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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

DIESEL SZERVIZ
INJEKTOR BEVIZSGÁLÁS – JAVÍTÁS

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű, haszongépjármű, 

mezőgazdasági és építőipari 
munkagép adagolók, befecskendezők, 

elektromos vezérlésű injektorok javítása

Vállaljuk diesel motorok javítását, felújítását, 
ki-be szereléssel, anyagellátással, komplett 

gépi munkával, teljeskörű garancia vállalással.

Bővebb információ: www.nehezgep.hu
Nyírség Nehézgép 93’ Bt.

Nyíregyháza, Bokréta u. 23. Tel.: 06-42/462-388, 06-42/314-916, 
30/9251-564, 30/236-5758, E-mail: szerviz@nehezgep.hu, www.nehezgep.hu

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!

 KEDVEZŐ ÁRON!

Vizsgáltassa meg hallását 
és tesztelje az Önnek 

LEGMEGFELELŐBB 
hallókészüléket saját otthonában

100%-os ügyfél-elégedettség
A megye legnagyobb 

hallókészülék-kínálata 
(SIEMENS, WIDEX, OTICON, 

UNITRON, HANSATON)
Több mint 30 éves 

szakmai tapasztalat
Rugalmas fi zetési lehetőségek
Egyénre szabott megoldások

é é d tt éél lé d ttség

2017. Február 21 és 
március 3. 
között

INGYEN

Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában)
Audiológus: Csontó Tünde
Rendel : Dr. Szikszai János adjunktus
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

BEJELENTKEZÉS:
06-42-23-83-23, 06-30-629-81-61
Telefonos bejelentkezés szombaton 
és vasárnap is 10:00–19:00 között!

Nyitvatartás: Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00, Péntek: 8:30–14:00

www.tundehallasszalon.hu

Nyíregyháza, Debreceni út 182. Tel.: 42/596-733   Nyitva: H–P.: 8.00–16.30,  Szo.: 9.00–12.00

és bemutatóterem
Kárpitos 

termékek 
gyártása egyedi 

méretben is.
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Érdeklődni: 
0630/ 948- 77-14 
0620/ 285- 44 -30

ni:

Szakképzett 
CUKRÁSZT 

keresünk 
Nyíregyházi 
üzemünkbe!

KARDIOLÓGAI
MAGÁNRENDELÉS

DR. Kun Erzsébet  
belgyógyász, 

kardiológus főorvos

DR. Kun ErzsébetDR. Kun Erzsébet

Nyíregyháza, Szegfű utca 58/D 
Előjegyzés: 0630/ 236-1142

terheléses EKG• 
24 órás EKG• 
szívultrahang• 
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www.milotaiasvanyviz.hu
Összes oldott ásványianyag-tartalma: 218 mg/liter, PH 6,8

Egészség, minőség 
Milotai Ásványvíz!

„Tulajdonképpen 
a tiszta víz 

a legfontosabb 
élelmiszer”

Régi redőny felújítása, 
kiszakadt szúnyoghálók 
cseréje, javítása igény 

szerint. 

Tel.: 06-30/722-5367 
Cserfalvi István

REDŐNY
javítása, gurtni cseréje, 

automata, görgő, henger, 
tárcsa, léc, lefutó cseréje.
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FAIPARI KFT.

Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Tel: 42/595-509, Fax: 42/595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu

Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30
www.sapirotransz.hu

Nyílászáró Galéria
Minőségi Nyílászárók,

egyedi bútorok 
gyártása, értékesítése

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
•  Asztalosmunkák 

kivitelezése
•  Belsőépítészeti munkák 

kivitelezése
•  Egyedi bútorok tervezése, 

kivitelezése
•  Fűrészáru gyártás – 

értékesítés
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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

Nyíregyházán
március 12-én.

Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!
Hegesztő és CAD-CAM és  

CNC-progrAMozó tANfolyAMok  
iNDulNAk Hétvégi oktAtássAl. 

A képzés után állásajánlat és magas  
kereseti lehetőség várja a tanulókat!

A jelentkezéshez hívja a 06 20 274 5344-es 
számot, vagy írjon a jelentkezes@gransol.hu 

e-mail címre.Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Feladatok:
Nemzetközi és belföldi közúti fuvarok szervezése • 
és lebonyolítása, koordinálása.
Fuvarfeladatokhoz kapcsolódó valamennyi adminisztrációs • 
feladat precíz elvégzése.
Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel.• 
Ügyfélkör bővítése, új partneri kapcsolatok kialakítása.• 
Ajánlatok elkészítése, összeállítása.• 

Elvárások:
Magabiztos, tárgyalási szintű angol, vagy német nyelvtudás;• 
Aktív felhasználói szintű számítógépes ismeretek;• 
Dinamikus, önállóan dolgozni tudó higgadt személyiség;• 
kiváló kommunikációs készség;• 
Kiváló szervező és problémamegoldó képesség, logikus • 
gondolkodás;
Pontos, megbízható munkavégzés, lojális magatartás.• 

Előnyt jelent:
Fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen szerzett • 
tapasztalat;
Értékesítési tapasztalat;• 
További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete;• 
Felsőfokú és/vagy szakirányú végzettség.• 

Amit kínálunk:
Kihívásokat jelentő, változatos munkakör• 
Stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Versenyképes, motiváló jövedelem• 

Elérhetőség:
Tel: 06 49/887418• 
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:• 
Irenke.jarcsicsne@reveszgroup.com• 

A Révész Trans Kft 
tiszaújvárosi irodájába 

munkatársat keres

FUVARSZERVEZŐ, ÜZLETKÖTŐ 
munkakörbe.

ALWAYS ON THE RIGHT WAY

Folyamatosan
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi
gépkocsivezető

kollégákat
keresünk

siló, és vegyi
tartányos

nemzetközi
fuvarozásra.

Elvárások:
Minimum egy év nemzetközi vezetési •	
gyakorlat. 
GKI digitális tachográf kártya megléte.•	
Tartányos ADR bizonyítvány megléte •	
előny,	de	nem	feltétel	(tanulmányi	
szerződés	keretén	belül	a	cég	támo-
gatja a megszerzését)

Amit kínálunk:
Kiemelkedő	bérezés	•	
Pontos	fizetés,	biztos	cégháttér•	
Hosszútávú,	megbízható	munkalehe-•	
tőség
Fiatal,	jól	felszerelt	járműpark,	teljes	•	
körű	szervizháttér
Telephelyi	indulás,	telephelyi	érkezés•	
Folyamatos,	max.	2	hetes	járattúrák•	
Vezetési	és	pihenőidők	teljes	mérték-•	
ben	tarthatók.	Nyugat	Európai	fuva-
rok,	de	nincs	angol	munka.

Jelentkezést az  
allas@reveszgroup.com 

e-mail címre várjuk.
Érdeklődés:  

a 06-49/887-410
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áLLás

Hallott már a csuklóra szerelhető lézer óráról?

Próbálja ki most! 

Rendelje meg egyenesen a gyártótól! 

Nem fog benne csalódni. 

Bővebb információ: 

 oldalon. 

Rendelés: 

Az ára
most csak 

49.900Ft

Milyen esetekben ajánljuk?
szeretne egészségesebben
élni
szeretné jobban érezni magát
növelni teljesítőképességét
fiatalos maradni

Próbálja ki most! 

Adjon egy lehetőséget 

magának.

Igen, jól látja. Ha most megrendeli,
küldünk Önnek mellé egy fájdalomcsillapításra 
alkalmas kiegészítő eszközt.  

Fontos, hogy tisztában le-
gyünk azzal, milyen interjúra 
hívnak be minket, hogy kel-
lően fel tudjunk készülni rá.  
Például eltérően kell készül-
ni egy első, másod-, vagy har-
madkörös interjúra, továbbá 
az sem mindegy, hogy sze-
mélyes, telefonos-, vagy videó 

interjúban lesz részünk.  Rá-
adásul vannak cso por tos inter-
júk is, ahol fontos, hogy mind 
egyéni-, mind csapatszinten 
a legjobbat nyújtsuk.  Még a 
pontos interjú előtt érdemes 
tisztázni, ne féljünk megkér-
dezni a munkaadót, vagy a 
HR-es kapcsolattartót.

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

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

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!

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

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.

FANUC vezérlésű több orsós CNC esztergagépek kezelése,
beállítása műszaki dokumentáció alapján
Szerszámcserék, korrekciók elvégzése

Feladatok

Elvárások

Dinamikusan fejlődő autóipari beszállító vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Tapasztalat CNC forgácsoló gép kezelésében,
beállításában és/vagy szakirányú képesítés
Műszaki és méréstechnikai ismeretek /műszaki rajzok és jelölések megfelelő
értelmezése, különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk, stb./
Folyamatos munkarend vállalása /12 órás műszak 3 napos váltásban/

Munkavégzés helye:
Jászárokszállás, Gyöngyös, Hatvan környéke További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

kérjük, önéletrajzát,
„CNC gépkezelő, beállító” 

jeligével juttassa el az 
allas04@miljob.hu 

e-mail címre.

CNC GÉPKEZELŐ/BEÁLLÍTÓ
CNC FORGÁCSOLÓK 

FIGYELEM! 
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áLLás

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

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
Feladatok:    

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

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

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

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

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

Önéletrajzát és Motivációs levelét:

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

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

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

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MÉRNÖK
Feladatok:    

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

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

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

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

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

Motivációs levelét:

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

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

Névnapok
február 20. • 
 Aladár, Álmos 
február 21. • 
 Eleonóra 
február 22. • 
 Gerzson 
február 23. • 
 Alfréd 
február 24. • 
 Mátyás 
február 25.• 
  Géza 
február 26. • 
 Edina

Hetente 
több mint 
2.534.000 

olvasó.

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, • 
akár országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.Vegye számításba!

2,5 millió olvasó
működteti
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4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. Tel.: 42/504-642, 
Fax: 42/504-644    E-mail: tuzmegelozes@tuzmegelozes.hu

TŰZMEGELŐZÉS KFT.
w w w . t u z m e g e l o z e s . h u

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014

OKJ-s képzéseink:
Egyéb képzéseink tanúsítvánnyal:
� Munkahelyi elsősegélynyújtó 
� Teherkötöző �  Kisgépkezelő 
�  Munkavédelmi képviselő

A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. FEBRUÁR 23.

� Targoncavezető (E-000714/2014/A002) 
� Emelőgép-kezelő (E-000714/2014/A001) 
� Tűzvédelmi előadó (E-000714/2014/A003)  - hamarosan indul
� Tűzvédelmi főelőadó  (E-000714/2014/A006) - február 25-én indul! (Lehet még jelentkezni)
� Munkavédelmi technikus (E-000714/2014/A004) - hamarosan indul
� Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő (E-000714/2014/A005)

Nyíregyháza, Kossuth utca 46.  H–P: 10 .00-18.00, Szo.: 9 .00-14.00 
www.borhalo.com/nyiregyhaza     nyiregyhaza@borhalo.com     � 20/222-5454

100% Jonatán Alma Pálinka
100% Vilmos Körte Pálinka
100% Fürtös Meggy Pálinka
100% Besztercei szilva Pálinka

100% Irsai Olivér Szőlő Pálinka
100% Birsalma Pálinka
100% Kajszibarack Pálinka   
100% Vadalma Pálinka

Pálinkakóstoló a Borhálóban!
2017 február 24-én pénteken 19 órakor az alábbi pálinkákból:

Részvételi d
íj 2

000 Ft/fő.

Részletek és jelentkezés az 

üzletb
en, e-m

aile
n 

vagy te
lefonon.

Nyíregyháza, Ér u. 23. HAJNAL MAGÁNKLINIKA
Előjegyzés: 70/327-76-60 – Rendelés: Hétfőn 17.00–19.00

Dr. Borcsik László
�  stroke – agyérkatasztrófa-megelőzés
�  fejfájás �  szédülés �  gerincpanaszok

NEUROLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Stella Rose Étterem  – Nyíregyháza, Lujza u. 13/B – www.stellarose.hu
E-mail: info@stellarose.hu – Telefon: 06-42/460-060

Az esküvői helyszín

A Stella Rose étterem a hétközna-
pokat ünneppé, az ünnepeket fe-
lejthetetlen élménnyé varázsolja. 

Ízlésesen berendezett rendezvénytermünk-
ben 50-200 főig várjuk az ifjú párt és a 
násznépet.

A rendezvényterem 
egyedi technikával 
épült, egy légterű, osz-
lopok nem bontják meg 
a teret. Ez a kialakítás és 
a sok-sok ablak tágas és 
meleg hatást kölcsönöz 
az épületnek. Berende-
zését a letisztult formák 
jellemzik, színében me-
diterrán jellegű.

Az étterem mellett teraszt és kerthelyisé-
get létesítettünk. A terasz északi fekvésű, így 

a nyári hónapokban is árnyékos, kellemesen 
hűs. Elrendezéséből adódóan ideális helyi 
szertartások megtartására is.

Kerthelyiségünk parkosított, kerti ta-
vacskával és rózsakerttel egyedi hangulatot 

áraszt. 
Az emeleten panzió 

működik, ahol az ifjú 
pár részére szobát bizto-
sítunk. További szobáink 
a vendégek számára is 
igénybe vehetőek. Min-
den szoba légkondicio-
nált, külön fürdőszobával 
rendelkezik.

 A Stella Rose étte-
rem minden kívánságo-

tokat teljesíti, hogy nektek már csak a „bol-
dogító igen”-re kelljen gondolnotok!
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Nyíregyháza
Megjelenik: Nyíregyháza és 

vonzáskörzeteiben.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

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 , 06-20/417-2373
E-mail: 

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Russmedia Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
www.russmedia.hu

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Szuperinfó-Média Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/7.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket 
tartalmaz, melyek valódiságát a 

szerkesztőség nem vizsgálja, 
tartalmáért felelősséget nem vállal.

A kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, 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, ame-
lyek a sajtótermékben megjelent hirde-
tésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, 
függetlenül attól, hogy az ilyen károk 
szerződéssel, hanyagsággal, polgári 
peres eljárással, jogszabályokkal vagy 
egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
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közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

Nyíregyháza, Lujza u. 22.
42/450-865, 30/349-4880

39
74

1 * Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. március 10-ig.

06-42/789-892 • 06-30/824-4719
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 
(A régi Korona Gyógyszertár helyén)

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ SZALON
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Nyíregyháza, Búza tér 3.
www.lensit.hu
� 20/520-40-30

Gépkezelői OKJ-s 
tanfolyamok!

3..
Jelentkezzen 

mielőbb!
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Angol középfokú 
nyelvvizsga felkészítő 

tanfolyam a 
Katedra nyelviskolában 

Nyíregyházán.

4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
nyiregyhaza@katedra.hu, 20/251-9545

Angol nyelvi képzés: E-000528/2014/C001    Engedély szám: E-000528/2014

Jelentkezz, és tanulj nálunk!

Targoncavezetői 
(E-000528/2014/A003, OKJ: 32 582 02) 

Földmunka-, rakodó 
és szállítógép kezelő

(E-000528/2014/A005, OKJ: 32 582 02)

Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca) 

(E-000528/2014/A004, OKJ: 32 582 02)
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HANUSCSÁK MIHÁLY: 
+36-20/516-8555; mihaly.hanuscsak@russmedia.hu

NAGYNÉ PAPP EDIT: 
+36-20/973-9764; edit.nagyne@russmedia.hu

TARNÉ MAGDI: 
36-20/804-8191; magdolna.tarne@russmedia.hu

KOVÁCS JUDIT: 
+36-20/417-2373; judit.kovacs@russmedia.hu

LUKÁCS BARNABÁS: 
+36-20/417-2565; barna.lukacs@russmedia.hu
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A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

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

TECHNOLÓGUS

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

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

                       
Amit ajánlunk: 

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

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

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

nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

www.zeiss.com

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

munkatársakat keres az alábbi 
pozíciókba és feltételekkel:

RAKTÁROS
Feladatok:

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

• 
Elvárások:

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

SZEMÜVEGLENCSE GYÁRTÓ 
OPERÁTOR

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

 Elvárások:
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas • 
hozzáállás

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:

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

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

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

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

küldje be Önéletrajzát és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály

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

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

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

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

we are seeking a

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

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

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

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

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

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

indicating your salary request 
and the earliest possible entry date.

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

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

áLLás
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árok ut 18. sz. alatti 43 m2-es lakás 
eladó. 06 30 9656 355

Mátészalka központjában 57 m2-es, II. 
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Érdek-
lődni: 30/680-8158.

Mátészalkán Kossuth utcai, 73 m2-es, 
2 szoba+nappalis, összkomfortos tetőtéri 
lakás, bútorokkal együtt eladó. A bútorok 
kifejezetten a lakáshoz készültek. A közös 
költség: 5000 Ft. Irányár: 9 000 000 Ft. 
Érd.: 06-20/997-7532

Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 17. alatti 120 
m2-es lakás májusi költözéssel ELADÓ 
nagy melléképület. 30/313-6917

Nyírbátorban, Ifjuság úton 62m2-es, 
1+2 szobás 1 em. lakás eldó+garázs. I 
Ár: 11millió, 06-30/308-7468

Nyírbátor városközpontban 2 szobás 
összkomfortos lakás, bútorozva kiadó. 
Érd: 06-70/314-2789, 06-42/610-243

a L b é r L e t e t  k í N á L

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

Ü z L e t ,  M ű h e L y

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

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-ig. HÍV-
JON MOST! 06-30/8812377

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet, 
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. 06-30/342-1855

á L L a t

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

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép, barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. Összeírók jelentkezését is várjuk.  
06/70-240-13-31
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 75 pontján várjuk Ügyfeleinket

(+36) 42/371-333 www.kelettakarek.hu  kozpont@kelet.tksz.hu

Az Ön új 
pénzügyi partnere!

Csatlakozz egy 
dinamikusan 
fejlődő céghez!

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

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

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

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

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

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

Létszámunk • 
folyamatosan 
bővül!

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

Nyíregyháza, Hősök tere 4. 
A megyeháza mellett várják Tassy Tamás és munkatársai. 

Tel.:(42) 508-527  (42) 508-520
Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai

Az UNIQA Biztosító mind a vállalkozások, mind pedig a magánszemélyek 
részére kiváló, széles körű szolgáltatásokkal áll rendelkezésére.

Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek

Baleseti haláleset 7500000 10000000 15000000 1000000

Balesetbôl eredô 31–100% közötti 
maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel

10000000 20000000 30000000 10000000

Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás 
(legalább 50%-ot elérô maradandó egészség -
károsodás esetén)

5000000 5000000 5000000 2000000

Balesetbôl eredô 10–30% közötti maradandó 
egészségkárosodás egyösszegû térítéssel 

150000 250000 500000 200000

Kullancs okozta bénulás 500000 1000000 2000000 2000000

Égési sérülés 500000 750000 1000000 250000

Csonttörés/súlyos csonttörés 15000/30000 25000/50000 50000/100000 20000/40000

Sürgősségi szállítás-mentés 1000000 1500000 2000000 2000000

Baleseti eredetû mûtéti térítés 500000 750000 1000000 100000

Baleseti eredetû kórházi napi térítés 5000 7500 10000 5000

Baleseti eredetû keresôképtelenség egyszeri 
térítéssel (28 nap után)

100000 150000 250000 –

Tanulási támogatás 
(28 nap kórházi tartózkodás után)

– – – 50000

Személyi felelősségbiztosítás 5000000 5000000 5000000 –*

A második évtôl kármentesség esetén 
egy havi díjvisszatérítés � � � �

 16,000.-Ft/év   24,000.-Ft/év  36,000.-Ft/év 8,000.-Ft/évÉves díj

Több biztosított esetén 10% kedvezmény az éves díjból. 

Nyíregyháza-Oros 
Szarkaláb út 31. 

alatti 2 szobás, 
összközműves 

családi ház 
4500 m2 telekkel 

ELADÓ. 
11,5 millió Ft. 

06 20/355-0361
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Nyírtelek-Gyulatanya 14. 
2 szobás, összkomfortos, 

teljesen felújított falusi ház, 
gazdálkodásra alkalmas 

melléképületekkel, 
gyümölcsössel, 

magánszemélytől eladó. 

5,7 millió. 
06 20/ 355-0361

40
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eladó működő Hajdú tárcsás mosógép, 
centrifuga 25.000,-, mikrohullámú sütő 
12.000.- 06-30/413-8206

elektromos rokkant kocsi, szinte új álla-
potban házhoz szállítva eladó. 06-70/302-
4409

Piros bor eladó termelőtől, Othelló, Izabel-
la, és feketerizling 20/352-5758

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130m ár: 13000 Ft-14500 Ft-
ig Termékeink kb. 10 hónapos kiterme-
lés, akác, tölgy, bükk Fuvar mennyiség-
től, függően ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat teljesít-
jük. 80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft 
Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel. 30/752-1650

tüzifa, lomok eladók Nyíregyházán, 
olcsón, valamint vendégházban munkát 
keresek. Tel.: 06 70 584 4241

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

s z o L g á L t a t á s t  k í N á L

M u N k a h e L y e t  k e r e s

22 éves fiatalember munkát keres. Bolti 

eladói képzettségem van, de más mun-

ka is érdekel. Tel. 06-20/629-0060, 

06-42/431-787

k i e g é s z í t ő  M u N k á t  k e r e s

Megbízható hölgy gyermekfelügye-

letet és takarítást vállal Nyíregyházán. 

06-30/843-1664

t á r s k e r e s é s

57 éves férfi társat keres. Csak hívást 

fogadok. 06-30/978-1602

s z a b a d i d ő ,  Ü d Ü L é s

hajdúszoboszlói üdülési jog ingyenesen 

átadó. Tel. 06-30/663-1749

o k t a t á s t  v á L L a L

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, vendéglátásszervező-ven-
déglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

a cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapos tetők hő- 
és vízszigetelése. Csatornázás, kéményra-
kás. Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! 
T. 06-70/ 591-9739

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

e g y é b  k e r e s é s

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

vásárolnék, bármilyen pótkocsit, MTZ-t 
és Simson-t saját részre. 06-70/500-
3023

á L L á s

a Tranzit-Dió Kft főkönyvelőt keres. 
Munkavégzés helye: Jánkmajtis. 
Elvárás: minimum regisztrált mérleg-
képes könyvelői végzettség, legalább 
3-5 éves szakmai tapasztalat. Jelent-
kezni lehet: 30/827-3149

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

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondozó-
kat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06(70)949-0400, adrienn.paloczy@
andreasagro.com www.andreasagro.
com 

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

sütőipari cég keres munkavállalókat 
kettőműszakos munkarendbe, sütőipa-
ri segédmunkás és csomagoló munka-
körökbe szállásbiztosítással. Munkavég-
zés helye: Kisbér (Komárom-Esztergom 
megye) Érdeklődni, jelentkezni: 06-70-
631-9440, erzsebet.nagy@opuswork.eu

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

villanyszerelőket és brigádokat, kőmű-
veseket és burkolókat keresünk hosszú 
távú munkára. 06-30/509-9635

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

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

Nyíregyházán
március 12-én.
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Burkolás, fürdőszoba teljes körű 
felújítása vízszereléssel, fürdőkád 
felújítás helyszínen bontás nélkül. 
Lakásfelújítás (festés, gipszkar-

tonozás, stb.) anyagbeszerzéssel, 
szemétszállítással. 

20/210-7952; 30/789-3388 40
07

6

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

2,5 tonnáig, országosan, rakodókkal is. 
Szakszerűen, kedvező áron: 100 Ft/km
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MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

női/férfi  
munkavállalókat 

keresünk 
iskola, irodai 
takarításra.

Vidékről bejárok 
útiköltségét térítjük.

Jelentkezni lehet:
Nyíregyháza,Vay Á. krt.4-6. 

2.em. 206. iroda
Telefon: 06-42/ 453-216, 

0630/ 255-4027
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Étterem és Pizzéria
Fóka fagyizó 

Hordó Borozó
Ajándék

Gyors kiszolgálás, 
finom ízek!
06 47 352-434
06 70 262-4744

Tokaj, Bajcsy Zs. u. 23.
www.golyaetterem.hu 
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APRÓHIRDETÉSI KUPON
�Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. Mátészalka, Kálvin tér 1. Tel: 06-44/500-084

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

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

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

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

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

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

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

KÉRÜNK MINDEN
FEHÉR MEZŐT

KITÖLTENI!

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

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

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

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

Nyíregyházán a Jocó Panzió 
a Hunyadi u. 49.sz alatt várja 

kedves vendégeit!

Érdeklődni: 42/ 411-297, 0630/ 367-28-98
E-mail:jocopanzio1@freemail.hu

www.jocopanzio.hu

Nyíregyháza 
belváros 

központjában 
frekventált helyen 
utcafronti 50 m2-es 

üzlethelyiség.

K I A D Ó 
vagy 

E L A D Ó

Érdeklődni: 
06 30/319-6153 39

35
0
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Ha gyermeked szeret rajzolni, festeni 
vagy csak úgy egyszerűen képet alkotni 
bármiből akkor ez a pályázat neki szól

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

Vendeghazbag
Az alkotás öröme mellet most 

még ráadásképpen nyerhet 
az osztályának egy remek 

kis kirándulást.

A

Kényelmesen, kellemesen,
szívesen szállítom Önt,

Tel.: +36-20/9437-995, 
Fax: 42/232-108

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
e-mail: 

info@csababusz.hu

A jövő az lesz, amivé tesszük

saving through technology

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

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

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

munkatársakat kere-
sünk, azonnali kezdési 
lehetőséggel.

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

Ha érdeklődik egy nemzet-
közi környezetben tevékeny-
kedő cégcsoportnál betölt-
hető felelősségteljes pozíció 
iránt, ne habozzon felvenni 
velünk a kapcsolatot. 

Nyíregyháza, Huszár tér 3. Tel.: 42/506-266,  www.kotex.hu
*Részletek az üzletben!

háza Huszár tér 3háza Huszár tér 3háza Huszár tér 3

Relax fotel
massage

funkcióval
44.900 Ft

„U” form 
sarokülő 

akár egyedi 
méretben 

is!

www.butorcentrum.hu 

Újra Nyitva!

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorok

www.butorcentrum.hu www.butorcentrum.hu www.butorcentrum.hwww.butorcentrum.hu

Keressen minket a Facebookon is! /butord szkontapagyKeressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagyKeressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Egyedi bútorgyártás,Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorokkülönleges bútorok
20
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Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Pároknak, pár� at, 
páratlan áron!

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark 

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914
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FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT

25%
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MOST
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MUNKALEHETŐSÉG
a vajai Ardagh Metal Kft.-nél!

Gépkezelőket, • 
csomagolókat, • 
betanított munkásokat• 

keresünk folyamatosan!
Érdeklődés:  

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

Amit kínálunk: 
havi bér + teljesítmény-

bér + műszakpótlék, 
béren kívüli juttatás

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