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A magas minőségű légkezelő berendezéseket gyártó csehországi REMAK cég dinamikusan
fejlődő magyarországi képviseleteként kizárólagos joggal forgalmazzuk és szervizeljük a
REMAK légkezelő berendezéseit. Központi irodánk és szervizünk Győrben helyezkedik el.
A REMAK Solutions Kft.magyarországi szervizének jelentős bővítéséhez

SZERVIZMUNKATÁRSAT
keres.

Találd meg még idén álmaid állását,
akár azonnali kezdéssel!

Jelentkezz dán tulajdonú partnerünkhöz
Csongrádra összeszerelőnek!
KIEMELT FIZETÉS, CAFETERIA HAVONTA
ÉS BEJÁRÁS TÁMOGATÁS VÁR RÁD!
WHC Kft.

Elérhetőségek: +36306992963
tarjanyi.eszter@whc.hu
Az Ecorgan Kft.

RAKTÁROS munkatársat keres
fizikai munkára.

Elvárások:
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Amit kínálunk:
– versenyképes bérezés + cafetéria,
– változatos feladatok, stabil céges háttér,
– támogató, összeszokott csapat.

Munkavégzés helye: Csongrád, Attila u. 32.
Jelentkezési határidő: 2020. november 25.
Jelentkezését várjuk a sarusiz@ecorgan.hu e-mail címen.

Főbb feladatok, munkák:
• a cégünk által Csehországban gyártott
légkezelő berendezések magyarországi
üzembe helyezése és
• automatika-rendszereinek telepítése
• időszakos karbantartási feladatok elvégzése
• az esetleges meghibásodás feltárása és
helyszíni elhárítása.
Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő
• jogtisztán bejelentett, versenyképes fizetés
• határozatlan idejű munkaszerződés
• kiszámítható beosztás
• felszerelt céges autó a munkavégzéshez
• minőségi eszköz-/szerszámpark.
Egyéb juttatások:
• éves bónusz/mozgóbér, céges autó,
mobiltelefon, szakmai tréningek.

KÕMÛVES

szakmunkást keresek felvételre.
Bérezés megegyezés szerint.
Érd.: 30/965-5335
(Nógrádi J. e.v.)

Előnyt jelent:
• középfokú szakirányú (gépészeti,
elektromos vagy mechanikai) technikusvagy szakmunkásvégzettség
• gépszerelés, elektromos szerelés vagy a
mechatronika területén szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• légtechnikai, klímatechnikai vagy
épületgépészeti rendszerek ismerete.
Az állásról érdeklődni
a +36-20/399-6666-os
telefonszámon lehet.
Jelentkezés e-mailen
magyar nyelvű önéletrajz
és motivációs levél elküldésével:

allas@remak-solutions.hu

Szakképzett lakatos, AWI-hegesztő,
fedőporos hegesztő munka Tiszakécske. Havi nettó bér: 300.000500.000 Ft. (díjmentes szállást biztosítunk) Cor-TexEuro Kft., femipar.
munka18@gmail.com, +36/70-8844955.

VILLANYSZERELÕKET
keres B kategóriás jogosítvánnyal
és szerelési tapasztalattal szentesi
telephelyû cég. Érd.: 30/219-2823
info@agrotk.hu (Agrotech-Komfort Kft.)

A Roba-Tisza Kft.
• TELJES- és RÉSZMUNKAIDŐS,
szakembereket és segédmunkásokat,
valamint

• T ÖMÖRFA (bükk) MEGMUNKÁLÁSÁBAN
JÁRTAS szakmunkásokat,
• CNC GÉPKEZELŐKET
keres azonnali belépéssel.
6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1.

