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www.lukacsablak.hu
e-mail: info.lukacsablak@gmail.com

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• 06-20/9-550-650

Fax: 42 481 067 

12.21.-től 2019. 01.31.-ig

Nyíregyháza, Rákóczi út 23.
Tel.: 06-70/369-0217

www.kissakkuszakuzlet.hu
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra

+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18
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Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
( A z  O k m á n y i r o d a  o l d a l á b a n ! )

 70/331-9590, 70/331-7265
Nyitvatartás: H.–P.: 9–16.30, Szombat: 9–11.30

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 
szemüveg-kontaktlencse készíttetés esetén.

Minden egészségpénztár szerződött partnere. 
Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya-elfogadóhely

Mindenkit várunk sok szerettel akciókkal!

Varilux 1+1 multit fizet
+1 multit ingyen vihet!

Ha jó szemüveget szeretne
a Belvárosi Optika két Katiját keresse.

Akció : 2019.01.11-től  02.28-ig.
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A Szatmár Optikai Kft. a nemzetközileg elismert, angol tulaj-
donban lévő Specsavers vállalatcsoport tagja. A Specsavers 
fő tevékenysége szemüvegek, szemüveg lencsék gyártása. 

Kvalifikált csapatunkba olyan munkatárs jelentkezését 
várjuk, aki szakmai és emberi kompetenciájával hozzá tud 
járulni a mátészalkai leányvállalat hatékony és dinamikus 
fejlődéséhez. 

Amennyiben szeretne egy fejlődő, szakmailag  
magas színvonalon álló csapat tagja lenni, kérjük, küldje el  
önéletrajzát, az alábbi munkaköre vonatkozóan: 

A munkakörben a juttatásokat, fejlődési lehetőségeket, egyéni megállapodás 
alapján nyújtjuk, amely a munkakörre kiválasztott munkavállalóval 

egyeztetésre kerül. 

Kérjük, hogy amennyiben hirdetésünk felkeltette az Ön érdeklődését, szeretne egy  
hosszú távú, megbízható munkahelyet és érez elkötelezettséget a hirdetett munkakörrel  

kapcsolatosan, önéletrajzát személyesen, vagy e-mailben juttassa el hozzánk  
2019. január 15. napjáig az alábbi elérhetőségre:

 Márton Attila részére (HR osztály) 
e-mail cím: attila.marton@szatmaroptika.hu; Szatmár Optikai Kft.  

4700 Mátészalka, Curtis u. 1.

ÉPÜLET ÜZEMELTETÉSI TECHNIKUS
A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
   •  Biztosítani a Szatmár Optikai Kft. folyamatos működéséhez 

szükséges szolgáltatások szünetmentes rendelkezésre állását 
    • A szerződött karbantartási munkák ellenőrzése, szervezése 
    •  Kisebb javítások elvégzése, az épületgépészeti berendezések 

üzembiztos állapotának fenntartása
    • Elvégzett karbantartások, javítások dokumentálása 

    • Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel    

A munkakörhöz szükséges iskolai végzettség:
    • víz-gáz-központi fűtés szerelő végzettség
    • Számítástechnikai ismeret (Word, Excel)
    • Minimum két év hasonló területen szerzett tapasztalat

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szatmár Optika KFT.  az állás-
pályázatával összefüggő személyes adatait a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás 
céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.

TECHNIKAI OPERÁTOR

Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

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

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny    
 6.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny  
  17.000 Ft/m2-től

Az árak Nyíregyháza területére érvényesek 
2019. 01. 31-éig.
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Postaautó Duna Zrt. 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 20. 

42/460-789
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KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT 

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró

ellenőrzés, kedvezményes 
szezonális kiegészítők.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!
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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!
CSOMAGOLÓ,
GÉPKEZELŐ
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A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg   Bifokális szemüveg   Multifokális szemüveg 
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.
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Nyíregyháza
Megjelenik: Nyíregyháza és  

vonzáskörzeteiben.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

Kiadó: Szuperinfó 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: 2019/1.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket  
tartalmaz, melyek valódiságát a  

szerkesztőség nem vizsgálja,  
tartalmáért felelősséget nem vállal.

A kiadó előzetes engedélye nélkül  
a lapban megjelent hirdetéseket  

felhasználni tilos!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan 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

Japán technológia, innovatív munkakörnyezet
Szeretne egy multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezetben dol-
gozni, ahol lehetősége van a szakmai fejlődésre? Szívesen lenne részese egy moti-
vált csapatnak? Munkába állna már most azonnal? Versenyképes fizetésre vágyik? 
Fontos önnek, hogy szakmai tapasztalatát kiemelt bérezéssel jutalmazzák? 
Amennyiben igen, csatlakozzon hozzánk, mint:

Ön az ideális jelölt, amennyiben
• vállalja a többműszakos munkarendet (6+2)
• képes a precíz és felelősségteljes munkavégzésre
• szívesen dolgozik csapatban
• tud önállóan dolgozni és pozitív hozzáállással rendelkezik az újdonságok gyors  

Amit kínálunk:
 hosszútávú munkalehetőség

• teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer
• munkarendhez tartozó kiemelt pótlékok
•   vidékiek részére a műszakrendhez igazodó kényelmes vállalati autóbuszok 
   biztosítása térítésmentesen 
• pozitív munkahelyi légkör
• tervezhető munkaidőbeosztás

Szemüveglencse gyártó operátor

befogadása 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük  
juttassa el pályázati anyagát (önéletrajzát, valamint a végzettséget 

igazoló dokumentumok másolatát) e-mailben vagy postai úton, 
esetleg személyesen a megadott elérhetőségeinken keresztül:

Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt.
4700 Mátészalka, Ipari út 18.

Pályázati rendszerünket érintő kérdéseivel kérjük lépjen kapcsolatba 
velünk az alábbi elérhetőségeinken keresztül:

infovonal: +36 44 502 831
e-mail: HMHU-hoya@hoya.hu

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a HOYA  
Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt. az álláspályázatával összefüggő 
személyes adatait a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából,  
illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

Akác vékony guriga 

 2900 Ft/q  29 Ft / kg

Akác vastag guriga 

 3100 Ft/q 31 Ft / kg 

Akác hasított 

 3200 Ft/q  32 Ft / kg
Nyárfa guriga 

 1800 Ft/q  18 Ft / kg

0670/428-5711
Kiss Miklós

4337 Jármi, Arany j . köz 33
EUTR :AA331109 50
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Elérhetőségem:
0670/772-5165

OPRE MIHÁLY E. V.

Zöldség - gyümölcs 
termesztéssel és 

állattenyésztéssel 
foglalkozom.

FIATAL GAZDA 
PÁLYÁZATOT 

NYERTEM.
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Éppen csak kihevertük a 
karácsonyi és szilveszteri la-
komázás, ünneplés fáradal-
mait, máris kezdődik a bá-
li szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén 
a telet is elűzzük, virágva-
sárnapon pedig már a ta-
vasz közeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendá-
rium szerint a farsang ünnepe 
vízkereszt és hamvazószerda 
közé esik, melyhez számta-
lan népi hagyomány kapcso-
lódik. A párválasztás mellett 
a farsang lényege a szabályok 
felrúgása és kigúnyolása. Az 
álarcok és a maszkok viselé-
se is erre vezethető vissza: a 
névtelenség, az „arctalanság” 
biztosítjVince-nap Siklósona 
mindenki számára a féktelen 
mulatozást.

Vízkereszt napja mindig ja-
nuár 6-a. A bibliai hagyomány 
szerint a pap ekkor szenteli 
meg a tömjént és a vizet, me-
lyet azután a kereszteléshez 
is használnak – innen ered a 
nap neve is.

Hamvazószerda azonban 
változó ünnepnap, mindig a 
húsvétot megelőző 40. nap, 
mely 2018-ban február 14. A 

Farsangi 
hagyományok

hagyomány szerint a hamva-
zószerdát megelőző nap – hús-
hagyó kedd – a farsang utol-
só napja, amikor még gátlás-
talanul lehet lakomázni, mi-
vel azután kezdődik a húsvé-
tig tartó böjti időszak.

A farsang farka
A szokások és hiedelmek 

zömének szempontjából több-
nyire farsangvasárnap, farsang-
hétfő és húshagyókedd alkot-
ja az igazi farsangot. A záró 
három napot „farsang farká-
nak” is nevezik. Ezek a felsza-
badult mókázás igazi napjai. 
„Felkötjük a farsang farkát” - 
mondták még jó ötven éve is 
az idősebb emberek, ha far-
sang idején meglátogatták a 
rokonokat, barátokat, ismerő-
söket, vagy szórakozni men-
tek. Régi hagyomány a Bala-
ton-felvidéken az „asszony-
farsang”, melyet mindig far-
sanghétfőn rendeznek. Ekkor 
a lányok, asszonyok férfiruhá-
ba bújtak, és férfi módra mu-
lattak egész nap.

A népi kalendáriumban kü-
lönleges nap a hamvazószerda 
utáni csütörtök, amikor fel-
függesztették a böjtöt, hogy 
elfogyaszthassák a megma-

radt farsangi ételeket: ez volt 
a zabáló-, torkos- vagy tob-
zódócsütörtök. Néhány éve – 
nagy sikerrel – a hazai étter-
mek újraélesztették ezt a ha-
gyományt, és jelentős kedvez-
ményekkel várják a vendége-
ket. Érdemes tehát már most 
beírni a naptárba február 17-
ét, Torkos Csütörtök napját.

A legendák hava
A farsangkor még több, 

olyan jeles nap van, amely 
köré legenda szövődött az év-
századok során, s amelyeket 
a néphagyomány máig őriz. 
Január 22. Vince napja - ter-
mésjósló nap: "Ha megcsor-
dul Vince, teli lesz a pince" – 
tartja a közmondás. E napon 

a szőlőtermelők figyelik az 
időjárást: ha szép, napos az 
idő, akkor jó, ha ködös, bo-
rús, akkor rossz bortermés 
várható szüretkor. A dráva-
szögi falvakban ún. vince-
vesszőt metszettek, amit a 
meleg szobában vízbe állí-
tottak, s abból, hogy meny-
nyire hajtott ki, a következő 
év termésére jósoltak. A ko-
pácsi gazdák szerint sok bort 
kell inni ezen a napon, hogy 
bő legyen a termés. Mind a 
vincevessző hajtatása, mind 
pedig a pincelátogatás a ma-
gyar nyelvterület más része-
in is szokás volt, és a borvi-
dékeken mára egyre inkább 
újraéledő hagyomány, ilyen 
a Vince-nap Siklóson vagy 

a villányi Pincéről pincére 
program is.

Téltemetés magyar módra
A farsang és az azt köve-

tő böjti időszak a tél végére 
is utal. Ennyiben a téli ün-
nepkör része, de már előre, 
a tavaszra utaló mozzanatok 
is megjelennek benne. Innen 
adódnak a határnapjai: Ger-
gely-nap, virágvasárnap. Eleve 
egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mu-
latságokat. Azt hitték ugyanis 
az emberek, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap legyengül, 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, alakos-
kodással, boszorkánybábu el-
égetésével akarták elűzni őket.

1.  Figyeljünk  
a testbeszédre!

Minden interjú stressz-
helyzet, hiszen az állás múl-
hat rajta. Figyeljünk ezért 
mindig arra, hogy a kényes 
kérdéseknél is maradjunk 
higgadtak, és ügyeljünk, 
hogy a nagy “árulkodó”, a 
kezünk lehetőleg maradjon 
előttünk az asztalon 

2.  Így tárgyaljunk  
a fizetésről!

Gondoljuk végig az inter-
jú előtt, hogy mi az a mi-
nimumösszeg, amennyiért 
még érdemes elvállalunk 
az adott feladatot. Húzzuk 
meg az alsó határvonalat, 
ami alá már nem tudunk 
vagy akarunk menni. Az in-
terjún majd megkérdezik, 
hogy mennyit szeretnénk 
kapni. Ekkor meg kell kér-
dezni, hogy “Ugye bejelen-

Hogyan tehet jó 
benyomást  
állásinterjún?
•  Érkezzen meg időben, ne késsen
•  Készüljön fel a cégből
•  Tudja, hogy milyen pozíció állásinterjújára érkezett
•  Ismerje saját önéletrajzát
•  Vegye ki testékszereit, öltözzön fel üzletiesen
•  Ne beszéljen túl sokat
•  Hagyja az interjúztatót beszélni
•  Motivációs tényezőként ne csak a pénzt említse
•  Ne tegezze le az interjúztatót
•  Ne vegye fel a telefonját az interjú közben

Tippek sikeres 
állásinterjúhoz

tett munkáról van szó? Havi 
bérről beszélünk? Bruttóban 
vagy nettóban? Van-e cafe-
teria a cégnél?”.  Ne kérdez-
zünk vissza, hogy mennyit 
szeretnének adni!

3.  Kevesebb  
mellébeszélést!

Kerüljük az előre betanult, 
panelmondatokat, mert a 
beszélgetés nagyon életide-
gen lesz. Ne idézzünk tan-
könyvi mondatokat, úgyis 
hamar kiderül egy gyakor-
lott interjúztatónál, hogy 
ezek nem a pályázó saját 
gondolatai.

4.  Kérdezzünk!

Ha valakit érdekel a mun-
kakör (és azért ment el az 
interjúra), akkor kérdezze 
meg például hogy ki lesz a 
főnöke. Mi lesz a legfonto-
sabb feladata? Új-e a mun-

kakör vagy már korábban is 
betöltötték? Miért ment el 
az elődje? A cég szerint mi 
az a tapasztalat, ami feltét-
lenül szükséges az állás be-
töltéséhez?  Mikortól sze-
retnék betölteni a pozíciót? 
Helyileg az adott épületben 
lesz a munkahely vagy va-
lahol máshol? 

Akinek az interjú végén 
nincsenek kérdései, az azt 
a benyomást keltheti, hogy 
nem is igazán érdekli a 
munkakör. 

www.szuperinfo.hu
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E-mai l :  centrum@nyiregyhaziszc.hu
Tel . :  0670/198-7447 •  www.nyiregyhaziszc.hu

Nyíregyházi  SZC Wesselényi  Miklós Szakgimnáziuma,  Szakközépiskolája 
és Kol légiuma •  OM azonosító:  203045(011)  •  www.wmk.hu

Ha Nyíregyházán szeretnél elhelyezkedni a szakma megszerzése után, a legjobb 
választás a Wesselényi. Gumiipari és műanyagipari képzéseket indítunk 

8. osztály elvégzése után.

Szakgimnáziumban:

Szakközépiskolában:

A szakmai gyakorlatot a legnagyobb nyíregyházi vállalatoknál teljesítheted.
Felvételi vizsgát nem tartunk.
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Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Fizetési előleg  !Havi ajándékcsomag

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 216 56 10
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kereset: net.170.000-200.000 Ft
+36 20 336 38 03

nettó 180.000 Forint-tól
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NYÍREGYHÁZI
KÖZBESZERZÉSI
KONFERENCIA

EGYEDI AJÁNLAT

2019. január 30.
- a közbeszerzési törvény

2019. évi módosításai
- Kbt. joggyakorlat

- budapesti közbeszerzési
szakértő előadásában
A RENDEZVÉNY DÍJKÖTELES

Érd.: 70/371-6328
 bendiktamas@gmail.com

Ház,  Házrész eladás

debrecentől 20 km-re, 86 
m2-es, összkomfortos csalá-
di ház extrákkal, 400 m2-es 
kis kerttel, biztonsági berende-
zésekkel eladó. Iár: 10 M Ft. T: 
20/920-3580

Kocsordon kétszobás, gázfűté-
ses ház nagy kerttel eladó. Érd. 
06-30/911-1445

Ház-, HázrészKeresés

Borbányán, Kállói és Alma utca 
közelében családi házat keresek. 
06-30/318-9245

l a K á s e l a d á s

Nyíregyházi 1+2 szobás 
földszinti lakás eladó életjára-
dékra vagy üzleti alapon. Tel: 
06-30/551-8228

a l B é r l e t e t  K í N á l

ráczkertben lakás kiadó 
egy vagy két fő részére. 
Érd. 06-30/221-5652, vagy 
06-44/502-844. Hívható 16-20 
óráig

a u t ó

autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 5-30 
Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182 

sérült, totálkáros, hiányos vagy 
hibás gépjárművek vétele, 2005-
ös évjárattól. 06-70/942-4481, 
06-20/506-5224

2002-es 1.6-os Renault Senic 
megkímélt, szép állapotban 
eladó. Érd: 06-30/928-7644

J á r m ű K e r e s é s

simson motorkerékpárt kere-
sek hibásan is! Illetve debre-
ceni olcsóbb hétvégi házat. 
06309689295

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, 
porcelánt, órát, könyvet, ezüs-
töt, hagyatékot műtárgybecsüs 
vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porceláno-
kat, régi könyveket, festménye-
ket, egyéb régiséget veszek. 
06-70/6244-977

á l l a t

Hússertések eladók élve, 
hasítva akár félsertés is! 
+36202935116

Komondor növendék kutya 

kiváló házőrző szülőktől eladó. 

Tel. 06-20/421-7465

e g y é B  e l a d á s

Pannónia motoros traktor pót-

kocsival eladó! Ára 110 ezer Ft. 

Érd: 06-70/290-6709

régi motorokat keresek, Sim-

son, Jawa, MZ, stb., akár hiá-

nyos vagy romos is lehet! 20/572 

5142

reNault MEGANE kuplungtár-

csa, fékbetét, üléshuzat, fenyő-

ágy matraccal eladó! 06-20/95-

25-748

e g y é B  K e r e s é s

mini mosógépet keresek meg-

vételre. Clatronic márkájú. Tel: 

06-42/784-349

Vásárolok plazmavágó fúvókát, 

ipari ezüstöt, platina hőelemet, 

amalgámot, forrasztó huzalt, 

érintkező pogácsát stb. Tel. 

06-20/923-4251

s z o l g á l t a t á s

Fürdőkád felújítás kosz, por-
mentesen 2 óra alatt. Burko-
lást vállalok. 06-20/4214530 

tetőfedő, bádogos régi tető-
javítás cseréplemezzel, min-
denféle csatornát vállalunk, 
akciós árban. Elérhetőség: 
06-30/893-7418 

á l l á s

Budapesti munkavégzésre 
keresünk csőszerelő, hegesz-
tő, segédmunkás munkatár-
sakat. Szállás, utazás bizto-
sított. Bér megegyezés sze-
rint. Tel: 06208420177 

Csatlakozz a csapatunkhoz! 

Nyugat-magyarországi (Győr, 

Mosonmagyaróvár és Sopron 

környéki) autóipari és fémipa-

ri nagyvállalatok állásajánlata-

iból válogathatsz (betanított, 

lakatos, targoncás, CNC-s, 

hegesztő, stb.), ahol kiemelt 

bérezést, ingyenes szállást, 

utazást, valamint bérelőleget 

és hosszú távú munkát bizto-

sítunk. Érdeklődni 8-20 órá-

ig a 06-70/639-9920 telefon-

számon JOBmotive Kft. 

gyere és dolgozz Velünk! 

Autóipari multi keres beta-

nított munkakörbe, bizton-

sági öv összeszerelő kollégá-

kat sopronkövesdi gyárába, 

3 műszakos munkarendbe. 

A szállás és a bejárás meg-

oldott. Kiemelkedő bér mel-

lett, 13. havi fizetést, prémiu-

mot, cafeteria-t, bérelőleget is 

biztosítunk. Érd. 06-70/600-

9021 JOBmotive Kft. 

győr-moson-sopron megyei 

munkára betanított dolgozókat 

keresünk azonnali kezdéssel 

női csapatunkba. Szállás bizto-

sított. +36-30/362-4338 Quality 

Job Kft.

győri fémipari partnerünkhöz 

keresünk betanított munkás, 

géplakatos, CNC-gépkezelő, 

autószerelő, villanyszere-

lő munkakörbe dolgozókat. 

Amit biztosítunk: versenyké-

pes fizetés, cafeteria, szál-

lás, munkába járás, haza-

utazási támogatás, bérelő-

leg. Érd. 06-70/415-9021 

JOBmotive Kft. 

Napelem-parkok telepíté-

sére betanított munkára dol-

gozni akaró munkaerőt kere-

sünk, Nyíregyháza és Máté-

szalka környékéről. Tel. 

06-30/831-0907 

Nincs munkád vagy váltani 

szeretnél? Betanított dolgo-

zókat keres nemzetközi autó-

ipari cég győri és mosonma-

gyaróvári munkahelyére. 

Versenyképes fizetés mellé, 

cafeteria-t, szállást, munká-

ba járást, bérelőleget bizto-

sítunk. Érd. 06-70/415-9020 

JOBmotive Kft. 

Önállóan dolgozni tudó kőmű-

vest és segédmunkást kere-

sek azonnali kezdéssel, szállást 

biztosítva. Munkavégzés helye: 

Budapest, Esztergom. Önéletraj-

zot a vozakbau@gmail.com cím-

re kérjük. Tel. 06(30)454-4226

szigetszentmiklósi Oázis 

Wellness Parkba karban-

tartót keresünk gépész-, 

vízvezetékszerelő-, vagy vil-

lanyszerelő végzettséggel, ver-

senyképes fizetéssel, bentlaká-

si lehetőséggel. Telefon: +3670-

242-0893 hétköznap 8-18 óra 

között.

o K t a t á s t  V á l l a l

sajtkészítő, aranykalá-

szos gazda, falusi vendéglá-

tó, méhész képzéseket indít 

a Magiszter Menedzser Kft. 

Szabó Endre vezetésével. Esz: 

000196/2014 Érd. 70/667-

5592 telefonon. 

t á r s K e r e s é s

56 éves férfi hölgy élettár-

sat keres, aki hozzá költözne. 

06-30-215-5594

58
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Műanyag nyílászárógyártó cég
gyakorlattal rendelkező munkatársakat 
keres debreceni telephelyre műhely- 
és beépítőmunkára.
Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com
vagy telefonon: +36 30 269 31 30 
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A figyelem most az 
irodaszerekre irányul ! 

Acél kerítéselemek méretre gyártása!
Famintás és színes 

változatban is!

Külső-belső színes kivitel

már 690 Ft/fm-től!

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 
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Viberen és      Whatsapp-on is!

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

N
yi

lv
á
n
ta

rt
á
s
i 
s
zá

m
: 
N

A
IH

-5
0

9
6

8
/
2

0
1

2

Viberen és      Whatsapp-on is!06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 
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Viberen és      Whatsapp-on is!

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

BÚTORT SZERETNE
OLCSÓ,JÓ

HA NEM CSAK
HANEM
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GKI, és GÉPKEZELŐI
TANFOLYAM FOLYAMATOSAN INDUL

EUROCAR-PARTNER  
AUTÓSISKOLA  
Oktató Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
06-70/366-6319; 06-70/600-3292 –  
eurocar.busz@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001148/2015.

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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