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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

ZÖLD GYULA műkőkészítőZÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLD GYULA 

4200 Hajdúszoboszló Bordángát utca 30/A 
Tel.:06-30/249-7359

-síremlékek,kripták,urnasírok
- gránit,márvány,mészkő és 
fényezett műkő termékek

- kiváló minőség,kedvező árak,
rövid,pontos határidő
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30/633-0073 www.forba.hu

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

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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MOSODA NYÍLT!
Háztól házig szállítással!

Püspökladány, 
Rákóczi utca 32 szám alatt!

Laundry Clean Bt.
Érdeklődni a helyszínen vagy 

telefonon
 06-70/389-4645
06-70/776-8818

Gépi forgácsolás
Esztergálás,
marás, fúrás

Telefon:

06-30/590-6667

Gépi forgácsolás
Esztergálás,
marás, fúrás

51
11

99

SZŐNYEGMOSÁS!
Ingyenes házhozszállítással!
Rákóczi u. 190 sz.

Tel.:06-30/493-8650 51
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A Formula-GP Kft hajdúszoboszlói 
telephelyére munkatársat keres 

AGRÁRMÉRNÖK/
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK 

munkakörbe. 
Tel:06-70/7700-847
e-mail: allas@formula-gp.hu
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 06-30-709-3573

Német KBE PRÉMIUM 
első osztályú nyílászárók:

ABLAKOK
5 ponton záródó 

BIZTONSÁGI AJTÓK
5 év garanciával!

Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás, rövid határidővel! 
16 év szakmai tapasztalattal és referenciával!

ÚJ TÍPUSÚ MŰANYAG REDŐNYÖK

2 és 3 rétegű üveggel +gáztöltéssel

Alumínium Redőnyök
Szúnyoghálók
Harmónikaajtók
Reluxák
Szalagfüggönyök

Hajdúszoboszló Egyetlen Bemutatóterme: Bocskai bolt oldalában (OTP mellett)

Nyitvatartás: H-P: 8:30-12:30
Nyitás: Március 4. 8:30
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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

Apró
Ház, Házrész eladás

eladó Hajdúszoboszlón 
(Bánomkert) Tóth Árpád utcán 
első emeleti,felújított,nagyon 
jó elosztású-nappali,plusz két 
kisszoba,gondozott kerttel és 
garázzsal rendelkező lakás.Érdek-
lődni a 06-70/771-7340.

Frekventált helyen lévő ingatlan 
eladó.Telephelynek,raktárnak,6 
lakásos társasház építésére alkal-
mas.(Hajdúszoboszló,Dózsa György 
utca 52.)Érd.:06-30/943-0751

Hajdúszoboszló Ádám u. 24 szám 
alatti ingatlanom eladó.Érd.:06-
30/682-5274 vagy 06-30/520-
1271

Hajdúszoboszló,zrínyi utca 36 
szám alatt kertes ház eladó.
Tel.:06-30/514-4322

Hajdúszoboszlón Baross u. 2. alat-
ti házas ingatlan eladó 2186 m2 
telekkel.Érd.:06-30/380-3772

Hajdúszoboszlón ház eladó, nem 
messze a fürdőtől és a Tescotól. 
Tel: 06-30/943-0005

Hajdúszováton 3 szobás dupla 
komfortos családi ház a központ-
ban eladó.Érd.:06-70/514-7461

Ház eladó Nádudvaron Szélső u.. 
60. sz.Érd.:06-30/578-9240

Ház eladó!Nádudvaron Kossuth út 
82.Érdeklődni: Nádudvar Vas út 4.

létavértesen ház, Szél utcai meg-
állóhoz közel, nagyobb telekkel 
eladó. 06-30/943-0005

Nádudvaron ház eladó Somogyi 
Béla u.13.Érd.:06-20/498-1390

Nádudvaron strand mellett 3190 
m2 telek házzal eladó.Tel.:06-
70/776-5150 vagy 06-30/852-
5224

Nádudvaron telephelynek, gazdál-
kodásra alkalmas nagy sarok telek 
parasztházzal,közművekkel eladó.
Tel.:06-20/493-1176

Nádudvaron 60 m2-es részben 
felújított összkomfortos családi 
ház eladó. Iár: 2,7MFt 06-30/683-
5141

2 szobás minigarzon eladó Hajdú-
szoboszló Tóth Árpád utca.Tel.:06-
30/581-6610

Ház, Házrész keresés
Hajdúszoboszlón kisebb kertes 
házat keresek 42 m2-ig.Érd.:06-
30/682-5274 vagy 06-30/520-
1271

apartmanházat bérelnék hosszú-
távra előre fizetve vételi opcióval.
Tel.:06-30/935-8054

építési telek
ebes Tavasz u. 20 alatt építé-
si telek eladó.(1323 nm).Tel.:06-
70/771-1549

Hajdúszoboszlón Nádudvari út 86 
szám alatt 799 m2-es beépítet-
len építési telek eladó.Ár:8,9 M 
Ft.Tel.:06-30/849-3090

Vállalkozásra és építkezésre alkal-
mas 1495nm-es, átminősített kert 
eladó Debrecen-Méhészkertben. A 
telek két utcára nyílik, 80m-es vas-
kerítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-
lik. Víz, villany van, gáz az utcá-
ban. Beállt gyümölcsös, buszjárat 
van. Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. 
Tel: 06-20/261-2561

Föld, kert
Hajdúszoboszló határában 5,5 Ha 
szántóföld eladó.Érd.:06-30/498-
8042

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

Hajdúszoboszlón zsoldos dűlőn 
422/18 hrsz. alatt 200,5 Ak szántó 
eladó.Tel.:06-20/259-3550

Hajdúszováton 2,74 Ha szántó 
eladó.Tel.:06-70/252-3539

Üzlet, műHely, iroda
Nádudvaron 106 m2-es üzlet/iro-
dahelyiség önálló telken Kft.-vel 
eladó.Tel.:06-20/493-1176

32 m2-es üzlethelység bármilyen 
tevékenységre kiadó.Érdeklődni:06-
20/946-4579

Gép, szerszám, term. eszk
WC-papírgyártó gép garanciával 
Eladó.Érd.:06-30/943-0751

Jármű
elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

Volkswagen Jetta 9 éves 38.000 
km-rel,6 kapás kerti kapa eladó.
Érd.:06-30/390-8709

Járműkeresés

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

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, 
utánfutót,  2000-től , banki hitellel 
terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-
ig tel:20-9134012

személyautókat és teherau-
tókat veszek készpénzfizetés-
sel! Bármilyen korú, állapotú 
érdekel!0630/231-7750

Bútor
Jó állapotban lévő szobabútor és 
hordozható cserépkályha eladó.
Érd.:06-30/578-9240

réGiséG
készpéNzért VÁSÁROLOK korrekt 
áron aranyékszert, porcelánokat, 
festményeket, szobrokat, órákat 
saját részre! Tel: 20/5360-069

állat
Hajdúszoboszlón 3 db 120-130 
kg-os hízó eladó.Tel.:06-30/539-
7691

Húshibrid és kettőshasznú 
naposcsirke,napos gigantgyöngyös 
eladó és rendelhető.Tel.:06-
30/205-3056

kettős hasznú előnevelt csir-
ke házhoz szállítással 
megrendelhető!Nádudvar Lukács 
Dénes u. 40.Tel.:06-30/360-1813

magyar tarka tehén második fiával 
7 hónapos vemhesen eladó.Nádud-
var.Tel.:06-30/354-2340

méhcsaládok kereten,kaptárban 
valamint méz eladó Hajdúszobosz-
ló, Ádám 54.Tel.:06-30/402-2244

Vágó birka van eladó.Szántóföldet 
bérelnék Hajdúszoboszló környé-
kén.Tel.:06-70/419-4234

Vágó juhok eladók.Érd.:06-30/883-
9827

80-100 kg-os hússertések továb-
bá mangalica hízók kis súlyúak és 
süldők eladók.Malac csere érdekel.
Tel.:06-20/944-0627

NöVéNy
Fedett helyen tárolt eső-
mentes körbálás 
anyalucerna,gyepszána,szalma 
Hajdúszoboszlón eladó.Tel.:06-
30/427-2804

eGyéB eladás
Használt Shiatsu masz-
százsfotel 3 masszírozó 
programmal,melegítőfunkcióval 
eladó.Érd.:06-30/943-0751

szalma,széna,vágóbirka eladó.
Érd.:06-30/689-1283

tetőcserép Hajdúszoboszlón 
lebontható és ingyen elvihető 
ugyan itt cserépkályha kibontható 
és ár ellenében elvihető.Tel.:06-
20/559-2939

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

régi motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa..stb. Tel.: 
06-20/572-5142

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok.Tel:70/532-20-21.

szolGáltatást kíNál
Csempe, járólap lerakását, fürdő-
szobák teljes körű felújítását, víz 
szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-
lalom. Pontos, megbízható, precíz 
munka! Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-6667, 
06-30/575-6289

egyetemi hallgató matematika 
és fizika korrepetálást vállal fel-
ső tagozatos diákoknak.Tel.:06-
30/684-8103

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

Hőszigetelést,kőműves munkát 
vállalok.Precíz,megbízható,pontos 
munkavégzés.Tel.:06-20/290-
4007

kosaras autóval veszélyes fa 
kivágását vállalom, illetve bérel-
hető. Érd.:06-30/441-7742

pala cseréptetők átfedése bármi-
lyen anyaggal.Bádogozás,hőszige
telés,kéményszervíz.Garanciával.
Tel.:06-30/244-0560

palatetŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, laminált parkettázást válla-
lunk.Tisztességes munka végzés-
sel korrekt áron.Tel.:06-70/631-
1550

társasházak,családi házak 
homlokzati hőszigetelé-
se, festés-mázolás,tapétázás 
h o s z i g e t e l e s f e s t e s . h u 
tel:70/369-1614

tetŐász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Villanyszerelési munkálatok 
teljes körű kivitelezése.Tel.:06-
70/947-3648

szolGáltatás keresés
pótkocsi fékjavításhoz (lassú jár-
mű) hozzáértő személyt keresek.
Tel.:06-70/500-3023

állás
a Bíró Transz Kft. gyakorlattal ren-
delkező tehergépkocsi szerelőt 
keres püspökladányi telephelyre.
Tel.:06-20/959-1452

a Szuperinfó Média Kft. lapterjesz-
tő, állandó helyettes és díjszedő 
pozícióba keres több munkatársast 
Püspökladány és Nádudvar telepü-
lésen. Érdeklődni Oláhné Berecz 
Eszternél lehet a 06 70 199-2822 
telefonszámon

autószerelőt-gépszerelőt keresek 
Nádudvari telephelyre.Érd.:06-
30/985-7821,(Ugrai Sándor e.v.)
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON

bér: br. 1000 Ft/óra
+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz

Fizetési előleg; hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18
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Örök fájdalommal a szivünkben 
emlékezünk a szomorú napra 

Február 26- ra, amikor 6 éve elvesztettük 
az Imádott Drága Jó Édesanyát, 

Anyóst és Feleséget 

Horváth 
Zsuzsannát.  

„Meggyötört a lelkem, csupa könny és bánat,
A virágos rét is Nélküled oly sivár és száraz.
Megszakadt a szivem mert örökre elmentél,  

Úgy hagytál itt minket hogy búcsut sem vettél.  
Angyali mosolyod nem ragyog rám többé,

De Te Édesanyám a szivünkben élsz örökké,
 Mert amig élünk szeretünk, soha el nem feledünk!”

Örökké bánatos lányod Évike, 
vejed Józsi, férjed Karcsi.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.
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az Ulveczki Kézműves Cuk-
rászműhely szakképzett, 1-2 
év gyakorlattal rendelkező cuk-
rász kollégát keres, hosszú táv-
ra, püspökladányi munkavég-
zéssel. Bér megegyezés sze-
rint. Jelentkezni az  ulveczki.
ferenc@gmail.com címen rövid 
fényképes önéletrajz elküldésé-
vel.(Ulveczki Ferenc e.v.

Europe World Hungary Kft. 

hegesztőket keres Debre-

ceni telephelyére,jó kerese-

ti lehetőséggel,napi hazajárással.

Tel.:06-70/333-8379,06-70/426-

1497,06-20/393-5500

H-szoboszlón szobaasszonyt kere-
sek teljes munkaidőbe,bejelentve.
Érd.:06-30/425-6023,(Esztinka 
Kft.)

Hajdúszoboszlón a Mátyás király 
sétányon ruházati boltba helyi 
lányt felveszünk.Érd.:06-30/968-
0131,(Sávoltné Cseke Mária e.v.)

Hajdúszoboszlón, a Tesco üzlet-
soron nyíló cukrászda-fagylal-
tozónkba kommunikációs szintű 
angol vagy német nyelvtudással 
pultos felszolgálót felveszünk.
Jelentkezni fényképes szak-
mai önéletrajz,bérigény megje-
lölésével az ulveczkineaniko@
gmail.com email címre.(Ulveczki 
Ferenc e.v.)

kőműves munkában jártas kőmű-
vest azonnali kezdéssel felve-
szek .É rdek lődn i :06-70 /501-
9768,(Febeko Kft.)

kőműves munkához értő kollégát 
keresek, munkavégzés 30km-en 
belül, bérezés megegyezés sze-
rint. Érd.: Tamási Imre 06-30/967-
4734

kŐműVes szakmunkásokat és 
gépi vakolókat keresünk hosszú-
távra budapesti és dunántúli mun-
katerületre.Kiemelt bérezés.Tel.06-
30/290-85-17 Capsuler Specialty 
Kft.

kőműveseket, keresek (térkő, sze-
gélykő rakás) hosszútávú mun-
ka Debrecenben. Négylevelű-AM 
BAU. Érd.:06-70/944-7543

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére elletőst állat-
gondozót keres.Érdeklődni:06-
30/219-8766

magyar tulajdonú, mező-
gazdasági input anya-
got gyártó és forgalmazó 
cégcsoport,mezőgazdaságban 
és értékesítésben tapasz-
talattal rendelkező kollé-
gát keres termékei kiszál-
lítására és értékesítésére 
Nádudvar-Hajdúszoboszló-Kaba 
vonzáskörzetében.B E kategóri-
ás jogosítvány előny.Fényképes 
önéletrajzokat a toth.norbert@
naturah.hu email címre várjuk.
További információ 06-20/246-
2632,(Agro Organicum Kft.)

Nádudvari Élelmiszer üzletünkbe 
szakácsot vagy szakmai gyakor-
lattal rendelkező konyhai dolgozót 
felveszünk.Élelmiszer eladót rész-
munkaidőben felveszünk.Fény-
képes önéletrajzot az smdk.hu@
gmail.com címre kérjük.Tel.:06-
30/266-0257,(SMDK Kft)

Nádudvari pizzéria felvételre keres 
konyhai kisegítőt és szakácsot 
állandó munkára.Érd.:06-20/329-
4239,(Százalék 2000 Kft.)

Nyári legeltetésre juhászt keresünk.
Nádudvar és környéke (Boda zugi 
legelő).Tel.:06-70/623-1070,(Kiss 
Mihály őstermelő)

önállóan dolgozni tudó péket fel-
veszünk éjszakai műszakba a 
Szováti pékségbe.Tel.:06-70/361-
1766,(Szováti Kemencés Kft.)

mUNkaHelyet keres
egyedül álló idős néni gondviselés-
ét vállalom.Tel.:06-30/224-3487

oktatást Vállal
aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-
munka-, Emelőgép kezelő tanfo-
lyamokat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015

matematika-fi zika oktatást, kor-
repetálást vállalok középiskolás-
oknak, egyetemistáknak. 1500 Ft/
óra. Érd.: +36-30/829-0195

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

VeGyes
Beton, tégla, cserép törmeléket és 
töltésnek való földet Hajdúszobosz-
lón átveszek.Tel.:06-30/427-2804

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

Lapzárta:
szerda
12 óra

Minden héten
online is megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu
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A Hunguest Hotel Aqua-Sol és Hotel Béke
szorgalmas, dinamikusan fejlődő csapatába

PULTOST, SZOBALÁNYT és 
SZÁLLODAI SEGÉDMUNKÁST keres.

Feltételek: gondos, precíz munkavégzés, megbízhatóság.
Amit kínálunk: azonnali kezdés,

bejelentett munka, versenyképes jövedelem.

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN a 
Gábor Áron u. 7-9. szám alatt lehet.

A Hunguest Hotel Béke
szorgalmas, dinamikusan fejlődő csapatába

LONDINERT, valamint SZAKÁCSOT
keres.

Feltételek: gondos és minőségközpontú munkavégzés,
szakmai tapasztalat.

Amit kínálunk: azonnali kezdés,
bejelentett munka, versenyképes jövedelem.

JELENTKEZNI:
a Mátyás király sétány 10. sz. alatt lehet

Hunguest Hotels Zrt.

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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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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NKH � S
GÉPKEZELŐI

VIZSGÁT SZERVEZÜNK
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb. /
NÁDUDVARON

A vizsga időpontja:
2019. április 1.

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

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

Jelentkezni lehet 2019.03.14.-ig.
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püspökladányi telephelyére 
keres rajzot olvasni tudó 

CO HEGESZTŐT.
Nettó: 1.500 Ft/óra

Telefon: 06-20/577-8438

Europe
World
Hungary Kft.

Az

BÁDOGOS VAGY BÁDOGOZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCS, TETŐFEDŐ munkatársat keresünk 

Győr-Moson-Sopron megyébe
Várjuk akár �atal családok jelentkezését is, 

albérletet biztosítunk !
Jelentkezés a +36 30 4258732-as telefonszámon 
E-mailen: info@bwestbau.hu (B-West-Bau Építőipari Kft.)

Feladatok:
• lézervágó vagy élhajlító gépek működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
• géphibák kezelése, alap karbantartása

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség
•  1-3 év fémipari vagy termelő cégnél szerzett élhajlításban 

vagy lézervágásban szerzett tapasztalat
• több műszakos munkarend vállalása
• hajlandóság külföldi betanulásra az első pár hónapban

Amit kínálunk:
• részvétel egy új gyártóüzem beindításában
• versenyképes bér és juttatási csomag
• külföldi kiküldetés

Elérhetőségeink: +36 20 485 8118
Személyesen: 4025, Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 23-25.

www.trenkwalder.hu

CNC-s állást keres?
Jelentkezzen most DEBRECENI 

álláslehetőségünkre!

Kriella-Laurus Kft.  Nagyhegyesen,
MOL épület takarítására 

KERESÜNK  
 

Munkaidő 11-18 óráig, napi 7 óra. 

Jelentkezni telefonon a  
06 70 411 8063-as számon  

vagy e-mailben az 
orzes.vedelem@freemail.hu címen.

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780 50

57
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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.
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