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•	Május 1-től napraforgó őrzésre	 mun-
kaerőt	keresek	 jó	 fizetéssel.	30/9634-257.	
Németh	István

•	Üzemanyagtöltő állomásra kútkezelő 
férfi	 és	 női	 shopeladó	 kollégát	 keresünk.	
Jelentkezni:	 fényképes	 önéletrajzzal:	 ben-
zinkutszentes@gmail.com	(Tóth37	Bt.)

•	Szentesi telephelyre, könnyű fizikai	
munkára	kézi	szerelőt	keresünk.	Nyugdíjas	
jelentkezőt	 várunk.	 Telefon:	 0620/237-
8337	(Alk-Tech	Kft.)

•	Állattartó telepre 8 órás	munkaidőben	
megbízható	 munkatársat	 keresünk.	 Tel.:	
30/696-7110	(Ecser	Cserebökény	Kft.)

Lakatosokat keresünk vidéki munka-
végzésre magas kereseti lehetőség-
gel, hosszú távra. Ingyenes szállás, 
és bérelőleg biztosított. 10 naponta 
hazautazás. Érdeklődni: 06-30/418-
9041 (Jó Meló Kft.)

•	Ügyfélszolgálatra munkatársat kere-
sünk szentesi	 és	 csongrádi	 irodánkba	biz-
tosítási,	 pénzügyi	 területre.	 erno.6.toth@
allianztanácsado.hu.	 Tel.:	 30/465-3052.	
Tóth	Ernő

•	Szentesi és csongrádi vegyes	boltunk-
ba	eladó,	pénztárost	keresünk.	Érdeklődni:	
06-70/604-25-87	vagy	Szentes,	Arany	J.	u.	
24.

Nyerges, hűtős szerelvényre sofőrt 
keresek kiemelt bérezéssel, belföldi 
munkára. Szentesiek előnyben. 
30/659-9037 (Sasa-Trans)

•	Álláshirdetés! Kontroller! Fábián-
sebestyén! Feladatok:	 számlák	 könyvelé-
se,	 kiállítása.	 Havi,	 éves	 zárási	 feladatok,	
riportok	 készítése,	 önköltségszámítás,	
adatszolgáltatások,	 elemzések	 készítése.	
Elvárás:	mérlegképes	könyvelői	végzettség,	
magas	szintű	Excel	használat.	Előny:	kont-
rollingos	 tapasztalat.	 Jelentkezni:	 iroda@
kinizsizrt.hu,	Kinizsi	2000

Villanyszerelőket keres B kategóriás 
jogosítvánnyal és szerelési tapaszta-
lattal szentesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

•	C jogosítvánnyal, PÁV vizsgával,	 GKI	
kártyával	rendelkező	gépkocsivezetőt	kere-
sünk	hosszú	távra,	megbízható,	versenyké-
pes	 fizetéssel	 rendelkező	 céghez	 belföldi	
viszonylatra.	30/907-0837	(Trans	Kft.)

•	Pultost keresünk derekegyházi sörö-
zőbe.	 Jelentkezni:	 +36-30/5253-496,	
Csercsinszki	Józsefnél.

•	Szegvárra Nemzeti Dohányboltba és	
élelmiszerboltba	 munkatársat	 felveszünk.	
20/249-95-02.	(Dobainé)

•	Nemzetközi tehergépkocsi vezető 
munkatársat	 keresünk,	 ponyvás	 solo	 12	
tonnás	TGK-ra.	‚’C”	kat.	Német	viszonylatra	
kiemelt	 fizetéssel.	 Pályakezdők	 jelentkezé-
sét	 is	 várjuk.	 Tel:	 06-30/9742-349	 (Besze	
Trans	Kft.)

•	Csongrádi Kenyérgyárba délutáni 
munkavégzésre	raktáros	munkakörre	mun-
katársakat	 keresünk.	 Jelentkezni:	 szemé-
lyesen	Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	
hétfőtől-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

•	Hosszútávú munkára kőművest, 
segédmunkást	keresek	itt	 lakással	Baksra,	
heti	 elszámolással.	 Filipovics:	 06-70/725-
8431

•	Ács segédmunkást keresek. 30/582-
5618	(Bartyik	Péter)

•	Csongrádi Kenyérgyárba 14:00-tól 
22:00-ig	 tartó	 munkavégzésre	 sütőipari	
betanított	 munkakörre	 fiatal	 munkatársat	
keresünk.	 Jelentkezni	 személyesen:	
Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	hétfő-
től-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

SZOLGÁLTATÁS
•	Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelő	

munkát	 vállalunk.	 Horganyzott	 csatorna	
4500	 Ft/m	 anyaggal,	 munkadíjjal.	
Cserepes-lemez,	 tetőfedések	 kivitelezése,	
palatetők	 felújítása	 bontás	 nélkül	 színes,	
mintás	zsindellyel.	Hőszigetelés	terjedelmes	
színválasztéka	 15.000	 Ft/m2.	 Érd.:	 Varga	
Róbert,	30/318-1618.

Klímák szakszerű telepítésével foglal-
kozom. Keressen bizalommal és kérje 
ingyenes felmérésem még a kánikula 
beállta előtt! 06-50/1286590 www.
erkon.hu

•	Régi tetők javítását, áthajtását,	 új	
tetők,	teraszok	és	trapézlemez	tetők	készí-
tését,	 lapos	 tetők	 szigetelését	 vállaljuk	
számlaképesen.	 Telefonszám:	 0630	 776-
9997

•	Beázások és viharkárok javítását,	
lapos	 tetők	 szigetelését	 vállalom.	 Telefon:	
0630	776-9997

•	Festőcsapat munkát vállal. 30/727-
0828.

•	Szobafestést, mázolást, glettelést, 
javító	munkákat,	hőszigetelést	vállalok	ked-
vező	áron.	30/625-0567.

•	Mindenféle kőművesmunkát válla-
lunk kedvező	 áron.	 Telefon:	 0630	 165-
8240

•	Lapos tetők szigetelését és	 javítását	
vállalom.	Telefon:	0630	5599-506

Kőművesmunkák, homlokzatszigete-
lés, nyílászárócsere 20-30-40-50%-
os árkedvezménnyel 2023. dec. 31-ig 
garanciával, számlaképesen. Telefon: 
0630 121-5845

•	Beázások, sérült, rongált tetők	 gyors	
javítását	vállalom.	Telefonszám:	0670	297-
2884

•	Épületbontást vállalok (akár anyagért	
is).	 Telefon:	 0630	 011-6378,	 0670	 242-
1931

•	Bontásra vállalok mindenféle házat,	
melléképületet,	 tanyát,	 vascsarnokot	 vala-
mint	 tetőjavítást,	 áthajtást,	 kőművesmun-
kát.	Telefon:	0630	223-3780

Kőművesmunkát, gipszkartonozást, 
hideg-meleg burkolást, festést rövid 
határidővel, referenciával vállalok. 
Tel.: 20/959-3688

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	 javítás,	 készítés!	 Nyílászárók,	 szi-
getelése,	passzítása,	beállítása,	zárvasalat,	
szellőző	beépítés!	Penészmentesítés!	www.
peneszeltavolitasa.hu	 Telefon:	 06-30/294-
6022

Favágás. Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását, koronaigazítást vállalok. 
Ugyanitt udvartakarítást, zöld hulla-
dék elszállítást is vállalok. Tel.: 
06-30/248-8208

•	Bérszámfejtést vállalok cégeknek 
tapasztalattal,	 automatizálással.	 www.tnn.
hu/#berszamfejtes

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

•	Mindenféle kőművesmunkát válla-
lunk. Telefon:	0630	5599-506

•	Festést, mázolást, tapétázást, hőszi-
getelést	 vállalok,	 bútormozgatással,	 rövid	
határidővel,	 azonnali	 kezdéssel.	 Olcsón.	
Szentes	 környékén	 is.	 Hívj,	 megegyezünk!	
30/3219-168

•	Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt,	 dobozt	 biztosítok.	 30/9752-490,	
30/482-1120.

•	Kőművesmunkákat vállalok 35 év	
tapasztalattal.	Telefon:	0630	921-8007

•	Fűvágás, permetezés, sövényvágás 
és	fa	kivágását	vállalom.	Hívjon	bizalommal.	
70/416-75-53.

•	Burkolást, felújítást és kisebb	 kőmű-
vesmunkát	 vállalok.	 Telefon:	 06-30/572-
6792.

•	Veszélyes fák vágását vállalom.	
30/288-5119.

•	Fűkaszálást vállalok Szentesen és	
környékén,	 a	 legjobb	 áron.	 Hívjon	 bátran!	
30/611-7784.

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

•	Leo, Pedrollo és Káma	szivattyúk	teljes	
körű	 felújítását	 vállalom.	 Telefon:	 30/437-
7612.

•	Régi tetők felújítását, bádogosmunkát,	
Lindab-lemezelést,	 kúpkikenést,	 tetőszige-
telést,	széldeszkázást	vállalok.	06-20-362-
8311,	06-30-511-4550

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

Az ÁRPÁD-AGRÁRÁRPÁD-AGRÁR Zrt. Zrt.
(Szentes) munkatársat keres

AZONNALI KEZDÉSSELAZONNALI KEZDÉSSEL
NAPPALI GONDOZÓ,NAPPALI GONDOZÓ,

FEJŐS-VÁLTÓSFEJŐS-VÁLTÓS
feladatok ellátására.

Munkavégzés helye: Szegi tanya tehenészet

Hosszú távú,Hosszú távú,
folyamatos munkavégzés.folyamatos munkavégzés.
További felvilágosítás, jelentkezés:

Kellerné Mencser Mária
Szarvasmarha Ágazatvezető
30/226-36-42

Jelentkezni:
allas@hundec.hu e-mail címen.

Munkatársakat keres:
• élhajlítógép-kezelő
• lézergép-kezelő
• minőségellenőr
• targoncavezető
• segédmunkás

A MA-KA Kft.
takarmánykeverõjébe

felvételt hirdet azonnali belépéssel

KÉSZLETKEZELÕ LOGISZTIKUS
munkakörbe.

Feladatok:
– gyártáshoz szükséges alapanyagok pontos rendelése
– készletek lejárat szerinti kezelése, havi leltározása
– szállítókkal, bértárolókkal kapcsolattartás
– vállalatirányítási rendszer magas szintû ismerete
– beszállítások napi és napon belüli érkeztetése
– mérlegkezelõk, raktárosok munkájának felügyelete.

Középfokú végzettség és
magas szintû számítógép-ismeret feltétel.

Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem
– barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva
– biztos, hosszú távú munkalehetõség.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat kérjük 2023. május 12-ig

az alábbi e-mail címre eljuttatni: nagypal@makakft.hu

Érdeklõdni a 30/477-0533-es telefonszámon
lehet Nagypál Szilárdnál.


