
Kabán 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ.
Megtalálható: a 

Hodosi Pizzéria és
a Lottózó  között.

Érdeklődni:
06-20/368-8200HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. január 26., XXVII/4.
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Alkatrészek és berendezések értékesítésével foglalkozó 
cég, a Bergvillmed Kft. keres azonnali kezdéssel 

hosszú távra munkatársat,
kereskedelmi asszisztensi pozícióba.

   Fõbb feladatok: 
- Árajánlatok, megrendelések készítése ,meglévõ 
  projektek nyomonkövetése.
- Számlák kiállítása, nyilvántartásának kezelése.
- Napi szintû kommunikáció külföldi beszállítókkal 
  angol nyelven.
- Csomagok elõkészítése szállításra, fuvarszervezés. 

   Feltételek, elvárások:
- Szakirányú végzettség, közép szintû angol 
  nyelvtudás.
- Irodai, levelezési tapasztalat.
- Gyakorlatiasság, talpraesettség, precizitás,
   megbízhatóság, rugalmasság, önállóság.

   Amit kínálunk:
- Hosszú távú munkalehetõség.
- Stabil vállalati háttér.
- Versenyképes jövedelem.

   Munkavégzés helye: Debrecen

 Az önéletrajzokat az alábbi emailcímre várjuk:
info@bergvillmed.hu

HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT  

képviselő-testülete 

Ajánlatok benyújtásának helye: 
Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal

időpontja: 2018. január 23. 12.00 óra 
Ajánlatok elbírálásának határideje:

legkésőbb 2018. január 31. 
Induló ár: 

200 000 Ft/év bérleti díj 
+100 000 Ft kaució

(4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.) haszonbérbe 
adja a hajdúszováti helyrajzi számú, összesen 

22,377 ha területű, nádas és mocsár művelési ágú 
ingatlanait   a rajta lábon álló nádterméssel. 

Til-Agro Kft.
Kaba, Kiss Tanya 0329/3

Érdeklődni: 0630/592-4465 - Földesi László

MAGYAR MŰTRÁGYÁK KEDVEZŐ 
ÁRON KAPHATÓK: 27%-OS PÉTISÓ

34%-OS AMMÓNIUM-NITRÁT
ÖSSZETETT MŰTRÁGYA 5:10:30

Ipari irányítástechnika, automatizálás szakterületen tevékenykedő, 
Nagyhegyes-Gólyáson és Füzesgyarmaton telephellyel rendelkező 

SCADA Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

• elektronikai műszerész (technikus vagy szakmunkás)

• villamos /automatizálási mérnök 
(BSc vagy MSc végzettséggel)

Követelmény a fenti munkakörök esetében: 
•irányítástechnikai és/vagy gyengeáramú villamos végzettség, 
•valamint B-kategóriás vezetői engedély,

Előnyt jelent ugyanezen munkaköröknél:
•az olaj- és gázipari területen megszerzett irányítástechnikai ismeret,
•a legalább 2-3 éves egyéb iparágban eltöltött szakirányú gyakorlati idő.

A pályázatokat, szakmai önéletrajzzal együtt, 2018. február 5-ig az 
alábbi elektronikus postacímre kérjük küldeni: mail@scada.hu
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Hajdúszoboszlón, a Közgazdasági  
Szakközépiskolában!

Jelentkezés 
a helyszínen, 
vagy 
Nagy Károly 06-20/924-5390
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Járművezetői 
tanfolyam indul 

Nagy Károly Autósiskola
2018. 01. 29-én

hétfő 17 óra

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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3. Kárpitozás széles anyag

 választékkal, házhoz
szállítással.

Telefon: 06-30/570-0170

Rotációs műanyagöntéssel
és fémszerkezetek gyártásával 

foglalkozó társaságunk

FELADATOK:
építési munkák szervezése, szakmai • 
irányítása, ütemterv szerinti vezetése
anyagigények, költség kalkulációk elkészítése• 
beszállítók, alvállalkozók versenyeztetése, • 
szerződések elkészítése
szerződések betartása, betartatása• 

ELVÁRÁSOK:
Építőipari technikumot végzett, megfelelő felkészültséggel • 
rendelkező pályázók jelentkezését várjuk, de előny 
a szakirányú építész/építőmérnök végzettség
nagyfokú önállóság, terhelhetőség, • 
felelősségteljes gondolkodásmód

ELŐNYT JELENT:
angol, vagy német nyelvtudás• 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük fényképpel ellátott önéletrajzát és pályázatát 
az alábbi címre küldje: karrier@polyduct.hu

ÉPÍTÉSVEZETŐ
munkatársat keres.

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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Építkezik, felújít? 
Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, 
válasszon prémium
minőségű Porta 
Doors ajtókat!

 g y á r i  k é p v i s e l e t e

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETT
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

MEGEMELT ÓRABÉR!

1100 
Cafeteria:net. 8.000 Ft

net. 25.000 Ft

100 %-

- : 4376-4./2003.
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2 2018. január 26.

Apró

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó
Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, Tel.: 52/273-006

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduszoboszlo@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
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!

„Jól kiegészítjük egymást”

A Richter Gedeon 
debreceni fióktelepe

Műszerész
munkatársat keres

(referenciaszám: 30015910).
Feladata: 
•   elektromos karbantartási feladatok, kalibrálások elvégzése, 

ellátórendszerek üzemeltetése;
•   az üzem műszaki állapotának, termelő képességének biztosítása;
•   munkafolyamatok során együttműködés gépész karbantartókkal;
•   az elvégzett munkák előírt dokumentációs követelményeinek 

betartása, dokumentációk készítése;
•   gyógyszergyártás szigorú előírásainak folyamatos betartása.

Elvárások: 
•   középfokú szakirányú végzettség (elektroműszerész vagy villa-

mos szakirány);
•  folyamatirányítási és minőségbiztosítási ismeretek;
•  ÉV mérési tapasztalatok;
•  önálló és precíz munkavégzés;
•  együttműködő, csapatjátékos hozzáállás.

Előnyt jelent:
•   kalibrálási tapasztalat;
•   vegyiparban vagy élelmiszeriparban szerzett műszerész vagy 

erősáramú villanyszerelési gyakorlat;
•  karbantartási, kivitelezési tapasztalat;
•  tisztatéri munkafolyamatok ismerete.

Egyéb:
•  betanulást követően 3 műszakos munkarend.
Munkavégzés helye: Debrecen. 

Kérjük, hogy jelentkezése során 
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a  

referenciaszám és bérigényének feltüntetésével 
szíveskedjék eljuttatni az alábbi címre:

Richter Gedeon Debreceni fióktelepe Debreceni HR szervezet
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 20.

rgdeb46877@richter.terminal.lensa.hu
Telefon: +36-1-431-5444

Ipari irányítástechnika, automatizálás szakterületen tevékenykedő, 
többnyire szolgáltatást végző SCADA Kft., a 4064 Nagyhegyes-Gólyás 

Hrsz:0160/3. alatt működő, saját tulajdonú telephelyére felvételt hirdet 
az alábbi munkakörökbe:

• Főkönyvelő, (1 fő)
• Könyvelő asszisztens /Adatrögzítő, (1 fő)
Követelmény és elvárások a fenti munkakörök esetében: 

1. Főkönyvelő

Feladatok:
•Teljes körű könyvelési és összetett számviteli feladatok ellátása
•Havi, negyedéves, éves zárások összeállítása
• Adóbevallások, önellenőrzések, statisztikai jelentések elkészítése, határidő-

ben történő benyújtása
•A társaság beszámolóinak elkészítése
•Kontrolling tevékenységhez alapadatok, információk folyamatos szolgáltatása
•Kapcsolattartás adóhatósággal, könyvvizsgálókkal, egyéb hivatalokkal
•Kapcsolattartás a kontrolling és egyéb társasági funkcionális szervezetekkel
•Könyvelési terület munkájának szakmai irányítása, felügyelete

Elvárások:
•Felsőfokú / középfokú gazdasági végzettség
•Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
•Cégek teljes körű könyvelésében szerzett több éves tapasztalat
•Kontrolling területen szerzett tapasztalat
•Erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Offi ce)
•Önálló munkavégzés
•Alaposság, megbízhatóság, kitartás
•Együttműködésre és csapatmunkára való készség
•B-kategóriás vezetői engedély

2. Könyvelő asszisztens / Adatrögzítő

Elvárások:
•középfokú közgazdasági végzettség,
•könyvelési / pénzügyi adminisztráció területen megszerzett gyakorlat,

A pályázatokat, szakmai önéletrajzzal együtt, 2018. február 5-ig az 
alábbi elektronikus postacímre kérjük küldeni: mail@scada.hu

Az újévben is 2018. jan. 2-től

Hagyományos 
technológiával

Favágás mentesen
Kisebb mennyiségeket is.

Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt.
Nádudvari úti szeszfőzdéjében.

É rd . : 0 6 - 3 0 / 2 9 9 - 8 3 4 0
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Ingatlan
H-szoboszlón kertes családi ház eladó.(Doberdó zug 3)
Érd.:06-52/363-292

Hajdúszoboszlón Isonzó utcában 4. emeleten 53 
m2-es 2 szobás lakás eladó.Irányár:12.500.000Ft.Tel.:06-
70/576-5163

Hajdúszoboszlón Szedres utcában,fürdőövezetben 3 
szobás ikerház fele eladó.Tel.:06-20/369-7541

Kaba Cukorgyári út 3 alatti tetőteres családi ház eladó.
Tel.:06-30/292-3416

Kaba központjában 5 szobás családi ház eladó.Tel.:06-
30/663-0383

lakás eladó Hajdúszoboszló Szilfákalja 19 másfél szoba 
földszint.Tel.:06-30/370-4476

lakás eladó Szilfákalja 19 másfél szoba földszint.Tel.:06-
30/370-4476

nádudvar,lukács Dénes u. 42 alatti lakóház eladó.
Érd.:06-30/360-1813

Ház, házrész eladás

nádudvaron Somogyi Béla 34 alatt ház nagy telekkel 
eladó.Tel.:06-30/415-5163

albérletet Kínál
Hajdúszoboszlón egy szoba összkomfortos ház fia-
tal párnak vagy egyedülállónak kiadó a Bánom kertben.
Tel.:06-20/236-2724

nyári szezonra házat bérelnék.Tel.:06-70/573-3893

Föld,  Kert
a 0181/28 helyrajzi szám alatt 106,6 AK értékű szántó 
eladó.Tel.:06-20/393-0666

Hajdúszoboszló határában Zsoldos dűlőben eladó 3.96 
Ha 140 AK-ás termőföld.Tel.:06-30/513-3829

Hajdúszoboszló határában öntözésre alkalmas kör-
nyezetben 2.3 Ha 78 Ak értékű szántóföld eladó.Tel.:06-
20/514-4342

Kabán B4-es táblában 320 Ak öntözhető 8.6 ha termő-
föld eladó.Tel.:06-20/554-8500

nádudvaron és környékén földet bérelek.Keressenek 
bizalommal.Megegyezünk.Boros József Nádudvar Petri-
Derzs 2.Tel.:06-70/370-1149

Szántóföld 2.6 HA 74 aranykorona 059-es táblában 
eladó.Érd.:06-70/514-7461

gép,  SzerSzám
gruber-lazító, vetőgép, 2-3-4eke, forgóborona, homlok-
rakodó, faelgázosító kazán eladó, 30LE kistraktor. Érd.:06-
30/747-6774 Berettyóújfalu Pákász 58.

Jármű
eladó Hajdúszoboszlón 1.6-os dízel Ford Focus sérülés 
mentesen,full extrásan,téli gumikkal.Irányár:2.500.000 
Ft.Tel.:06-20/377-9254

autó
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kis teher 
gépkocsit, utánfutót, 1990-től , banki hitellel terheltet, és 
sérültet is ár:2.5 MFt-ig. Tel:20-2049079

JárműKereSéS
autóJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (legyen 
hiteles, sérült)  piaci áron márkától-kortól függetlenül! Kor-
rekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kisteher gép-
kocsit, utánfutót,  1990-től , banki hitellel terheltet, és sérül-
tet is ár:2.5 mft-ig tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elektro-
mos mopedet, hibásat sérültet is házhoz megyek. Tel.: 
20-2049079

SzemélYautóKat, kisteherautókat vásáro-
lok azonnali készpénzfizetéssel!Mindenféle érdekel! 
Veterán is!  0630/231-7750

állat
Házi nyúl igény szerint eladó.Tel.:06-30/955-8002

Húshibrid és kettős hasznú napos csirke,napos 
gigantgyöngyös eladó és megrendelhető.Tel.:06-30/205-
3056

malacok,kis és nagy súlyú süldők valamint kis súlyú 
hízók eladók.Tel.:06-20/944-0627

mangalica malacok kanok aggregátor, centríro-
zó, utánfutók, nagy víztároló tartály, kandalló. Érd.:06-
70/406-7110

nádudvaron hízók eladók 130-180 kg hasítva is.Érd.:06-
70/580-2562

nagy súlyú hízók eladók.Tel.:06-20/341-4340

160-180 kg hízók eladók élve vagy hasítva is.Érd.:06-
70/778-4017

80-100 kg-os hízók eladók.Érd.:06-30/539-7691

növénY
Kabán 50 db kis bálás lucernaszéna eladó.Tel.:06-
30/322-4006 vagy 06-54/460-617

Kukorica,búza,árpa eladó.Nádudvar Pacsírta utca 7 
sz.Tel.:06-30/522-4617

Széna és lucerna 120*120-as bálás hálókötéssel 
Nagykerekiben eladó, szállításban tudok segíteni. Érd.:06-
30/657-7802

egYéb eladáS
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, használ-
tak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 
50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 
20-2049079

Kukorica valamint termelői méz eladó.Hajdúszobosz-
ló Ádám u. 54.Tel.:06-30/402-2244

tűzifa akció! Kemény tűzifa 19500Ft/m3-től erdei m3 
bükk, tölgy, gyertyán 1-2 nap határidőn belül szállítunk. 
30/678-1259

egYéb KereSéS
dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívásra megyek.Hét-
végén is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-468,06-30/356-
4569

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érintkezőpogácsa, nit-
rát, paszta, palládium, forrasztópálca, tekercs, amalgám 
stb. vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elektro-
mos mopedet, hibásat sérültet is házhoz megyek. Tel.: 
20-2049079

SzolgáltatáSt Kínál
ebédrendelés, házhoz szállítás 750 Ft/db.Tel.:06-
30/207-3045.Étlap:www.hullampanzio.hu

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, fényezése, gépi 
eljárással, gyári színekkel. Érd.:06-70/672-8881

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, gépi eljárással, 
gyári színekkel! Garanciával! Érd.:06-20/391-4249

Kabán házi tej házhoz szállítva 150Ft/l eladó.Tel.:06-
30/454-8020

Klíma-légtechnikai rendszerek kivitelezését - hőszi-
getelését vállaljuk. 06-20/295-6913

Kőműves vállalja alaptól tetőig családi házak építését.
Ezenkívül felújítást,átalakítást.Tel.:06-20/420-7251

pénz
adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású hitel 
ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya kiváltása 75 éves 
korig, kezes nélkül, előzetes banki költség nélkül. Függő 
ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 0040600476843, 
06-30/635-8080

álláS
agromárt 98 BT gyakorlattal rendelkező traktorost és 
szarvasmarha gondozót keres.Érd.:Nádudvar, 06-30/315-
3061

autószerelő munkatársat keresünk Hajdúszoboszlón 
azonnali munkakezdéssel.Fizetés megegyezés szerint.
Érd.: személyesen önéletrajzzal.Tel.:06-30/9388286

betanított dolgozókat keresünk autóipari beszállí-
tó parnerünkhöz Dunántúlra, a régióban a legmagasabb 
bért biztosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd:06/30-
511-4219.

Hajdúszoboszlói kis élelmiszerüzletbe eladót felve-
szünk.Tel.:06-30/200-4504

Hajdúszoboszlói szállodacsoport keres mun-
kavállalókat recepciós munkakörbe. Önéletrajz: 
tarnainemarta@gmail.com. Tel.:06-20/388-2090 
vagy 06-30/425-8899.

Hajdúszoboszlón apartmanok takarítására hosszú távra 
takarító nőket keresek.Tel.:06-30/856-4990

Kőművest és segédmunkást bejelentett azonnali mun-
kakezdéssel keresek.Bér:megegyezés szerint. Érd.:06-
30/347-6063

nefelejcs Presszóba pultost keresek.Érdeklődj helyben 
vagy hívj bátran.Tel.:06-70/218-3970

önálló munkavégzésre képes autószerelőt keresek nád-
udvari telephelyre.Tel.:06-30/985-7821

püspökladány területére a Napló terjesztésére lapki-
hordó kézbesítőt keresek.Kiegészítő munkaként,főállás 
mellett is végezhető,de várom nyugdíjas és rehabilitálha-
tók jelentkezését is.Érdeklődni a +36-30/630-8433 tele-
fonszámon lehet.

Sertésgondozó jó kereseti lehetőséggel debreceni 
sertés telepre munkatársakat keres.Jelentkezés:06-
30/413-7563

Szarvasmarhák nyári legeltetéséhez megbízható 
dolgozót keresek,magas kereseti lehetőséggel.Tel.:06-
30/501-7454

Yorkshire terrier 4 kan 1 szuka kiskutyák eladók.
Tel.:06-70/555-3956

oKtatáSt vállal
aranykalászos Gazda,Méhész, Vagyonőr, Targon-
ca-, Földmunka-, Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indí-
tunk Tel: 30/2283281 E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011)

óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő munkatárs, 
gyógypedagógiai segítő munkatárs és kisgyermekgondo-
zó, -nevelő képzés indul februárban Debrecenben. Érd.: 
Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-
335 E.sz.: 000850/2014

vegYeS
építési törmelék átvételét vállalom.Hívjon bizalommal.
Tel.:06-70/370-1149

Üzlethelyiség műkörmösnek kiadó Hajdúszoboszlón a 
Deák Ferenc utcában.Tel.:06-30/282-4293

vetőmag,kukorica,napraforgó,fémzáralt lucer-
namag kapható.Nádudvar Baksay Dániel út 30.Tel.:06-
30/4022929 vagy 06-54/481-201

23 m2-es üzlethelyiség Hajdúszoboszlón a Deák Ferenc 
utcában kiadó.Tel.:06-30/282-4293

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
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HAJDÚSZOBOSZLÓ TESCO 
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MINDEN EZÜST ÉS 
ACÉL ÉKSZER

50%*
KEDVEZMÉNNYEL! 

MINDEN 
ARANY ÉKSZER

1.000 Ft/g
KEDVEZMÉNNYEL!

SZERELMES 
FEBRUÁR

Köszönetet mondunk 
mindazoknak,akik
szeretett halottumk

Csendes 
Ferenc

temetésén  
megjelentek,sírjára 

koszorút,virágot 
helyeztek,bánatunkban

részvéttel osztoztak
A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Ökrös
Imre
élt 62 évet

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút virágot 

helyeztek, a család fájdalmában
részvéttel osztoztak.

 
A gyászoló család

Cseréptetők, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 

zsindely ráolvasztással. 
Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítása, 

kémények bontása, javítása.
Bádogosmunkák. Tavaszi 

előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

Érdeklődni:

Betanított munkás
Hely: Debrecen

 teljes munkaidő

 Villanyszereléssel foglalkozó 
cég keres �atal, „B”-kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, önmagára és környezetére igényes 
betanított munkást.

 vésés, vezeték fűzés, gipszelés, 
különböző fémipari munkák, karbantartói munkák.

utazási hajlandóság (vidéki munka esetén), gyakor-
lat előnyt jelent.

 szakmai fejlődési lehetőség, 
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körű 
biztosítása, munkaidőben céges autó használata.

Villanyszerelő
Hely: Debrecen

 teljes munkaidő

 Cégünk épületvilla-
mosságban, és a villanyszerelés különböző 
területein jártas, fiatal villanyszerelőket keres.

 épületvillamosság, elektro-
mos rendszer karbantartása.

 szakirányú végzettség, „B”-
kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság 
(vidéki munka esetén).

 szakmai fejlődési lehetőség
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes 
körű biztosítása, munkaidőben céges autó 
használata.
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A Nádudvari Református Egyházközség 
Idősek Otthona bentlakásos rendszerébe

SZAKKÉPZETT 
ÁPOLÓNŐT,

idősek nappali ellátásában pedig 

FOGLALKOZTATÓ 
KLUBVEZETŐT 

keres.
Jelentkezni fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal 

Nádudvar, Petri-Derzs szám 6-8.  alatt 
illetve emailben:

ferenczikne.angelika@nadudvaririo.axelero.net
Telefon:06-54/527-090

Szociális gondozó
és ápoló (2 év)

Épület- és
szerkezetlakatos
(2 év)

Női szabó
(2 év)

Asztalos (2 év) 

Kőműves (2 év)

Gépi forgácsoló 
(2 év)

CNC gépkezelő
(1 év)

Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző (2év)

Mentőápoló (0,5 év)

Gyermekotthoni
asszisztens (2év)

2018. februárban induló
képzéseink felnőttoktatás

rendszerén belül

Berettyóújfalu
Eötvös utca 1.

Telefon: +36 54/951-961
E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

Facebook: acebook.com/BerettyoujfaluiSzC

Dr. Búzás Csaba  +36-30/393-1841  
 www.uzemorvos-hajduszoboszlo.hu

Újonnan épült rendelőkomplexumunk
elkészült, átköltöztünk  a Dózsa Gy. út 22-be.

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

MELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEK
MINDEN SZEMÜVEGKERETRE

Kaba:
Rákóczi u. 93.

Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Kossuth tér (Buszmegálló mellett) 

Tel.: 54/480-476, 20/329-4986

Figyelem! 

Elköltöztünk!

Sebészeti magánrendelés
Rendelési idő: minden szerda 17-19 óra
Helye: Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7 , Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

LÉZERES MŰTÉTEK  dr. Szikora Miklós
benőtt köröm végleges ellátása
sírdaganat
ásamirigy daganat (atheroma)

s mölcsök
daganatok

anyajegy áv vettannal

fibrómák
Érsebés gálat,
se űtétek
f ke lések, gálás
ekc érk s

géne tás

Bejelentkezés: 06-30/9675-866, 52/580-070

30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 
gondozó és ápoló, óvodai dajka, 

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 
gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS
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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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