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Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

megkezdte az idei évi
INPUT ANYAG FORGALMAZÁSÁT

-vetőmagok
-műtrágyák

-talajfertőtlenítők
-vegyszerek

Mezőgazdaság az Önök szolgálatában

A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

Elvárások:
 -mérlegképes könyvelői végzettség
 -adótanácsadói végzettség
 -önálló munkavégzés, precizitás
 -5 év szakmai tapasztalat
 -Tb. ügyintézésben jártasság
 -teljes körű NAV ügyintézés

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 05:00-19:00
Cím: Hajdúszoboszló, Bányász u. 2/b (az Egészségház mögött)

MINŐSÉGI SAROK ÉLELMISZERBOLT

10 évesek 
lettünk!

Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 05:00-19:00

01.28-án születésnapi
akciókkal várjuk!
Törzsvásárlóinkat 

meglepetés ajándékkal 
várjuk!

Patkós Attila
Kőfaragó

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

Kész gránit urnasírok
minőségigránitból 

NAGY 

VÁLASZTÉKBAN
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Jelentkezés: 
info@dryvitprofi .hu

Bővebben rólunk:
www.dryvitprofi .hu

VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉSBEN
ÉS ZSALUZÁSBAN 

jártas kollégát keresünk 
a debreceni székhelyű, Dryvit Profi  Kft-hez.

Munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megyén belül

Amit kínálunk: 
azonnali munkakezdés, profi  csapat, versenyképes fi zetés, egész évben 
biztos munkalehetőség egy stabilan növekvő magyar cégnél. 

Legyen Ön is 
a csapatunk tagja!

Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri
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Szeretnél egy fiatalos, dinamikus 
csapat tagja lenni? Szeretnél fejlődni és 

sikereket elérni? Itt a lehetőség! 
Jelentkezz a Hotel Silver****superior-ba

  
és legyél te az az EGY, aki szállodánk 

kiváló csapatát erősíti! Lehetsz 
tapasztalt, de akár kezdő is.

Érdeklődni a chef@hotelsilver.hu 
e-mail címen vagy a +36 20 940 5700 

telefonszámon lehet.
Geotherm Üdülő Kft.

 
munkakörbe keresünk kollégát 

azonnali kezdéssel 
a Hotel Silver***superior-ba. 

Jelentkezni fényképes önéletrajz 
elküldésével az info@hotelsilver.hu 

e-mail címen vagy személyesen a 
4200 Hajdúszoboszló, 

Mátyás király sétány 25. címen lehet.
Geotherm Üdülő Kft.
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www.privatpraxis-hajduszoboszlo.hu

PrivátPraxis Orvosi Rendelők
Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. út 22.

-Üzemorvos
-Háziorvos

-Gyermekgyógyászat
-Belgyógyászat (endocrinológia)

- Laboratórium
-Sportorvos

Nővértelefon, 
időpontegyeztetés:

 +36-20-277-7620
Dr. Búzás Csaba +36-30-393-1841
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297 

ildiko.miklos@inform.hu

Kettőt fizet, 
hármat kap!

Adja fel lakossági 
apróhirdetését

 irodánkban, kétszer,
(Hajdúszoboszló, Isonzó 2.)

a következőt 
AJÁNDÉKBA adjuk!
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H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, 
minden pénteken. Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Kiadásért felelős:
Fodor István ügyvezető Szerkesztésért felelős:

Dr. Kovács Julianna, Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, 06-30/443-5297

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 11. E-mail: 

hajduszoboszlo@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

Ház, Házrész eladás
Hajdúszoboszló Ádám u. 24 
szám alatti ingatlan eladó.
Irányár:megegyezés szerint.
Tel.:06-30/520-1271
Hajdúszoboszló,zrínyi utca 
36 szám alatt kertes ház eladó.
Tel.:06-30/514-4322
Hajdúszoboszlón Baross u. 2. 
alatti házas ingatlan 2186 m2 
telekkel eladó.Érd.:06-30/380-
3772
Ház eladó Nádudvar Szélső u. 
60.Érd.:06-30/578-9240

albérletet keres

 leinformálható, fiatal pár 
hosszú távra kiadó kertes 
házat keres Hajdúszoboszlón. 
Tel:: 06703328023

Hajdúszoboszlón vendégtartás-
ra alkalmas ingatlant bérelnék.
Tel.:06-70/457-5042

építési telek

Vállalkozásra és építkezésre 
alkalmas 1495nm-es, átmi-
nősített kert eladó Debrecen-
Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaske-
rítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval 
nyílik. Víz, villany van, gáz 
az utcában. Beállt gyümöl-
csös, buszjárat van. Alku-
képes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

Föld, kert

Hajdúszoboszló határában 
lévő tanya eladó.Érd.:06-
30/498-8042

Hajdúszoboszlón zsoldos dűlőn 

422/18 hrsz. alatt 200,5 Ak szántó 

eladó.Tel.:06-20/259-3550

3340 m2 kert bekerítve 

villannyal,fúrott kúttal,bódéval eladó 

a Csipkés dűlőn.Tel.:06-20/256-

9301,06-30/265-4146

340 AK 20,1 ha termőföld Haj-
dúböszörményben eladó Érd.: 
06305845347

Üzlet, műHely, telepHely, iroda

32 m2-es üzlethelység bármilyen 

tevékenységre kiadó.Érdeklődni:06-

20/946-4579

Gép, szerszám, term. eszk

kiárusítás profilváltás miatt 

IFA,LIAZ,pótkocsi alkatrészek stb. 

10-30% kedvezménnyel Hajdúszo-

boszló Ádám u. 64. alatt.Tel.:06-

30/983-4160,06-52/362-545

mtz traktorok kiváltására alkalmas 

új HATTAT traktorok 50-110 LE kate-

góriában készletről eladók. Hasz-

nált traktor beszámítás, finanszíro-

zás helyben megoldható. Új MTZ-

320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, MTZ-

892.2 traktorok vizsgáztatva rendel-

hetők. Tel: 30/349-8133 Farkasagro 

Plusz Kft.

Jármű

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 

87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 

KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-

SAL Tel.: 20-9134012

Járműkeresés

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal 

megvásároljuk (legyen hiteles, sérült)  

piaci áron márkától-kortól függetlenül! 

Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig 

Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

autókat, kisteherautó-
kat vásárolok azonnali 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú állapotú érdekelhet! 
0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személy-

gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-

futót,  1990-től , banki hitellel terhel-

tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20-

9134012

bútor

Jó állapotban lévő szobabútor és 

egy hordozható cserépkályha eladó.

Érd.:06-30/578-9240

állat

eladó 160-180 kg-os hízók.Tel.:06-

70/320-7949

Nádudvaron tömött liba,néma 

kacsa,gyöngyös kapható.Érd.:06-

30/647-1541

Vágó birka és körbálás szalma van 

eladó Hajdúszoboszlón.Tel.:06-

70/419-4234

1 db fias tehén,1 db hasas,4 db üres 

fiatlan magyar tarka tehén eladó.

Érd.:06-20/232-0890

170-180 kg hízók eladók.Érd.:06-

70/778-4017.Hszob., Wekerle u. 3.

NöVéNy

Nádudvaron 10 db hengerbálás lucer-

na eladó.Érd.:06-70/381-6900,06-

54/480-488

Vetőmag,kukorica,napraforgó fém-

zárolt lucernamag kapható Nádudvar 

Baksay Dániel út 30.Tel.:06-30/402-

2929

eGyéb eladás

akciós konyhakész tűzifa 
12.500Ft/m3-től. Cser, tölgy, 
bükk, akác. Gyors, megbízha-
tó szállítás. Számlával és szál-
lítóval. Tel.: 06-20/958-6233-
,30/262-8733. AA5946453

eladó 1 db 140x200-as komp-

lett masszív ágy és 4 db 180x25-ös 

ablakpárkány.Tel.:06-30/855-5874

Hagyományos nagyfejsze eladó Deb-

recenben. 06-20/224-3698.

kUkoriCaVetŐmaGok: 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendelhe-
tők házhozszállítással. www.
kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

réGi motorokat keresek, Simson, 

Jawa, MZ, stb., akár hiányos vagy 

romos is lehet! 20/572 5142.

retro háromrészes szekrénysor két 

ágyneműtartóval, fésülködő asztallal 

valamint egy két ajtós szekrény eladó. 

27 ezer Ft 30/668-7252

szemes tengeri 7-10 mázsás 

tételben,szinte új elektromos 

rokkantkocsi házhoz szállítva eladó.

Tel.:06-70/500-3023

eGyéb keresés

bicskákat-késeket vásárolnék 

Kocsis, Szoboszlai, Némethy, Besze, 

Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-30/979-

9529

dunnát,hagyatéki tollat veszek.

Hívásra megyek.Hétvégén 

is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-

468,06-30/356-4569

Veszek elromlott háztartási 

gépet,hűtőt,mosógépet,bojlert,TV-

t,rossz akkumulátort,vashulladékot...

stb.Tel.:06-20/231-0359

szolGáltatást kíNál

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-
6667

FÜrdŐkádak bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szoba-
festés, mázolás. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

tetŐász!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palatetők, 
cseréptetők bontás nélküli átfe-
dése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontá-
sa, rakása, csatornák cseré-
je, külső homlokzatok hőszi-
getelése, színezése, előtetők 
készítése. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

Apró

A POLYDUCT ZRT. 
FÉMSZER ÜZEME 
munkatársat keres

BETANÍTOTT LÉZERGÉP KEZELŐ 
munkakör betöltésére 

Munkavégzés helye: Püspökladány

Jelentkezés: személyesen, a Fémszer Üzemünkben: 
4150 Püspökladány, Táncsics Mihály u. 27., illetve 

várjuk a fényképpel ellátott önéletrajzát 
a karrier@polyduct.hu címre is.

Hajdúszováti baromfitelepünkre

UDVAROS,
ÁLLATGONDOZÓ

munkatársat keresünk.
Jelentkezés és érdeklődés:

Tel: 06/30/9456-521
E-mailen: nagiszallas@gmail.com

(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik halottunk

Zoványi András
temetésén megjelentek, sírjára virágot,

koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.

Kabai telephelyre 
 azonnali kezdéssel C, E  

kategóriás jogosítvánnyal  

SOFŐRT  
keresünk.  

Jelentkezéseket a  
marianna.vargane@umgroup.com  

email címre. Érdeklődni 
a 06-70/372-4586
06-70/333-1802 
telefonszámon.

argos Feed Group kft. 50
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Hotel Délibáb 
mosodájába 

keresünk megbízható 
munkatársakat, 

teljes munkaidőben.
Feladatok: mosás, 

vasalás, tisztítás, 
csomagolás.

Fundus Invest Kft.

MOSODAI
DOLGOZÓT

keresünk:

Fényképes önéletrajzokat a: 
hk@hoteldelibab.hu e-mail címre kérnénk 
vagy 06-30-395-5597 számon.

GÉPI FORGÁCSOLÓKAT, 
ESZTERGÁLYOSOKAT

keresünk  
debreceni telephelyre, 

önálló munkavégzésre, 
piacképes kereseti 

lehetőséggel. 

T: 52/531-670
Storker Kft.

BAZSÓ HÁZ
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állás

a Szuperinfó Média Kft. a megye terü-

letén megbízható, kerékpárral rendel-

kező kézbesítőt keres, kora reggeli 

munkavégzésre. Nyugdíj, rokkantsá-

gi ellátás mellett is végezhető kiegé-

szítő munka, melyre a +36-30/463-

2541 telefonszámon Oláhné Berecz 

Eszternél lehet jelentkezni.

a Szuperinfó Média Kft. korai kez-

déssel kerékpáros kézbesítőt keres 

Püspökladányban napilap terjesztés-

re. Érdeklődni Oláhné Berecz Eszter-

nél 06-70/199-2822 telefonszámon 

lehet.

betaNított DOLGOZÓKAT 
keresünk dunántúlra magas 
kereseti lehetőséggel. A 
munka jellegéből adódóan 
elsősorban férfiakat. Igé-
nyes, ingyenes szállás és 
utazás biztosított. Albérlet 
lehetőséggel. Efficiency Kft. 
0630/511-42-19.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánla-
taiból 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 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi 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.-

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.-

Hajdúszoboszlói telephelyünkre tar-

goncát is vezetni tudó udvarost kere-

sünk.Érdeklődni:06-30/586-2494 

telefonszámon.(Reno-Vako Kft.)

kőműves szakmunkást felve-

szek Hajdú-Bihari munkára nettó 

13.000Ft/nap. Tel.:06-30/928-0718 

(UNIVERSAL-GENERALBAU Kft)

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szar-

vasmarha telepére fejőst keres.

Érdeklődni:06-30/219-8766

/Nincs munkád vagy válta-
ni szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosí-
tunk. Érd.: 06-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-

Nyári legeltetésre juhászt keresünk 

Nádudvar és környéke (Bodazugi 

legelő).Tel.:06-70/623-1070,(Kiss 

Mihály őstermelő)

szarvasmarha mellé nádudvari telep-

helyre állatgondozót keresek.Folyama-

tos téli,nyári munka teljes munkaidő 

fizetés megegyezés szerint.Tel.:06-

70/370-1149,(Boros József e.v.)

takarítónőt keresünk felvétel-

re Hajdúszovátra a pékségba napi 4 

órában.Tel.:06-70/649-9595,(Szováti 

Kemencés Kft.)

mUNkaHelyet keres

idős néni gondviselését vállalom 

ingatlanért cserébe.Tel.:06-30/224-

3487

oktatást Vállal

a r a n y k a l á s z o s 
Gazda,Méhész, Vagyon-

őr, Targoncavezető,Földmunka-

,Emelőgép kezelő tanfolyamo-

kat indítunk Tel:30/2283281 

E001083/2015/A008,A004,A022                

,A012,A011

Jelentkezz most Edelényben 
és Debrercenben (január-feb-
ruár) induló VADÁSZKÉPZÉ-
SÜNKRE ,hogy már az idén 
vadászhass!  Kedvező ár, ked-
vező fizetéssel!A” bakok és 
bikák” Rád várnak!  Info:06-
30-377-8404.www.aszervezo.
h u . K e d v e z m é n y e k r ő l 
érdeklőd

matematika-fizika oktatást, korre-
petálást vállalok középiskolásoknak, 
egyetemistáknak. 1500 Ft/óra. Érd.: 
+36-30/829-0195

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

társkeresés

60 éves férfi keresi azt az 55-60 éves 
hölgyet aki egyszerű,kedves.Érdeklőd-
ni 18 óra után.Tel.:06-30/317-5710

VeGyes

méz termelői,heverők,fotelek,szekré
ny Hajdúszoboszlón Ádám 54 eladó.
Tel.:06-30/402-2244

termelői fűszerpaprika eladó cse-
mege 2.500 Ft/kg, csípős 2.800 Ft/
kg.Tel.:06-20/296-3023

Csere-bere

erdőmet minigarzonra cserélném. 
Tel.: 06-20/985-8395
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MIKOR
és HOL

Stand Up Show: Badár Sándor-

III. FÓRUM Csokifesztivál

Debrecen-Fórum

Február 13.
Félévnyitó Campus Party-

Follow The Flow

Debrecen-Hall

Február 14.
Valentin nap az Aqua-Palace 

élményfürdőben

Aqua-Palace fedett 

élményfürdő-Hajdúszoboszló, 

Gábor Áron utca 7.

Január 26.
Pótszilveszteri buli Bódi 
Csabival
Erdőspuszta
Január 27.
Jótékonysági focimeccs-
Kowalsky meg a Vega és a 
DVSC öregfi úk
Debrecen-Hódos Imre 
Sportcsarnok
Január 29.
A Fesztiválzenekar 
kamaraestje
Debrecen-Kölcsey Központ

Január 26.
Man Ray fotográfi ái-
Tárlatvezetés Fátyol 
Violával
Debrecen-Modoem Modern 
és Kortárs Művészeti 
Központ

Január 30.
Verdi:Traviata (élő 

operaközvetítés)

Debrecen-Apolló Mozi

Február 2.
Állarcos zenék 

csörögefánkhoz-

gyerekkoncert-Kodály 

Filharmónikusok

Debrecen

Február 7.
Csernus Imre előadása

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja utca 2.
Február 8.-10.
Csokifesztivál a 
FÓRUM-ban
Debrecen-Fórum
Február 9.
Tuba disznótor
Tuba Tanya-Hajdúszoboszló
Február 9.
Vastag Csaba unplugged-III: 
FÓRUM Csokifesztivál
Debrecen-Fórum
Február 10.

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu
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Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741
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GÉPKEZELŐ
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca, stb. / tanfolyam indul

NÁDUDVARON
2019. február közepén

(Megfelelő létszám esetén)

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/239-96-89, vagy a
30/685-63-18 telefonszámon

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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Magas referencia anyaggal rendelkező, 
dinamikusan fejlődő építőipari vállalat 

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

FESTŐ, KŐMŰVES 
HIDEGBURKOLÓ 

VÍZ – GÁZSZERELŐ 
VILLANYSZERELŐ 

Amit kínálunk: 

hosszú távú munkalehetőség egy stabil
háttérrel rendelkező vállalatnál 

kiemelt bérezés 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
20/265-2576

Tömb 2002 Kft.

50
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+36-30/545-6787

Hajdúszoboszló, Művelődési központ

Február 11. hétfő 17 óra

 Részletfizetési lehetőség
 Háztól-házig
 3 hónap alatt
 Családias
 hangulat
 Hitel lehetőséggel

október 11 csütörtök 17 óra

30

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

Kaba:
Rákóczi u. 93.

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

Nádudvar:
Kossuth tér (Buszmegálló mellett)

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

Hajdúszoboszló:
József Attila utca 6. fsz. 6.

Tel.: 06 20/2913355
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BEKE AUTÓSISKOLAT

Belföldi hétköznapi munkavégzésre,
állandó munkára, 

versenyképes fi zetéssel
  C kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező 

TEHERGÉP JÁRMŰ
VEZETŐKET

 keresünk felvételre.
Érdeklődni: 

Hajdúszoboszló
Kossuth u. 131.

Telefon: +36 30 938 7176
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SZŐNYEGMOSÁS!
Ingyenes házhozszállítással!
Rákóczi u. 190 sz.

Tel.:06-30/493-8650


