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2020. november 20.
• Hamarosan nyíló kiszállító gyorsétterem
pizzát sütni tudó, konyhai kisegítő és futár
munkatársat keres. Érdeklődni a 06-20/2147842-es telefonszámon. (Bakró Z.)

S ZO LGÁ LTA TÁ S
• Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák
elkészítése, felújítása, burkolása. Csatornák
kiásását vállaljuk (számlaképesen), rövid
határidővel. Érdeklődni: 30/249-7855, 30/
326-2231
• Házhoz jön a Mikulás! Most foglaljon és
rendelje meg december 3-ig gyermekének,
gyermekeinek! Időpont foglalható még
december 4-5-6-ra. Telefon: 06-20/4583820
• Szántást vállalok. 30/612-6908.
• Festést, mázolást, tapétázást, hőszigetelést vállalok, bútormozgatással, rövid határidővel, azonnali kezdéssel. Olcsón. Szentes
környékén is. Hívj, megegyezünk! 30/3219168.
• Szállítást, költöztetést vállalok.
Rekeszt, dobozt biztosítok. Tel.: 30/9752490, 30/482-1120.
• Veszélyes fák kivágását, koronaigazítást
és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 06-20/6222492

INGYENES
SZÁLLÁSSAL
2 ÁGYAS
ELHELYEZÉSSEL

KERESÜNK
AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
+36 20 336 38 03
Alapbér: br.240.000 Ft

+ széleskörű cafeteria csomag:
éves br. 350.000 Ft+ féléves bónusz

!kiemelkedő ajánlási program
!modern munkakörnyezet
!ingyenes belvárosi szállás
!ingyenes céges járat

657067

!fizetési előleg

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Csongrádon gyártósorra gépkezelőt
keresünk. Targoncavezetői gyakorlat
műszaki érzék előny. Érd.: 70/7798287 (Hun-Pet Kft.)
• Nemzetközi viszonylatra tehergépjármű-vezetőt keresek. C, E, jogosítvány, PÁV
és GKI-kártya feltétel. Minden 2. hétvége itthon. Fizetési igény megjelölésével az önéletrajzokat Szentes, Pf.: 144. címre kérem.
Jelige: "Nemzetközi". (Thermoexpress Kft.)
• Ponyvás kisteherautóra munkát vállalok. 20/415-1623

E jogosítvánnyal gépkocsivezetőt
keresünk nemzetközi és belföldi fuvarfeladat ellátására. 30/907-0837 (SZHTrans Kft.)

Belföldi- és nemzetközi szállításra C,E
kategóriás gépkocsivezetőt felveszek.
30/9551-676 (Pap László)
Csongrádon 45 év alatti női munkatársat keresünk csomagolói munkakörbe,
legfeljebb két műszakban. 06-30/2639072 (Hun-Pet Kft.)
• Szentesi fűtött fóliába fiatalos női munkaerőt felveszek. 30/819-14-21 (Szabó) 16 h
után
• Állattartó telepre munkatársat keresünk, gépismeret előny. Ecser-Cserebökény
Kft. 30/696-7110.
• C, E kategóriás jogosítvánnyal, GKIkártyával rendelkező gépkocsivezetőket keresünk hosszú távra. 06(20) 9591-452 (Biró
Trans Kft.)
• Szentesi pulykatelepre baromfigondozót keresünk, állandó és alkalmi munkára
30/229-2504. Migallo Farm Kft.
• Összeszerelőket keresünk saját állományba ingyenes szállással Veszprémbe.
Kereset: nettó 170.000 Ft! Tel.: +36-20/2726118 (Pannonjob Kft.)
• Villanyszerelőt, villanyszereléshez értő
embereket keresünk vidékre, nettó 250.000
Ft-tól. 30/310-6098, 9-17 óráig. (Kormos
Attila)
• Szenzor-összeszerelőket keresünk
belvárosi ingyenes szállással Veszprémbe.
Kereset: nettó 170.000 Ft-tól! Tel.: +3620/282-3570 (Pannonjob Kft.)
• Mezőgazdasági munkára személyt
keresek Kunszentmártonba. Szállást biztosítok. 30/505-6249. (Lázi József)
• Fiatalember, fizikai munkát keres
Csongrádon vagy környékén. Tel.: 06-70/6265180
• Hűtő- és fagyasztóipari termékeket
gyártó, csongrádi telephelyű Vestfrost Zrt.hez keresünk összeszerelői és habosítói pozícióba munkavállalókat. 2 műszakos, modern
gyártókörnyezetben történő 8 órás munkavégzés. Gyors munkakezdés, útiköltség támogatás és alapbéren felüli extra juttatások. Tel.:
20/256-6060, Trenkwalder Kft.

REDŐNYSZERViZ. Tel.: 06-70/2254602
• Tetőszigetelést vállalok. Telefon: 0670
655-6909.
• Villanyszerelés: felújítás, bővítés, új
kivitelezés, kamera és beléptető rendszer
telepítés, okos otthon és kaputelefonok telepítése. Csongrád és környékén kisebb, nagyobb
munkákat is, nagyobb szereléseket távolabbi
helyeken is vállalok. Számlaképesen, rövid
határidővel. Tel.: 06-20/252-9440 weboldalam: www.csaba-villszer.hu
• Tetőáthajtást vállalok. Telefon: 0630
923-4132

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés
fűrésztechnikával történő befűzését vállalom
tégla- és vályogfalnál. Telefon: 06-30/9356527

• Parketták felújítását és lerakását vállalom. Telefon: 0630 923-4132

• 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, 30/3181618.
• Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.
Telefon: 06-30/265-2305
• Gipszkartonozást vállalok. Telefon:
0630 923-4132
• 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).
• Mindenféle kisebb csőszerelési, vízvezeték szerelési munkálatok, egyéb javítások,
karbantartás, fűtésszerelés, radiátorcsere,
stb. Telefon: 06/30/607-5446
• Duguláselhárítást vállalok. 06-30/5079194

Beázások megszüntetését, viharkárok
helyreállítását vállalom, hétvégén is.
20/403-3243.
Cserépkályhák (új, bontott) beépítése,
újrarakása, karbantartása. Telefon:
0620 978-3962.
BALÁZS REDŐNY. Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása
24 órán belül, hétvégén is. 06-70/3743864
Tetők javítását, átrakását, beázások
megszüntetését, kémények bontását,
felújítását, verébdeszkák, széldeszkák
cseréjét vállalom. Tel.: 06-20/3544495

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával

Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.

Csőkamerázás,
nyomvonal- és
hibabehatárolás.

Szennyvízvezetékek
teljes körű cseréjét,
javítását vállaljuk.

Németh István

Fodrász álláslehetőség! Önállóan dolgozni tudó kollégának ajánlok fodrász
munkát. Legyél egy jó csapat tagja,
kimagasló fizetésért! Feltételek: fodrász végzettség, precizitás, udvariasság, tanulékonyság. A munkájára és a
környezetére igényes szakember.
Jelentkezni: fényképes szakmai önéletrajzzal a kohler.fodrasz.szalon@
gmail.com e-mail címen. Érdeklődni a
06-70/453-8956-os telefonszámon
lehet vagy személyesen Kiskunfélegyházán a Köhler Fodrász Szalonban.

Irodai feladatok ellátására keresünk
gazdasági vagy pénzügyi végzettséggel rendelkező tapasztalt munkatársat. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Ekol Kft. allast20gyorsan@gmail.
com

Tetőjavítást, kúpkenést, széldeszkák,
ereszcsatornák készítését, kémény
javítását kedvező áron vállalom. Tel.:
06-70/546-4742

• Figyelem! Tetők javítását, áthajtását,
szegélyezését, fóliázását, bádogozását, és új
tetők készítését vállaljuk. Referenciákkal rendelkezünk. Kedvezményes anyagbeszerzés.
Telefon: 0670 655-6909.

Benyó Dániel

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

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

0630 8800-510
0630 455-1090

• Villanyszerelést vállalok Szentesen,
hétvégén is. 30/736-7849.
• Kapuk készítése. 30/928-1085.

• Trapézlemez-tetők készítését vállalom.
Telefon: 0670 655-6909.
• Duguláselhárítás azonnali kiszállással,
hétvégén is, kamerás rendszerrel. Helymeghatározás. Telefon: 06-70/504-7932
• Ágdaráló bérelhető. Fakivágást, fadarabolást, gallydarálást vállalok. Telefon:
06-70/381-5074
• Palatetők javítását és tetőszigetelést
vállalok. Telefon: 0670 655-6908.
• Hagyaték, limlom felvásárlása, lakáskiürítés, lomtalanítás az év minden napján.
Telefon: 0630 684-1693
• Kútfúrás. Telefon: 0630 554 5544.
• Fodrász (női és férfi) Tömörkényen és
Csanyteleken házhoz megy. 30/249-2687.
• Lemosópermetezést, gyümölcsfametszést, láncfűrészelést vállalok. 70/4167553.
• Festést, mázolást vállalok pakolással,
olcsón. Telefon: 0630 5917-382
• Kőművesmunkát (vakolást, falazást,
betonozást, stb.) vállalok. Telefon: 0630
5917-382

KŐMŰVESMUNKÁK. Mindennemű építés, javítás, tető, felújítás. Király Ferenc
20/515-1939

Régi tetők javítását, kémények lebontását, felújítását, széldeszkák cseréjét,
viharkárok helyreállítását vállalom
anyagbeszerzéssel, hétvégén is. Tel.:
70/784-0412.
Viz-, gáz-, központi fűtés kivitelezés,
tervezés, fürdőszobák teljes körű felújítása, gázkazánok cseréje. 30/9728568.
Óriási akciókkal (2021. december
31-ig), kedvezményekkel, 20 éves
szakmai tapasztalattal vállal társaságunk teljes körű felújítást alaptól a
tetőig, kőműves, burkoló, ács, festő,
villanyszerelési munkálatokat állami
finanszírozással. Tel.: 0620 537-6293
Redőnymester. Új fa és műanyag redőnyök, reluxák, szúnyoghálók készítése,
javítása kedvező áron. Gurtnicsere.
Tel.: 06-70/248-2987, 06-30/734-6255
• Tetőáthajtást, illetve tetőjavítást vállalok. Telefon: 0630 5917-382
• Térkőlerakást vállalok. Telefon: 0630
923-4132
• Régi tetők javítását, áthajtását, új tetők,
teraszok és trapézlemez tetők készítését,
lapos tetők szigetelését vállaljuk számlaképesen. Telefon: 0630 776-9997
• Verébdeszkák, dobozolások, ereszek
hosszabbítását, tűzfalak készítését, tetők felújítását, áthajtását, beázások javítását, teljes
körű bádogozását vállaljuk számlaképesen.
Telefon: 0630 833-3196
• Ácsmunkákat (új tetők készítése, régi
tetők felújítása, beázások javítása), trapézlemez tetők készítését vállaljuk anyagbeszerzéssel, számlaképesen. Telefon: 0620 9870903
• Beázások javítását vállalom. Telefon:
0670 655-6908.
• Kőművesmunkát vállalok azonnali kezdéssel. Telefon: 0630 921-8007
• Sorselemzés, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.
30/924-3867

Gurtnicsere, új redőny készítése, faredőny javítása hétvégén is, gyors precíz
munka. 06-30/900-8159, 06-70/2276273
Mindenféle belső munkákat, festést,
kőművesmunkákat, régi tetők áthajtását, beázások javítását, kémények felújítását, széldeszkázást, bádogosmunkát vállalunk kedvező árakkal és
garanciával. Telefon: 0630 773-1916,
0630 254-4818.

