
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. február 16., XXIV/7.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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
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Tecnica Ungheria Kft. 
munkavállalókat keres

Munkavégzés helye: Nagykálló

munkakörbe három műszakos 
munkavégzésre. 

Jelentkezni 
hr@tecnicagroup.hu , vagy 

Nagykálló, Nagybalkányi út. 126.

Targoncás – Raktáros
Gépkezelő - operátor

Érdeklődni: Pálóczi Tibor
06 20 965 08 73

Hajdúdorogon működő 
javító mühelybe keresek
gyakorlattal rendelkező 

KAROSSZÉRIA 
LAKATOST

AUTÓFÉNYEZŐT
KIEMELT BÉREZÉSSEL 

3 KÍVÁNSÁG JELMEZKÖLCSÖNZŐ
Üzletünk: 4400 Nyíregyháza, Körte u.24
Tel: 06-42/ 506-639, 06-20/250-16-06

Maskarák, állatjelmezek, 
mesefigurák, királylány ruhák kicsiknek  

-nagyoknak, felnőtteknek, 
Kedvező Áron!

Farsngolni vágyó pároknak is!
Szalagavatós ruhák nagy választékban! 
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Itt a farsan� Áll a bál!

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
Érdeklődni a 06-20-561-7239 

telefonszámon.

Női ruhakészítésben jártas

MINŐSÉG-
ELLENŐRT 

keresünk a Nyírség -Mode kft 
Tiszavasvári üzemébe!

Amit kínálunk:
• egyműszakos munkarend,
• fi x bér, jó kereseti lehetőség,
• utazási költségtérítés.

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!

4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

Cseresznyepaprikát 
és uborkát 
szerződök 

06-20/501-0928

Munkalehetőség Veszprémben!

KIVÉTELES LEHETŐSÉG: FELVÉTELIZHET NYÍREGYHÁZÁN
Váczi Mihály Művelődési Központ 2017. 02. 19-20 10 óra

06701975289

Autóelektronikai üzembe keresünk

GYÁRTÓSORI OPERÁTOROKAT
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL.

Ingyen szállást biztosítunk a Balaton partján,
valamint ingyen hazautazást és étkezési hozzájárulást.
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Ugye ön is unja már, hogy 
csak pörög-pörög!?

Ja, nem az üzlet! A kurzor...

Ne ruházzon be újra!
Béreljen tőlünk! És kap hozzá legális 

szoftvert, távoli eléréssel történő gyors 
„PC-orvosi ellátást” és egy szuper gépet!

Mindezt csupán havi bérleti díjért!

BÉRELJEN TŐLÜNK 
pl. multifunkciós berendezést!

Már 2,6 Ft + Áfa / oldaltól

4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 5.

Tel.: +36 42 312 825, 
+36 30 515 1039

E-mail: tipouzlet@t-online.hu

Nyíregyháza, László u. 17. � 42/400-747
Kisvárda, Árpád u. 99. � 45/406-382

Sapka LED lámpával!
(beépített akkumulátorral)

- A lámpa kivehető és 
   USB-n keresztül tölthető
- 3 funkció (erős-, gyenge-, és villogó-fény)
- Működési idő: 2-4 óra
- Fényerő: 150 lumen

- A lámpa kivehe
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Az online tér veszé-
lyeire hívja fel a figyel-
met az Országos Rend-
őr-főkapitányság a biz-
tonságos internet napja 
(február 7.) alkalmából.

Az internet rengeteg veszély-
forrást rejt magában: online 
bonyolítjuk beszélgetésein-
ket, vásárlásainkat, ügyinté-
zéseinket. Nem is gondolnánk, 
hogy egy-egy regisztráció so-
rán az adathalászok csapdájába 

sétálhatunk. A kémprogramok 
szintén veszélyt jelenthetnek, 
amelyek ingyenes alkalmazá-
sok letöltésekor „bújhatnak 
meg” a háttértben.

Az internetet egyre több fia-
tal használja, akik nem feltét-
lenül vannak tisztában a buk-
tatókkal. Jóhiszeműségükből 
kifolyólag akaratlanul is bajba 
kerülhetnek, így nagyon fontos, 
minél körültekintőbbek legye-
nek, és tudatosan kattintsanak 
egy-egy tartalomra. A rendőr-
ség felhívja a figyelmet, hogy 

rendkívül fontos megtanítani 
a fiatalok számára, miként vé-
dekezhetnek az adathalászok 
és más felhasználók rosszindu-
lata ellen. Érdemes odafigyel-
ni az alkalmazásoknál futó 
háttérprogramokra is, melyek 
észrevétlenül kalauzolják a fel-
használót hirdetési oldalakra, 
valamint adatokat szolgáltat-
hatnak ki másoknak.

A közösségi oldalak során 
is kiszolgáltatottá válhat a fel-
használó. „Már a regisztráció 
alkalmával érdemes kitérni 
azokra az alapvetésekre, ame-
lyek betartásával elkerülhetők 
a jövőbeli kellemetlenségek. 
A személyes adatainkat soha 
ne vezessük fel az adatlapra, 
mint ahogyan privát fényké-
peink esetében is ajánlatos az-
zal a tudattal eljárni, hogy ami 
egyszer felkerül az internetre, 
előfordulhat, hogy azt már so-
ha nem tudjuk eltávolítani on-
nan.” – hívja fel a figyelmet a 
rendőrség közleményében. Ki-
térnek arra is, hogy növelheti 

a biztonságunkat, ha számí-
tógépünket tűzfal és vírusir-
tók védik, ezek ugyanis min-
dig figyelmeztetnek, ha bajt 
észlelnek. Fontos az is, hogy 
amennyiben nyilvános hálóza-
tot használunk, lehetőség sze-
rint ne személyes ügyeinket in-
tézzük. Figyeljünk arra, hogy 
milyen információkat osztunk 
meg magunkról, hiszen soha-
sem tudhatjuk egészen bizto-
san, ki is van az online tér má-
sik oldalán. Különösen fontos 
mindezt a gyermekekben is 
tudatosítani, akik nem kellő-
en gyanakvóak egy üzenettel 
kapcsolatban.

Tanácsok a biztonságos 
netezéshez

A rendőrség felhívja a fi-
gyelmet, hogy az ismeretlen 

feladótól érkezett levelet ne 
nyissuk meg. Fontos tudni, 
hogy a bankok soha nem ké-
rik a számlaszámot és jelszót, 
személyes adatokat interneten 
keresztül. Ez ugyanis egy na-
gyon régi formája a csalásnak, 
hogy bankszámla-informáci-
ókhoz férjenek hozzá. Hang-
súlyozzák, hogy ne tegyünk 
fel magunkról figyelemfelhí-
vó, kihívó képet, ezzel ugyan-
is visszaélhetnek Fontos, hogy 
a jelszavainkat úgy válasszuk 
meg, hogy azok erős bizton-
ságúak legyenek: lehetőleg ne 
könnyen kitalálható kódokat 
adjunk meg – úgy mint szü-
letési dátum, név, stb. – eze-
ket ugyanis nagyon könnyen 
megfejthetiki.

Ne kattintsunk felelőtlenül!
A közösségi oldalak során is kiszolgáltatottá válhat a felhasználó
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VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban

ablakpárkányok 
készítése 
Sírkő-
tisztítás 

RÖVID 
HATÁRIDŐVEL!

Tán-Gál Kft. Telefon: 70/3653-620 
Tán János kõfaragó mester 20/9288-679 

Tel./fax: 42-206–026;  
Gávavencsellõ, Dózsa Gy. u. 11.

ablakpárkányok

Gránit , 
márvány, 

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

MOL adalékolt üzemanyagok!

Telefon: 20/9818-767 E-mail: vizler@ent.hu

A megye legolcsóbb benzinkútja!

Polgári út 1.   
 42/520-160

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

GÁZOLAJ: 339 Ft/liter*

Kärcher benzinkút  
Tiszavasváriban!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018. február 16-ai ár:
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és kárpitjavítás!
Nyíregyháza, 
Korong u. 2/a
42/596-717, 
30/9450-228

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

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

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014

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

Tűzvédelmi szakvizsga aktuális időpontja február 14.
Munkavédelmi képviselő alap és továbbképzés: február 22-23.

� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

OKJ-s képzéseink: Részletfi zetési lehetőség!

Egyéb képzéseink: Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi előadó 
(E-000714/2014/A003) 
(Még lehet jelentkezni!)

� Munkavédelmi technikus 
(E-000714/2014/A004) 

� Targoncavezető (E-000714/2014/A002) � Emelőgép-kezelő (E-000714/2014/A001)

� Tűzvédelmi főelőadó 
(E-000714/2014/A006) 

� Földmunka-, rakodó- 
és szállítógép-kezelő 
(E-000714/2014/A005)

40 m2-es helyiség bérelhető oktatás, vagy irodai felhasználás céljára, 
hosszabb távra is.

Nyíregyháza, Huszár tér 3. 
Tel.: 42/506-266

íregyház
Tel.: 4

íNyíN

www.kotex.hu
MÁRCIUS 1-IG MINDEN 

MESSINA SZEKRÉNYSORT 
INGYEN 

SZÁLLÍTUNK HÁZIG 
NYÍREGYHÁZÁN BELÜL!*

168.900,- FT
145.000,- FT

Részletek az áruházban! Az akció időtartama 2018.02.12-03-01-ig! Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza.

MESSINA SZEKRÉNYSOR

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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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.: 06-20/804-8191, 06-20/417-2373
E-mail: 

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor

Terjeszti: Lapposta Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/7.
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.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ
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4+36 42/462-063  +36 20/520-5286 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 352.

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

A Hufbau Kovács ■■
Tüzép 2018. február 
15-én és 16-án fal-
homlokzat, illetve te-
tőkonferenciát szer-
vez Nyíregyházán. 

Mind a Fal-Homlokzat 
Konferencia 2018, mind a 
Tetőkonferencia 2018 egész 
napos esemény, melynek 
helyszíne a Victoria Garden 
Hotel és Étterem.

A  k é t n a p o s 
konferenciasorozat a Hufbau 
Kovács Tüzép 2017-es, „Ácsok 
a csúcson” című hasonló 
rendezvényének folytatása. 
A rendezvényt idén a tavalyi 
nagy érdeklődésre tekintettel 
kétnaposra bővítették, bevonva 
ezzel a találkozóba a fal- és 
homlokzatépítés szakembereit 
is.

A  t a l á l k oz ó  é s 
kiállítás célja az érintett 
szakmák résztvevőinek 
tapasztalatcseréje, az új 
technológiák, innovációk 
és termékek megosztása 
a szakértő közönséggel. A 
szervezők a szakmai fejlődés 

mellett a kapcsolatépítésre 
is lehetőséget biztosítanak. 
A rendezvény keretében 
a jelen lévők interaktív 
beszélgetésekben és játékos 
feladatokban vehetnek 
részt, melyek során értékes 
ajándékokkal, nyereményekkel 
gazdagodhatnak.

Az eseményen nem csak 
előadóként, de kiállítóként is 
részt vesz számos gyártó. A 
Fal-Homlokzat Konferencia 
2018 napján az Icopal, 
Leier, Xella, Mapei, Knauf 
Insulation, NEO, Sola és 
Kress cégek képviseltetik 
magukat. A második napon 
tartandó Tetőkonferencia 
2018 résztvevői a CREATON, 
Masterplast, BACHL, Terrán, 
Roto, Ursa, Sola, Trilak, 
VELUX, NEO és Kress.

A találkozó szervezője, 
a Hufbau Kovács Tüzép, 
már több mint 35 éve 
szolgálja ki nemcsak a 
megye kivitelezőit, de a nem 
szakmabeli lakosságát is mind 
széles választékával, mind 
szolgáltatásaival és ingyenes 
tanácsadásával. 

A Hufbau Kovács Tüzép kétnapos 
szakmai konferenciát szervez

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

TERMELÉSI / RAKTÁRI OPERÁTOROKAT
keres mátészalkai telephelyére.

Jelentkezés:
CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
E-mail: angelika.juhasz@zeiss.com

Amit kínálunk: 
Kellemes munkahelyi légkör, stabil munkáltató• 
Versenyképes jövedelem• 
Béren kívüli juttatások széles köre, cafeteria • 
(készpénzjuttatás, SZÉP kártya, lakáshitel tá-
mogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása 
stb.)
Egészségmegőrző centrum a telephelyen, saját • 
futó- és futball csapat
Rendszeres csapatépítő rendezvények• 
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás• 

Amit elvárunk: 
Három műszak vállalása• 
Jó problémamegoldó készség• 
Együttműködő, lelkes, segítőkész és • 
rugalmas hozzáállás
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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

Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 
Felnőttoktatási Intézmény
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Bővebb információ 
és jelentkezés:

Felnőttoktatási Központ 

4800 Vásárosnamény, 
Kossuth u. 35/2. 

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

Fax: 45/570-300

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

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

tanfolyamai:

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

IntézményIntézmény

Bő
é

Felnő

480

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen

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

� INFORMATIKAI 
RENDSZERÜZEMELTETŐ

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

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM 
(65 ÉVES KORIG)

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

FEBRUÁR 22., MÁRCIUS 1., 8. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

szerviz@knep.hu
36-70-608-4548

LAKÁS GYORSSZERVÍZ
- csöpögő vízcsap
- lehulló csempe
- rosszul működő zár
- elromlott villanykapcsoló
- dugulás

GYORS MEGOLDÁS
MINDEN GONDRA,

AMI A LAKÁSBAN 
ELŐFORDULHAT !

�

�

�
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CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő 

szerszámüzemi csapatunk erősítése érdekében

KÖNYVELŐ
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Számlázás• 
Bejövő számlák könyvelése• 
Bank, cash-pool és főkönyvi könyvelés• 
Kapcsolattartás partnerekkel• 
Egyeztetések, probléma megoldások• 
Egyéb adminisztratív feladatok ellátása• 
Részvétel a havi és az év végi zárás feladataiban• 
Együttműködés és kapcsolattartás a társosztályokkal• 

Elvárások:
Mérlegképes könyvelői végzettség• 
Hasonló feladatkörben, gyártó környezetben megszerzett • 
tapasztalat
Microsoft Offi  ce programok (Word, Excel, Outlook, PPT) magas • 
szintű, felhasználói ismerete
Aktív, alapszintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban• 
Proaktivitás, rendszerben való gondolkodás képessége• 
Önálló munkavégzésre alkalmas személyiség• 
Nagyfokú terhelhetőség, önállóság• 
Precizitás, megbízhatóság• 
Együttműködő személyiség, csapatszellem• 

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség• 
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben• 
Versenyképes jövedelem• 
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus • 
juttatásokon kívül pl. készpénzjuttatás, lakáshitel támogatás, 
óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen• 
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás• 
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában • 
Rendszeres csapatépítő rendezvények• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális • 
környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör• 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció 
iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

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

Web: www.zeiss.com

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő 

HR csapatunk erősítése érdekében 

HR KOORDINÁTOR
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Részvétel a toborzás-kiválasztásban, belső rotációkban:• 
Előszűrés, személyes interjúk szervezése, aktív részvétel • 
a megfelelő jelöltek kiválasztásában
Ügyintézés, kapcsolattartás, adminisztráció• 
Kapcsolattartás munkaerő közvetítőkkel, fejvadászokkal• 
Aktív részvétel a belépési- és kilépési folyamat • 
operatív és adminisztratív feladataiban:
Személyzeti dokumentumok készítése, kezelése • 
személyes adatok nyilvántartása
Új munkavállalók szervezetbe illesztésének támogatása• 
A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. képviselése állásbörzéken• 
Képzések tervezése, szervezése, megvalósítása, auditképes dokumentálása• 
HR riportok, kimutatások (heti, havi, adhoc) készítése• 
Együttműködés és kapcsolattartás külső- és • 
belső szervezetekkel, társosztályokkal

Elvárások:
Felsőfokú gazdasági végzettség (HR diploma előnyt jelent)• 
min. 3 éves HR területen szerzett tapasztalat • 
(gyártó környezetben előnyt jelent)
Munka Törvénykönyv előírásainak ismerete• 
Microsoft Offi  ce programok (Word, Excel,• 
Outlook, PPT) felhasználói szintű ismerete
Aktív, kommunikációs szintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban• 
Önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés• 
Jó kommunikációs képesség, támogató attitűd, rugalmasság• 
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.• 

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség• 
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben• 
Versenyképes jövedelem• 
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában• 
(a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjuttatás, lakáshitel 
támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen• 
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás• 
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában • 
Rendszeres csapatépítő rendezvények• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör• 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció 
iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

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

Web: www.zeiss.com
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Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
tel.: 06-25/ 503-930

 Elvárás: asztalos alapgépek 
rutinszerű használata, 

tömör fával való 
 munka ismerete, önálló 

munkavégzés képessége.

Épület- 
és Bútor-

ASZTALOSOKAT 
keresünk 
nagykállói 

munkavégzéssel, 
teljes  munkaidőben!

Érdeklődni a 
06-30/701-3806-os 

telefonszámon lehet.

 Munkába járás Nyíregyházáról és 
Nagykálló környékéről megoldott!

Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

Tel: 42/ 460 988;  0630 231 0369; 0630 635 80 51

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny   • 

 5.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny • 

  16.500 Ft/m2-től
Az akció 2018. március 15-éig érvényes.

Új tetők készítése, régi 
tetők felújítása, fi lagóriák, 

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyírbátor , Benczúr út  kertvá-
rosi részében igényes családi ház 
eladó. Tel: 06-20/9591-360

Nyíregyházán a Selyem utcán 
bontásra alkalmas házrész eladó 
6,5 M Ft 06-20-442-0630

l a k á s e l a d á s

debrecen egyetem közeli 55 
m2-es erkélyes 2 szobás lakás 
eladó. 18,3M  06-20/347-4243

Fehérgyarmat központjában 
földszinti lakás eladó, garázzsal 
együtt, vagy külön. 5 percen belül 
gyalog elérhető: orvosi ügyelet, 
kórház, iskola, óvoda, bevásárló-
központ. Érdeklődni: 06-30/628-
8421 telefonszámon.

Nyírbogáton 2,5 szobás lakás 
eladó! Irányár: 8,2 M Ft 70/324-
2336

Nyíregyháza Korányi kertváros-
ban erdő melletti, jó állapotban 
lévő, többszintes sorházi lakás 
eladó. 180 m2+garázs, pin-
ce, tárolók, mosókonyha, önál-
ló kert. Irányár: 36 millió Ft. Érd. 
20/913-1346

Nyíregyháza Széchenyi utcán 
téglaépítésű társasházban 80 
m2-es II. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 17,8 M Ft 06-20/4677-
005

a l b é r l e t e t  k í N á l

Nyíregyháza központban, főbér-
lő nélküli bútorozott, jól felsze-
relt lakás kiadó Tel.:06-30/411-
8007

F ö l d ,  k e r t

Föld, erdő, telek, nyárfaerdős, 
akácerdős telkek Nyírpazonyban 
eladók! Tel. 06-20/919-1458

Ü z l e t ,  m ű H e l y

44 m2-es üzlethelyiség 
Nyíregyháza Bocskai 
úton kiadó, eladó (SzTK-
hoz közel) 30/326-2753

J á r m ű k e r e s é s

Autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 
5-30 Ft/kg áron, elszál-
lítással. 0630/219-2182

IFákat keresek bontásra, meg-
semmisítésre, típustól, kortól, álla-
pottól függetlenül. 06-20/5065-
224, 06-70/5754-112

Személy és teherau-
tókat veszek! Bármi-
lyen érdekel! 100000 Ft. 
06-30/2520-420

SZEMÉLYAUTÓKAT, 
kisteherautókat vásá-
rolok készpénzfizetés-
sel! Házhoz megyünk! 
Bármilyen érdekel! 
0630/231-7750

r é g I s é g

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 06-30/342-1855

á l l a t

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállítva. 06-70-240-1331

Tyúkvásár! ARANYOSI 
tyúkvásár. 1 éves vörös 
tojótyúk, szép tollasak 
600 Ft/db.  INGYENES 
házhoz szállítás! Tel: 
30/7576-057

e g y é b  e l a d á s

Friss termelői tojás eladó. 
Nagy tételnél kedvezmény. Érd: 
30/9836-937 Tiszavasvári úti Sis-
ka tyúkházban

keveset használt ékszerbol-
ti berendezés 14 db-os eladó. 
Érdeklődni: 06-30/551-2460

költözés miatt használt búto-
rok Mátészalkán eladók. Tel. 
06-30/532-8128

redőnygurtni ajtóra, térelválasz-
tó-függöny, bútorgombok, ruha-
festék, Nyíregyháza Szent Miklós 
tér 10. 06-31/7812-799

Ülőgarnitúra: 3 részes, mogyoró 
színű szövethuzattal, ágyazható, 
ágyneműtartóval, újszerű állapot-
ban eladó 98 ezer Ft 06-30/228-
4679

zanussi hűtőszekrény, hűtőláda, 
fagyasztószekrény, teatűzhely, 
kerékpár, gázpalackok eladók. 
30/342-0085

2 db relax fotel eladó érdeklődni: 
06-30/292-5871

e g y é b  k e r e s é s

tollhagyaték, dunna, párna fel-
vásárlása napi legmagasabb áron, 
házhoz megyek. 06-20/214-
4362

kd–160 terménydarálót megvá-
sárolnék, jó állapotban lévőt, reá-
lis áron. 30/9389-035

terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! Tel: 
06-30/3454-724

s z o l g á l t a t á s

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/ 233-8211!”

TETŐ! Régi, hajlott 
tetők javítása, cseréje 
bádogozás, csatorna, 
beázás elhárítás, elő 
tetők, garázsok építé-
se fedlapcsere tető-
tér beépítés, szigete-
lés Lindab tető új, tető 
cserepezés. 0630-899-
6270

Fürdőkád felújítást, burko-
lást, szobafestést vállalok 
06-20/4214530

a cserepes lemeztetők készí-
tése akár bontás nélkül a palá-
ra is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapos tetők hő- 
és vízszigetelése. Csatornázás, 
kéményrakás. Ingyen árajánlat! 
Év eleji kedvezmények! www.
lackoteto.5mp.eu T: 06-70/591-
9739

á l l á s

ausztriába határ közelbe táncos 
lányokat felveszünk 18 éves kor-
tól. 06-30/534-4699, 0043/664-
2366335

delta 2001 Autósiskola gép-
jármű szakoktatókat keres. 
06-20/3344-576

Nyíregyházi telephely-
re munkatársat kere-
sünk árukiadói munka-
körbe, mezőgazdasági 
végzettséggel 30/326-
2753

recepciós, kertész, illetve sze-
zonális jelleggel (nyári szezon) 
strandvezető/úszómester mun-
katársakat keresünk, bentlakási 
lehetőséggel szigetszentmiklósi 
wellness parkba. Önéletrajz: iro-
da@oaziswellness.hu Telefon 
9:00-16:00 között 0620-338-
3002

téglásra keresünk CO hegesztő-
ket kiemelt bérrel! Tel: 20/440-
8355.

budapesti munkahelyre álpad-
ló szereléshez (betanított munka) 
kiemelt bérezéssel dolgozókat 
keresünk. Szállás,  utazás térít-
ve. Tel. 06-20-9709-656

BETANÍTOTT dolgozó-
kat keresünk autóipari 
beszállító partnerünk-
höz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb 
bért biztosítják. Szál-
lás, utazás biztosított. 
Érd: 06/30-511-4219.

Víz- fűtésszerelő szakmunkáso-
kat keresünk Budapesti, külföldi 
munkavégzésre. Utazás, szállás 
biztosított. Bér, megegyezés sze-
rint. Tel: 06208420177

Cégcsoportunk keres hosz-
szú távú munkára szakembere-
ket a következő munkakörökben 
Ausztria területére (Voralberg): 
ipari fényező (Airless), Víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtech-
nikai szerelő, hideg burkoló, vil-
lanyszerelő, autószerelő, karosz-
szérialakatos, CNC gépszere-
lő, asztalos, nyílászáró beépítő. 
NÉMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív oszt-
rák szerződéssel, bérezés osztrák 
alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.
eu  tel.sz.: +4369913771999

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, cső-
szerelőket, hegesztőket (ív, láng, 
és AWI) és segédmunkásokat 
keres budapesti központú épü-
letgépész cég hosszútávra, ver-
senyképes jövedelemmel. Jelent-
kezés: 30/520-1610

m u N k a H e l y e t  k e r e s

állást keresek. Idős gondozás, 
házvezetés, akár a párommal 
együtt. Tel. 06-30/419-6818

C+e kategóriás tehergépkocsi és 
targonca vezetői jogosítvánnyal 
állást keresek. 06-70/275-2843

Idős gondozást, felügyeletet vál-
lalok. Tel. 06-30/422-7169

t á r s k e r e s é s

egyedülálló 34 éves férfi komoly 
kapcsolatra  keresi társát, aki hoz-
zá költözne. 06-70-239-2621

társra vágyik, találja meg nálam. 
Edit Lohde Exkluzív Társkereső 
06-30/518-0059

69/90/178-as független férfi 
58-68-éves független hölgy társát 
keresi Nyíregyháza és környékéről. 
Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 
megtalálni” jeligére
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www.matracdepo.hu

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

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

munkakörbe, 
három műszakos munkarendbe, 

Nyíregyháza és 25 km-es 
vonzáskörzetéből.

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

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

Műanyag alapanyag 
gyártással foglalkozó cég 
keres férfi  munkatársat

alapanyag 
bemérő- keverő

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.

PINKERTON TANODA KÉPZÉSEI
E-000949/2014

Személy- és vagyonőr
Munkavédelmi technikus
Tűzvédelmi előadó
Ingatlanközvetítő
Raktáros
Élelmiszer-, vegyi áru eladó
Óvodai dajka
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerkiadó  
szakasszisztens
Fogászati asszisztens

Klinikai fogászati higiénikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Pedagógiai,- és családsegítő  
munkatárs
Gyógypedagógiai  
segítő munkatárs
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Szociális gondozó és ápoló
Szociális asszisztens
Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

e-mail: tanoda@pinkerton.hu   www.pinkertontanoda.hu

: 06 30 703 0804

Elvárások:
logisztikai végzettség és/vagy szakirányú gyakorlat

nagyfokú office (excel) gyakorlat
„B” kat. jogosítvány és gyakorlat 

Önéletrajzokat 2018.02.20-ig várjuk a következő címekre:  
Pf. 259. | email: allas@prorehab.hu

Több mint 20 éves foglalkoztatási múlttal rendelkező 
„Pro – Team” Nonprofit Kft felvételt hirdet az alábbi 

munkakörben:

ANYAGGAZDÁLKODÓ, 
KÉSZLETEZŐ, 

TERMELÉSSZERVEZŐ

MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAESZKÖZÖK 

ÉS ALKATRÉSZEK
KIS ÉS NAGYKERESKEDELME!

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

HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS  

AZ ORSZÁG 
EGÉSZ 

TERÜLETÉRE!

Keressen bennünket elérhetőségeinken!
Wirax-Hungária Kft.
4751 Kocsord, Szabadság út 1/A  Tel.: 06 /70/328-4114,  
06/44-950-242,  06/44/950-090, 06/70/615-9029 
E-mail: wirax.hungaria@gmail.com  web: www.wirax.hu
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Folyamatosan megújuló 
árukészlettel várjuk 
vásárlóinkat!

Egyedi  bútorát is  

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

Egyedi  bútorát is  Egyedi  bútorát is 
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50
47

8
50

48
0

Nyíregyháza, Búza tér 3.
www.lensit.hu
� 30/345-2380
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14 Kedvtelési célú

tanfolyam indul 
a Lensit Bt-nél!
taanffolyam induul
aa Leenssit BBt-nnéll!

kishajó-vezetői

Jelentkezzen 

mielőbb!

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

Nyíregyháza, Szalag u. 9-el szemben 
a garázssoron.

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

SAROKÜLŐK és KANAPÉK 
nagy választékban!

20 km-es körzetben 
INGYENES 
házhoz szállítás !

A KÉNYELMES ALVÁSÉRT
U-FORM RUGÓS KANAPÉ

MÉRETE:3,6 X2,2 X 1,7 
FEKVŐFELÜLETE: 3,15 X 1,5 M-ES, 

MINDEN NAPI ALVÁSRA IS. 

MINŐSÉGI

248.600 Ft -tól


