
Minőségi 7 légkamrás • 
profi lból
Külső-belső könyöklő• 
Redőnyök, hálók, szalagfüg-• 
gönyök nagy választékban

Irodánk:
Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 4.

Elérhetőségeink: 06-30/392-5406
e-mail:  kuruczablak@citromail.hu

Műanyag nyílászáró 
gyártó és forgalmazó Kft.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. február 2., XXVII/5.
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Járóbeteg-Ellátó Centrum
a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 

pályázatot hirdet

Járóbeteg-Ellátó Centrum

Gyógytornász munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű: azonnali belépéssel is, előre láthatólag 2021. április 30-ig, (a jelenlegi gyógytornász szülési 
szabadsága, majd, Gyermekápolási-gyermeknevelési szabadsága miatti távolléte idejére).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,heti 30 óra

Munkavégzés helye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja u.1-3.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Rendelőintézetbena törvényes munkaidő szerinti szakorvos
által kiírt gyógytorna alkalmazása a betegekre, közalkalmazotti jogviszonyban.
Illetmény és juttatások: KJT.1992.évi.XXXIII.törvény rendelkezése szerint.

Pályázati feltételek: Gyógytornászi főiskolai végzettség
  Előny: legalább1-3 éves szakmai tapasztalat.
 Büntetlen előélet.

Pályázat részeként benyújtandó: Motivációs levél,végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát.
További információt telefonon az 557 543-as központi számon kaphat(pl. munkrendről, az elvárásokról,a 
munkabérről, a személyes megbeszélés időponjáról a gyógytornász szakfeladat vezetőjével, a gazdaságveze-
tővel, a vezető asszisztenssel, az intézményvezetővel, stb.)

Pályázat benyújtás módja:
- Postai úton, a pályázatának a Járóbeteg-Ellátó Centrum címére történő megküldésével
(4200 Hajdúszoboszló,Szilfákalja u. 1-3) A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
- Elektronikus úton: igazgato@szoboszlorendelo.hu
- Személyesen: Dr. Varga Tamás igazgató főorvos, Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információk: www.szoboszlorendelo.hu

2017-es áron 2018 tavaszra
Síremlékek, urnasírok gránitból• 
Ajándék: gránit mécses tartó vagy • 
gránit virágtartó
Műkő síremlék: ajándék felirattal• 

Patkós Attila • Kőfaragó

Hajdúszoboszló, Radó u. 24. • Tel.:30/3949-239, 52/364-197

A Korpád Kft. 
teljes vagy részmunkaidőben 

FŐKÖNYVELŐT 
keres. 

A pályázónak szakirányú 
egyetemi, főiskolai, de minimum 
mérlegképes könyvelői végzett-

séggel és legalább 5 éves könyve-
lői gyakorlattal kell rendelkeznie. 
Érdeklődni a +36-30-349-6049 

telefonszámon lehet.

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.

N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KN Y Í L Á S Z Á R Ó KN Y Í L Á S Z Á R Ó K

GYÁR I
K ÉPV I S E L ETE

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

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

 Idősek
gondozóházába, 

Hajdúszoboszlóra,
SZAKKÉPZETT 

ÁPOLÓKAT
felveszünk.

TEL:  0630/4938841
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Apró Köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik

Boros 
János

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, családunk 
fájdalmában részvéttel

osztoztak
A gyászoló család

halálának 
2. évfordulójáról

,,Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,

Hiába szállnak 
árnyak,álmok,évek.”

Bánatos családja

Megemlékezés 

Hüse 
Péter
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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.
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Ingatlan

Eladó egy 2 szobás 2. emele-
ti lakás Isonzó utcában.Tel.:06-
30/680-4687

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

Hajdúszoboszlón városközpont-
ban 5 éve épült 8 lakásos tár-
sasházban 35 m2-es földszin-
ti akadálymentes bejáratú ame-
rikai konyha nappali+fél szobás 
lakás belső udvari kocsibeállóval 
11.9m Ft-ért eladó.Ingatlan köz-
vetítők kérem ne hívjanak.Tel.:06-
30/915-2056

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

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

lakás eladó Hajdúszoboszló 
Szilfákalja 19 másfél szoba föld-
szint.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

nádudvaron, a Szikoldalon csa-
ládi ház gazdálkodásra alkal-
mas nagy telekkel eladó. Érd.: 
06-30/492-1186

Városközpontban ház asztalos 
műhellyel,nyári konyhával eladó.
Tel.:06-70/978-5847

albérlEtEt Kínál

Fürdő közeli lakást,házat bérelnék 
vendégtartásra csak nyári szezon-
ra.Tel.:06-70/701-1157

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

Föld,  KErt

Hajdúszoboszló határában öntö-
zésre alkalmas környezetben 2.3 
Ha 78 Ak értékű szántóföld eladó.
Tel.:06-20/514-4342

Hajdúszoboszlói zártkertben 
jelenleg szántó de telephelynek 
is alkalmas telek eladó.Tel.:06-
30/402-2244

Jó minőségű termőföld eladó 
Ebes és Hajdúszovát térségében 
5.5 Ha 150 Ak értékű.Tel.:06-
30/314-2349

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

nádudvaron és környékén földet 
bérelek.Keressenek bizalommal 
megegyezünk.Boros József Nád-
udvar Petri-Derzs utca 2.Tel.:06-
70/370-1149

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

Szántóföldet bérelnék Kaba hatá-
rában hosszútávra.Papp Sándor 
06-20/223-9665

Jármű

Vásárolnék saját részre kevés 
km-rel suzuki ignist,opel astrat 
vagy volkswagent.Tel.:06-
70/500-3023

autó

Elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-2049079

JárműKErESéS

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

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, 
utánfutót, 1990-től , banki hitel-
lel terheltet, és sérültet is ár:2.5 
mft-ig tel:20-2049079

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

állat

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

mangalica és hús jellegű kanlott 
hízók eladók. Karcag, 06-30/322-
5343

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

tYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 
75% termelés, földön nevelt. 
INGYENES szállítás. 690Ft/db. 
Érd.:06-70/776-3007.

Vágni való tovább tartás-
ra alkalmas piros és cirmos 
kakasok,gyöngy kapható. Tel.:06-
52/954-820

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

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

nöVénY

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

EgYéb EladáS

Kukorica valamint terme-
lői méz eladó.Hajdúszoboszló 
Ádám u. 54.Tel.:06-30/402-
2244

EgYéb KErESéS

dunnát,hagyatéki tollat 
veszek.Hívásra megyek.Hétvé-
gén is.Megbízhatóság.Tel.:06-
52/274-468,06-30/356-4569

építési törmelék átvételét válla-
lom.Hívjon bizalommal.Tel.:06-
70/370-1149

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

SzolgáltatáSt Kínál

Klíma-légtechnikai rendszerek 
kivitelezését - hőszigetelését vál-
laljuk. 06-20/295-6913

Kőműves munkát, hőszigetelést, 
vizes-repedezett épületek keze-
lését, tetőfelújítást vállalunk.
www.faldoki.hupont.hu.Tel.:06-
70/384-2651

lakatos munkák, kapu, kerítés, 
lemezgarázs gyártás javítás, fes-
tés, lépcső kapaszkodók. Tel.: 
06-30/690-4001

Pénz

a d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 
szabadfelhasználású hitel ingat-
lanra, hitelkiváltás, hitelkártya 
kiváltása 75 éves korig, kezes nél-
kül, előzetes banki költség nélkül. 
Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, 
Reg.szám: 0040600476843, 
06-30/635-8080

álláS

agromárt 98 BT gyakorlattal ren-
delkező traktorost és szarvasmar-
ha gondozót keres.Érd.:Nádudvar, 
06-30/315-3061

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297

ildiko.miklos@inform.hu

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,
0620/4172373

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!
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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

PÁLINKAFŐZÉS

Nyitvatartás: hétfő-péntek 12:00-18:00 * szombat 9:00-13:00

MINDEN AMI AZ 
INTIMITÁSHOZ KELL...

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

44
62

94

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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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

Z: 
E-0

00
64

5/2
01
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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

oKtatáSt Vállal

aranykalászos Gazda,Méhész, 
Vagyonőr,Targonca-,Földmunka-
,Emelőgép-kezelő tanfolyamo-
kat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011

bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)

óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, -nevelő képzés 
indul februárban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

VEgYES

Kabán 800 m2 építési telek plusz 
200 kg-os tápmentes hízó eladó.
Tel.:06-20/987-9818

Hegeszteni tudó szerkezetlaka-

tos szakmunkást illetve segéd-

munkást alkalmazunk. Tel.:06-

20/9863958

Kőműves és ács szakmunkást fel-

veszek azonnali kezdéssel, hosz-

szútávra. Érd.:06-30/928-0718

Kőművest azonnali kezdéssel fel-

veszek.Bérezés megegyezés sze-

rint.Érd.:06-20/926-1847

önálló munkavégzésre képes 

autószerelőt keresek nádudva-

ri telephelyre.Tel.:06-30/985-

7821

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

A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.
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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

Kárpitozás széles anyag
 választékkal, házhoz

szállítással.
Telefon: 06-30/570-0170

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

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

FELSZOLGÁLÓ/
PULTOS

munkakörbe keres 
szakirányú végzettséggel, szakmai 

tapasztalattal rendelkező 
munkatársat. 

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu
e-mail címre várunk

Angol/német nyelvtudás köve-
telmény, orosz/román/német 

nyelvtudás előnyt jelent. 

A Hotel Silver 

TAKARÍTÓI/ 
SZOBAASSZONY 

munkakörbe keres, gyakorlattal 
rendelkező, pontos, precíz,

munkájára igényes munkaerőt. 

Nyelvtudás előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot az
 info@hotelsilver.hu e-mail
címre vagy személyesen a 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás 
király sétány 25. címen várunk.

Több éves tapasztalattal 
és áruismerettel rendelkező, 

vendéglátásban és logisztikában 
jártas férfi t keresünk 

raktáros
munkakör betöltésére

kiemelet fi zetéssel!
Feltétel: jogosítvány! 

Fényképes önéletrajzokat az 
info@hotelsilver.hu címre várunk!

ÁLLAT-
GONDOZÓT

Silver Majorba 
azonnali kezdéssel!
Fényképes önéletrajzokat 

várunk az 
info@hotelsilver.hu címre 
a pozíció megjelölésével!

keresünk a

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele:  
Villanyszerelő, műszerész végzettség.

Személyes elbeszélgetés: hétfő 13:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

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
Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

0670/378-02510670/378-02510670/378-0251

Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó

ÁCS MUNKÁT 
vállalunk

tetőkészítés, tetőjavítás, átfedés
�lagróriák, kerti bútorok készítése
kerítés, kerítésléc
garázskapu

Nagy 
István 

06-20/802-5636

PRECÍZ 
munkával, 
GARANCIÁVAL 
dolgozunk.

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

www.derecskeikalyhas.hu
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