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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
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 Bővebb információ:  
www.baromfiudvar.hu/allashirdetes

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

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető  
C típusú jogosítvánnyal

•Kamionsofőr

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres

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.

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

KOVAS Kft
2800 Tatabánya, 
Réti u. 53.
+36-70/636-5101
+36-34/426-250
www.kovasgep.hu

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

03.01-től 31-ig

Pala és cseréptetők 
mosása, javítása

Lemeztetők készítése, 
lapos tetők szigetelése
Lakatosmunkák, házak 

külső szigetelése

ÁCS-BÁDOGOS 
munkák!

Tel: 06/70-654-6308

Érd: 06-30/720-9120

Nagykálló 10 km-es 
körzetében gyakorlott

GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENST 

és 
GYÓGYSZERTÁRI 
ASSZISZTENST 

keresek!

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.

Nyíregyháza, Debreceni út 182. 
� 42/596-733

Nyitva: H–P.: 8.00–16.30,  Szo.: 9.00–12.00

eceni ú
-733

Nyitva: H–P.: 8.00–16.30,  Szo.: 9.0

NNNNyNyNyííííríregeg hhyhyhááááza, DDD D bbbebebre
� 42/596

Nyitva: H–P.: 8.00–16.30,
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkező IMPERIAL Logistics Kft. 
Győr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek 

minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETŐKET/VONTATÓVEZETŐKET és 
BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT TARGONCAVEZETŐI 

TANFOLYAM indításához keresünk azonnali kezdéssel
Targoncavezető/Vontatóvezető 
álláshoz elvárásaink:

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

Betanított munkatárs álláshoz és a 
tanfolyamhoz tartozó elvárások:

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

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

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

HÖLGYEK ÉS PÁLYKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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

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

BAROMFIGONDOZÓ munkakörbe 
�Hajdúböszörménybe Érd.:30/317-52-40

BAROMFIGONDOZÓ ÉS TOJÁSSZEDŐ munkakörbe

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

TAKARMÁNYGYÁRTÁSHOZ PRÉSGÉPKEZELŐ 
munkakörbe 

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

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

Magyarország egyik legnagyobb víziszárnyas 
tenyésztéssel, neveléssel foglalkozó társasága 

a TRANZIT-KER ZRT.
a lent megjelölt településeken 

felvételt hirdet az alábbi pozíciók betöltésére

M
te

fe

Duna-Dráva Cement Kft. Budapesti Betonüzemébe 
(X. kerület, Basa utca) KEVERŐMESTEREKET keresünk 
albérleti lehetőséggel

Ezek a feladatok várnak az új munkatársakra:
alapanyagok előkészítése, mozgatása – gumikerekes homlokrako-• 
dóval - a betonüzemben történő felhasználáshoz
automata adagológépek üzemeltetése, tisztántartása• 
betongyártás folyamatában közreműködés• 
frissbeton kiadás • 

Az ideális jelöltek:
gépkezelői tapasztalattal rendelkeznek, valamint• 
rakodógép kezelői jogosítványuk van• 
MS Offi ce programokat felhasználói szinten ismerik • 

Nagyobb eséllyel pályáznak az állásra ha:
villanyszerelői vagy gépszerelő végzettséggel rendelkeznek• 
nehézgépkezelő OKJ-s, vagy új típusú Építési anyag előkészítési • 
OKJ-s bizonyítványuk van

Amit kínálunk:
alapbéren felül, a termelt betonmennyiség alapján mozgóbér• 
túlmunka elrendelése esetén túlóra kifi zetés• 
cafeteria, 13. havi fi zetés• 
utazási hozzájárulás (bérletek 86%-a, vagy saját gépjármű esetén • 
15Ft/km)
albérleti hozzájárulás• 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok• 
céges fi nanszírozású képzések• 
munkaruha, védőruha biztosítás• 
hosszú távú munkalehetőség• 

Jelentkezni:
Magyar nyelvű fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével, 
a palyazat@duna-drava.hu e-mail címen lehet. A tárgyban kérjük feltün-
tetni az „Keverőmester Budapest” pozíciót.

állás2 



2018. március 2.

    ÜGYVEZETŐ ASSZISZTENS

   

    JUNIOR KONTROLLER

    SENIOR ANYAGDISZPONENS

    GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ MÉRNÖK

    FOLYAMATMÉRNÖK

A 

állás 3



4 2018. március 2.

Szuperinfó
Megjelenik: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egész területén.
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: 2018/9.
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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+36 42/462-063  +36 20/520-5286 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 352.

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

Otthonába varázsoljuk az ünnepi menüsort!

Stella Rose Étterem, Panzió & Catering
4405 Nyíregyháza, Lujza u. 13/b

Rendelés: 42/460-060

Otthonába varázsoljuk az ünnepi menüsort!

Rendelje meg családja, barátai számára 
a húsvéti menüsort 

éttermünkből, hogy ne a konyhában 
hervadozzon húsvétkor!

Rendelésüket 2018. 03. 23-án 16:00-ig (illetve a kapacitásunk erejéig) 
tudjuk fogadni. Frissen elkészített húsvéti menüjüket szombaton, 
2018. 03. 31-én 15:00-16:00 között személyesen átvehetik 
a Stella Rose étteremben. (Kiszállítást nem vállalunk!)
Erzsébet utalványt, Erzsébet kártyát, SZÉP kártyát 
(vendéglátás fül) elfogadunk! 

FÁRADOZÁS NÉLKÜL?!

Füstölt sonka ropogósra sütve 4000 Ft/kg
Szabolcsi töltött káposzta 2800 Ft/kg
Töltött dagadó házias töltelékkel (kb. 1,5 kg) 5400 Ft/db
Kemencében sült egész csülök 
párolt káposztával (kb. 1,4 kg) 4900 Ft/db

Hidegtál 16 000 Ft/db
Füstölt sonka kemencében sütve, 10 szelet Sonkatekercs tormakrémmel töltve, 10 db
Zöldséges sajt rolád, 10 db Füstölt kolbásszal göngyölt sertés, 20 db 
Füsti csirkemell (füstölt sajttal és tarjával töltve, bundázva), 10 szelet Mozarellával töltött gombafejek, 5 db
Csirkés-tejszínes-zöldséges pozsonyi kocka, 10 db Konfi tált kacsacomb, 5 egész

Saláták (20 dkg/adag):  burgonyasaláta  500 Ft/adag
 franciasaláta  500 Ft/adag

K�n�la����:

A facebook címünk:  facebook.com/hevesibolt

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

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

Lovas ruházat: �

Lovaknak:�

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

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

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink:

Részletfi zetési lehetőség!

Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

� 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)

Tűzvédelmi szakvizsga aktuális időpontja március 9. és március 28.
Munkavédelmi képviselő alap és továbbképzés: március 21-22.

ablakok, ajtók tervezése, beépítése
Szabványméretek készletről azonnal!

Egyedi hő,- és hangszigetelésű 

ajtó
ablak
kapu w w w.sassz.hu

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

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

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

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

Nyíregyháza, Lujza u. 22.
42/450-865, 30/349-4880
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Segéd- és szakmunkásokat keresünk Németországba:
� Villanyszerelő � Padlóburkoló és melegburkoló
� Asztalos, fafeldolgozó � Idősgondozó
� Gáz-vízvezeték, hűtés-fűtés szerelő

rszágba:
koló

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

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

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

Több mint 20 éve a piacon!

rendelkező dolgozót keres.
Jelentkezést Kálmánháza környékéről várjuk.

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

A Kálmánházi 
Baromfi feldolgozó Kft,

a központi telepére, 

VILLANYSZERELŐI VÉGZETTSÉGGEL

Hajdúhadház és  Nyíregyházi  VARRODA
Kapacitás bővítés miatt, 

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

Bejelentett munkaviszony.
Érdeklődni: Bodó Ferencné

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

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

ppppppppppppppppppppp
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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!

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

 

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

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

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

szállást 2 ágyas szobákban. 

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM+SZÁLLÁS, 
fi zetési előleg. 

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

AUTÓIPARI szolgáltató 
országosan hosszú távra

keres.

minőségellenőröket, 
betanított munkásokat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

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

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

a 06-22/574-082 telefonszámon

Lapzárta szerda 17 óra
NYIREGYHAZA. SZUPERINFO.HU
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A divat igazi  
otthona!

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 4–6.  (volt Skála helyén) Nyitva tartás: H–P.: 9–19, Szo.: 9–15

Minden felnőtt és gyermek 

felsőruházati termék

március 8-9-10 2018.
csütörtök, péntek, szombat

-20%
Az engedmény a kasszánál 

kerül levonásra, más engedménnyel, 

kedvezménnyel nem vonható össze, 

a készlet erejéig érvényes!
Pulóverek, nadrágok,

kabátok, pólók.

Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,

a plazmából pedig

Segíts Te is!
Hívd INGYENES

+36 80 808 008

vagy látogass el weboldalunkra:

www.nyiregyhaza.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas

100%
biztonság

100%
segítség-
nyújtás
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

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

l a k á s e l a d á s

eladó Mátészalka, Szalkay László úton 
új építésű, 2. emeleti, másfél szobás, 
50 m2-es, nagy erkéllyel, az udvarban 
kocsibeállóval rendelkező lakás. Irány-
ár: 12,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-30/470-
0509

Hajdúszoboszló központjában 56 m2 
lakás eladó. Tel. 06-30/289-5532.

Nyírbátor, Szentvér út 137. alatt 3,5 
szobás lakás eladó. 06-20/298-8480

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

l a k á s k e r e s é s

székesfehérvári, 75 nm-es földszinti 
lakás (garázs, kertek, terasz) eladó, 350 
EFt/nm. Érd:06-30/943-3658

Mátészalkán keresek 1, 1,5 max. 2 
szobás lakást megvételre. 06-30/435-
3287

a l b é r l e t e t  k í N á l

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

é p í t é s i  t e l e k

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

F ö l d ,  k e r t

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

a u t ó

iFákat keresek bontásra, megsemmisí-
tésre, típustól, kortól, állapottól függetle-
nül. 0620/5065-224, 0670/5754-112

J á r M ű k e r e s é s

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

á l l a t

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
06/70-240-13-31

tyúkvásár! Szép barna tollas, 599 Ft/
db áron jegyezhető: Ajak 06-45/455-
270, Nyírmeggyes 06-70/315-84-
86, Nyírvasvári 06-70/323-41-63, 
Ópályi 06-44/407-202, Ököritófülpös 
06-20/414-50-04, Tyukod 06-44/356-
093, Fábiánháza 06-20/535-70-33

100 db anyajuh eladó. Tel. 30/635-
9548

Ha nem kapja az újságot, hívja a
40/424-424-es telefonszámot!
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BIDÉ ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL

AZ ÖVÖN ALULI TISZTASÁG ÉRZÉSE

Önéletrajzokat az alábbi 
címre kérjük elküldeni: 

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

(Mézüzem)

Elvárások: 
� gépjárművezetői 

gyakorlat, 
� szükséges okmányok 

megléte.

Nyírbátori cég nemzetközi 
árufuvarozáshoz, nyerges 

szerelvényre

keres!
sofőröket
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KÉSZPÉNZÉRT 

megvásárolom autóját!!

Tel: 06-30/228-9944
Műszaki nélkül is! Kérésre házhoz megyünk.

Akár hitellel terhelt gépjárművet is. 

Stb
...

FIGYELEM!

2000-es évjárattól 
állapottól függetlenül.

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

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

Sikeres próbamunkát követően azonnali 
munkakezdés. 

Nyíregyházi telephelyünkre
szerkezetlakatosokat 

és CO hegesztőket 
keresünk.

Új tetők készítése, régi 
tetők felújítása, fi lagóriák, 

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE

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

Feladatok

Elvárások

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

az allas04@miljob.hu e-mail címre.

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

kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Középfokú műszaki végzettség
Kiváló műszaki és méréstechnikai ismeretek (műszaki rajzok 
értelmezése, jelölések,különböző mérőeszközök ismerete 
és gyakorlatban való alkalmazásuk)
3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye 
Nyírbátor

GÉPBEÁLLÍTÓ

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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e g y é b  e l a d á s

akciós kalodás (1mx1mx1m), és erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m), és ömlesztett 
tűzifa rendelhető! Ingyenes házhoz szál-
lítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, 
akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon 
bizalommal: 30/705-2337 EUTR azo-
nosító: AA5854363

Nyíregyházi temetőben 13-as parcellá-
ban új építésű sírbolt (kripta) síremlék-
kel eladó. 06-20-9764281

Ülőgarnitúra Nyíregyházán eladó 3 
részes mogyoró színű, ágyazható, ágy-
neműtartóval, 92 ezer Ft. 06-30/228-
4679

e g y é b  k e r e s é s

dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, órát könyvet, ezüstöt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. Érd. 06-30/342-
1855

elektromos rokkantkocsi szinte új álla-
potban eladó. Házhoz viszem. Vásárol-
nék bármilyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit 
saját részre. Érd. 06-70/302-4409.

s z o l g á l t a t á s

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

Jóslás magyar és cigány kártyából, sze-
relmi kötés, átok, rontás levétele, telefo-
non is. 46/353-518, 20/247-4058

palatető bontás nélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

á l l á s

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk autóipari beszállí-
tó partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmaga-
sabb bért biztosítják. Szál-
lás, utazás biztosított. Érd: 
06-30-511-4219.

Cégcsoportunk Németor-
szágba (Rostock LIEBHERR) 
gyakorlott, érvényes minősí-
téssel rendelkező (pozíciók: PF, 
PC, PD) MAG (CO2) hegesztő-
ket keres, ipari daruk gyártásá-
hoz (próbamunka a helyszínen). 
NEMET NYELV SZÜKSEGES, 
kollektív német szerződéssel, 
bérezés német alkalmazott-
ként. Jelentkezésüket e-mailen 
várjuk office@examont.eu tel.: 
+4369913771999

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost 
keresünk debreceni telephelyre. Szál-
lást tudunk biztosítani. Tel. 06-70/284-
8797

Keresünk németorszá-
gi munkavégzésre, gép-
szerkezet-gyártási terület-
re élhajlítóst, lézervágóst, 
CO és AWI hegesztőt, vala-
mint hegesztő robotra CO 
hegesztőt. Betonacél fel-
dolgozási területre gépke-
zelőt, darukezelőt, rakodót 
és betonacél hegesztőt. Tel.: 
06-30/6010-688.

Mosonmagyaróvári munkahelyre szer-
kezetlakatosokat, hegesztőket felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036

siófok Aranyparton (Kishorgony Büfé) 
keresünk szezonális munkára szakácsot, 
konyhai kisegítőt, május közepétől-szep-
tember 3-ig. 06-30/573-2326

téglásra keresünk CO hegesztőket 
kiemelt bérezéssel! Tel: 20/440-8355.

szigetszentmiklósi élelmiszerboltba 

(Budapest mellett) kereskedelmi gya-

korlattal rendelkező házaspárt kere-

sünk kiemelt fizetéssel. 2szobás, össz-

komfortos szolgálati lakást biztosítunk. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

agocsjozsi53@gmail.com

soproni határhoz közel, ausztriai éjsza-

kai bárba munkatársakat keresünk. Érd. 

0043-699/1906-6021.

C kategóriával és GKI vizsgával rendelke-

ző gépkocsivezetőt italáru terítésre fel-

veszünk. Érd. 44/500-353. 

Víz- fűtésszerelő szakmunkásokat kere-

sünk Budapesti, külföldi munkavégzésre. 

Utazás, szállás biztosított. Bér, megegye-

zés szerint. Tel: 06208420177

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgazdasági 
területre: állattenyésztés, állatgondo-
zás (szarvasmarha, sertés), traktoros, 
mezőgazdasági gépszerelő, növényter-
mesztési területre és erdészeti munkák-
ra, ill. betanított munkákra. Tapaszta-
lat előny, de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy angol nyelv-
tudás minden helyen szükséges. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400 nyiregyhaza@
andreasagro.com www.andreasagro.
com

M u N k á t  k e r e s

takarítást, házvezetői munkát válla-
lok, Nyíregyháza és vonzáskörzetében. 
30/234-3643

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

24 éves, kedves, nyíregyházi lány kiegé-
szítő munkát vállal. 06-20/254-5048
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Nyírbátor, Pócsi út 
Tel.: 06-70/368-20-59

 Termékeinket megtekinthetik: 
www.batortuzep.hu

AKÁC VASTAG GURIGA • 3500 Ft/Q 35 Ft/kg

AKÁC VÉKONY GURIGA • 3300 Ft/Q 33 Ft/kg

AKÁC HASÍTOTT • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC KANDALLÓFA • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC APRÍTÉK • 3100 Ft/Q 31 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK GURIGA • 3200 Ft/Q 32 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK HASÍTOTT • 3400 Ft/Q 34 Ft/kg

SZIL-ÉGER-MEGGY GURIGA • 3000 Ft/Q 30 Ft/kg

FENYŐ-NYÁR GURIGA • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

LIGNIT • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

OROSZ BARNA SZÉN • 5400 Ft/Q 54 Ft/kg

OROSZ FEKETE SZÉN • 6500 Ft/Q 65 Ft/kg

EUTR szám: AA5859052

BELTÉRI SZÍNES FALFESTÉK

EURO RAKLAP ÁTVÉTELE
1450 Ft/db

1500 Ft
2,5 l

P ÁTVÉTELEP ÁTVÉTELELAP ÁTVÉTELE

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

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

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

„BÉTÉ” Kereskedelmi és 
Vendéglátó Betéti Társaság

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ

SZAKÁCSOT
keres

06-20/945-7202

Mosonmagyaróvári, 
dinamikusan fejlődő 
élelmiszeripari üzem 
munkatársat keres 

 TERMÉKGYÁRTÓ - 
GÉPKEZELŐ

munkakörbe.
Elvárások:

Min. 8 általános iskolai végzettség
Két műszakos munkarend vállalása

Jó fi zikai állóképesség

Amit kínálunk: 
Bér: nettó 200.000 Ft
Szállás támogatása

Stabil munkahely, hosszú távú 
munkalehetőség

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

TETŐFEDÉS, 
TETŐJAVÍTÁS,

minden nemű bádogos 
munka,

LAPOSTETŐ JAVÍTÁS 
garanciával!

BÁDOG!MOLOS 

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

Tisztelt Álláskeresők!

A folyamatosan bővülő Tiszavirág Call Center Kft.-hez 
keresek olyan jelölteket, akik:

Jelentkezni önéltrajz elküldésével a 
korpas.zsolt@tiszaviragcc.hu e-mail címre, vagy 

telefonon a 06-70/387-0258-as számon!

Az iroda a belvárosban található, komfortos, klímás, igényes 
környezet vár minden dolgozni vágyót!

Telemarketinges cégről van szó, tehát feladatok az értékesítés, 
ügyfelekkel való kapcsolattartás, időpont egyeztetés, stb.

A bér fi x + jutalék!

Egyszóval mindenkit, aki jól kommunikál, szeret sokat 
beszélni, de ezt nem igazán tudja kamatoztatni máshol ezt a 

képességét!

-  nem találnak állást, de nagyon szeretnének dolgozni és ezt komo-
lyan is gondolják

-  Gyes, gyed mellett szeretnének dolgozni, és akik félnek attól, 
hogy hogyan tolerálja a főnök, ha esetleg a gyerek miatt nem tud 
jönni dolgozni (mert itt a főnök megértő https://static.xx.fbcdn.net/
images/emoji.php/v9/f7f/1/16/1f60a.png)

-  nyugdíjasok, akik éreznek magukban kedvet arra, hogy ne otthon 
üljenek, hanem inkább dolgozzanak, és ne fi zikai munkát

-  diákok, de van annyi szabadidejük, hogy egy héten legalább 3-szor 
el tudjanak menni dolgozni

- megbízhatóak, és hosszú távon lehet rájuk számolni


