• Tehergépkocsi-vezetőt keresünk C, C-E
kategóriával Csongrádra. 06-30/466-44-07
Érd.: 10.00 után (Bartók ev.)
• Fűtött fóliába férfi dolgozót keresek. Érd.:
20/465-3993 (Benkő).
• A Partiz 2000 Kft. szentesi pulykatelepére
baromfigondozót keres. Érdeklődni munkaidőben: 06-30/1522-863
• Női munkát keresek. 30/713-5541.
• Vasesztergályost, maróst keresek,
csongrádi műhelyembe. Szalkai: 06-30/3901202
• Tapasztalattal rendelkező villanyszerelőt keresünk szentesi munkahelyre. Alk-Tech
Kft. 20/237-8337.
• Kukoricatöréshez értő munkatársat keresek Szentesről vagy Szegvárról. 70/5504654 (Mészáros).
• Férfi alkalmi munkát keres. 06-70/3168127

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAT KERES SZENTESRE AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ I
VÉGZETTSÉGGEL

• villamoshálózat szerelő
I AMIT AJÁNLUNK I
biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és
jövedelem, széleskörű juttatási csomag, önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény
JELENTKEZÉSÉT A
WWW.MAV.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.
A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet

KARBANTARTÓ LAKATOS
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• 2, illetve 3 műszakos munkarend vállalása.
Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat
• hegesztő vizsga
• fémipari alapképzésben szerzett jártasság
• AWI-hegesztő vizsga
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolatával az alábbi címre kérjük eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila út 2. vagy e-mail: palyazat@hungeritzrt.hu

Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet

VILLANYSZERELŐ

•

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolatával az alábbi címre kérjük eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila út 2. vagy e-mail: palyazat@hungeritzrt.hu
Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

GANZ-SZENTES
GANZSZENTES
Acélszerkezet Kft.

AKCIÓ! AKCIÓ! 5
Műanyag ablakok az EKOSUN,
SALAMANDER rendszerből, magas
műszaki tartalommal, KEDVEZŐ ÁRON!

hegesztett acélszerkezetek mozgatásához
(nem raklapos)

felvételre keres
1 fõ targonca-

vezetõt

Jelentkezéseiket várja Sámson Gábor
ügyvezetõ igazgató 30/385-3009
A Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.) állást hirdet 1 fő
részére szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére. Részletes
pályázati kiírás a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalon olvasható.
Belföldi- és nemzetközi szállításra C,E
kategóriás gépkocsivezetőt felveszek.
30/9551-676 (Pap László)
Németországi sertésfeldolgozó üzembe keresünk henteseket és húsfeldolgozó szakmunkásokat szalagmunkára
csontozási- és darabolói feladatra.
Munkásszállás megoldott. Jelentkezés:
nemet.husiparimunka@gmail.com
vagy a 00-36/30-249-0798 telefonszámon. (Quantum GmbH)
Villanyszerelőket keres B kategóriás
jogosítvánnyal és szerelési tapasztalattal szentesi telephelyű cég.
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 30/2192823, info@agrotk.hu

S ZO LGÁ LTA TÁ S
• Szentes Taxi. Utazás diszkont áron.
Bankkártyával is fizethet. Tel: 30/4-50-60-50
• Veszélyes fák kivágását vállalom vidéken
is, rövid határidővel. 30/9386-387.
• Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák
elkészítése, felújítása, burkolása. Csatornák
kiásását vállaljuk (számlaképesen), rövid
határidővel. 30/249-7855, 30/326-2231
• Duguláselhárítást vállalok. 06-30/5079194
• Szárzúzást vállalok. 30/4956-092.
• Festést, mázolást, tapétázást, hőszigetelést vállalok, bútormozgatással, rövid határidővel, azonnali kezdéssel. Olcsón. Szentes
környékén is. Hívj, megegyezünk! 30/3219168.
• Figyelem! Tetők javítását, áthajtását,
szegélyezését, fóliázását, bádogozását, és új
tetők készítését vállaljuk. Referenciákkal rendelkezünk. Kedvezményes anyagbeszerzés.
Tel.: 0670 655-6909.
• Térkőlerakást vállalok. Telefon: 0630
923-4132
• Szállítást, költöztetést vállalok. Rekeszt,
dobozt biztosítok. 30/9752-490, 30/482-1120.
• Veszélyes fák kivágását, koronaigazítást
és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 06-20/6222492
• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés
fűrésztechnikával történő befűzését vállalom
tégla- és vályogfalnál. Tel.: 06-30/935-6527
• Tetőszigetelést vállalok. Tel.: 0670 6556909.
• Laminált padlók lerakását vállalom. Tel.:
0630 923-4132

Redőnyexpressz. Műanyag, fa-, alumíniumredőnyök készítése, javítása,
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/
455-4655

Kiváló hő- és hangszigetelésű értékkel U=0,5 W/m2K
Rövid szállítási határidővel megrendelhető.

Az akció 2020. 12. 23-ig.

REDŐNYÖK, RELUXÁK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK.

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS 30/289-0785
Szõnyeg, szõnyegpadló és kárpit tisztítása.
30/958-8916, 30/626-0964

BOHUS ÉS TSA BT.

Bemutatóterem: Szentes, Horváth M. u. 4.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16. % 63/313-007, 30/289-0785
E-mail: bohusbtszentes@gmail.com, bohusablak@gmail.com
www.bohusablak.hu

Szobafestés, mázolás, glettelés, javítómunkák, hőszigetelés. 20 év tapasztalattal, elérhető referenciamunkákkal
(Facebook: Színvilág.lakásfelújítás),
számlaképesen, rövid határidővel.
Elérhető időpontok januártól 30/4400644, szinvilag.lakasfelujitas@gmail.
com
• Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelőmunkát vállalunk. Horganyzott csatorna 2390
Ft/m anyaggal, munkadíjjal. Cserepes lemez,
tetőfedések kivitelezése, palatetők felújítása
bontás nélkül színes, mintás zsindellyel.
Hőszigetelés terjedelmes színválasztéka 8900
Ft/m2. Érd.: Varga Róbert, 30/318-1618.
• Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.
Telefon: 06-30/265-2305
• Ereszcsatornázást vállalok, akár anyaggal együtt is. Tel.: 0670 580-8952
• Nyílászárók utólagos szigetelése, passzítása, beállítása, zárcseréje, hőszivárgás
mérése. Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny, harmonikaajtók készítése, javítása. www.peneszeltavolitasa.hu Tel.:
06-30/294-6022, 06-50/114-2644 (díjtalan
hívás DIGI-ről).
• Trapézlemez-tetők készítését vállalom.
Tel.: 0670 655-6909
• Kútfúrás. Telefon: 0630 554 5544.
• Mindenféle kisebb csőszerelési, vízvezeték szerelési munkálatok, egyéb javítások,
karbantartás, fűtésszerelés, radiátorcsere,
stb. Telefon: 06/30/607-5446

Ereszcsatorna készítése, tisztítása.
Kémény, oromszegélyek, vápák,
Lindab lemez kerítés készítése. Bádogosmunkákat vállalunk. Tel.: 30/7506820.

Tetőjavítás. Tetőátrakás, lécezés, kúpkenés. Kémények bontását, felújítását
vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30/322-8929
REDŐNYSZERViZ. Tel.: 06-70/2254602
Duguláselhárítás Szentesen és környékén. Rövid határidővel, garanciával.
Dányi László +36-30/785-6431
Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisztítása. Telefon: 30/958-8916, 30/6260964
Redőnymester. Új fa és műanyag redőnyök, reluxák, szúnyoghálók készítése,
javítása kedvező áron. Gurtnicsere.
Tel.: 06-70/248-2987, 06-30/734-6255
Gyógypedikűr, esztétikai pedikűr,
körömpótlás, talpmasszázs. Bejelentkezés: 70/3348-553.
Tetőjavítást, kúpkenést, széldeszkák,
ereszcsatornák készítését, kémény
javítását kedvező áron vállalom. Tel.:
06-70/546-4742
Viz-, gáz-, központi fűtés kivitelezés,
tervezés, fürdőszobák teljes körű felújítása, gázkazánok cseréje. 30/9728568.
Gurtnicsere, új redőny készítése, faredőny javítása hétvégén is, gyors precíz
munka. 06-30/900-8159, 06-70/2276273

Tetők javítását, átrakását, beázások
megszüntetését, kémények bontását,
felújítását, verébdeszkák, széldeszkák
cseréjét vállalom. Tel.: 06-20/3544495

Cserépkályhák (új, bontott) beépítése,
újrarakása, karbantartása. Telefon:
0620 978-3962.

Házmester szolgáltatás. Gyorsszerviz
és hibaelhárítás 0–24 óráig. Telefon:
0620 537-6293.

(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

Lomtalanítást, hulladékok elszállítását
vállalom pakolással, takarítással. 0630
651-7118.
Szoba- és lakásfestést, kőművesmunkát, tetőjavítást, előtetők, teraszok
készítését, bádogosmunkát, hőszigetelést, víz- és villanyszerelést, bekötést vállalok megfizethető áron.
Telefon: 0630 651-7118.

Árnyékolástechnika és nyílászárók

• ABLAKOK és AJTÓK,
• egyedi fa nyílászárók forgalmazása, beépítése,
• alu- és mûanyag redõnyök,
• faredõny, fareluxa, harmonikaajtó,
• szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ,
• rolós szúnyogháló.

BAJCZÁR SÁNDOR

Szentes, Gilicze A. u. 31. Tel./fax: 63/444-438, 30/48-77-208
E-mail: rolo-roco@invitel.hu • www.bajczararnytech.atw.hu

Háztartási gépek

JAVÍTÁSA

hétvégén is. Hibabejelentés:

0630 868-2946

GÉPI FÖLDMUNKA

Tereprendezés, árokásos, betontörés, tükörkiszedés, gépi rakodás,
épületbontás, törmelékszállítás.
Telefon: 30/711-4719

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával

Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.

Csőkamerázás,
nyomvonal- és
hibabehatárolás.

Szennyvízvezetékek
teljes körű cseréjét,
javítását vállaljuk.

Németh István

•
•
•

munkakör betöltésére
Feltétel:
villanyszerelő vagy villamosipari technikusi végzettség
felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
3 műszakos munkarend vállalása.
Előnyt jelent:
szakmai tapasztalat
• szentesi lakhely.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A

Benyó Dániel

• A Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon a Derekegyházi Támogatott Lakszakképzett
ápoló, gondozó és diplomás ápoló munkavállalókat keres. Önéletrajzokat a gesztenyeliget.
szgyf@gmail.com email címre kérünk.
• Ponyvás kisteherautóra munkát vállalok.
20/415-1623.
• Szentesi fűtött fóliába fiatalos női munkaerőt felveszek. 30/819-14-21 (Szabó)
• C, E kategóriás jogosítvánnyal, GKI kártyával rendelkező gépkocsivezetőket keresünk
hosszú távra. 06(20) 9591-452 (Biró Trans
Kft.)
• CO2-hegesztőket, fényezőket, fémipari
gépkezelőket, keresünk kiskunmajsai munkahelyre. Kiemelten magas bérezés, 2-3 műszakos munkarend, utazási költségtérítés, szállítás vagy igényes, díjmentes szállás biztosított.
06-70/384-7636, femmunka.eu@gmail.com
(Exctrackt Pro Kft.)

2020.
27.
hatásábanovember
és Ápoló Otthonába

0630 8800-510
0630 455-1090

