az  
alábbiak közül: termelés – karbantartás – minőségbiztosítás –üzemfenntartás - logisztika

Bejáráshoz ingyenes buszjáratokat biztosítunk az alábbi útvonalakon:  
► Budapest – Dunakeszi – Göd
► Nagyoroszi – Borosberény – Rétság – Szendehely – Vác – Sződliget - Göd  
► Gödöllő - Veresegyház - Őrbottyán - Fót – Göd

AMIT KÍNÁLUNK
► határozatlan idejű munkaszerződés

►  versenyképes jövedelem (alapbér+egyéb 
ösztönzők)

► törvény szerinti pótlékok
► vállalati busz / bejárás támogatás

► meleg étkeztetés
► kiváló munkakörnyezet

MUNKAVÉGZÉS: 2132 Göd, Ipartelep hrsz., 6901

MUNKAIDŐ:  Napi 8 óra (2017. várhatóan  
egy műszak, de változhat)


