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A Vestfrost Zrt. munkatársat keres
RAKTÁROS

pozícióba.
Dán tulajdonú vállalatunk dinamikusan növekszik, és kiváló minőségű 
hűtőgépeket gyárt közel 500 fővel. Amennyiben ezen a területen keresel fej-
lődési lehetőséget és kihívást egy nemzetközi vállalatnál, akkor nálunk a 
helyed. Cserébe versenyképes fizetést, változatos feladatot és kellemes mun-
kakörnyezetet kínálunk egy fiatal csapatban.
Feladatok:
–  beérkező áruk leszedése, kezelése
–  raklapok állványrendszerbe történő be- és kitárolása
–  termelés folyamatos kiszolgálása
–  rakodás
–  raktári készletek ellenőrzése, leltározása
–  egyéb belső anyagmozgatási és raktári feladatok.
Elvárások:
–  érvényes targoncavezetői bizonyítvány és jogosítvány
–  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
–  precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság
–  több műszakos munkarend vállalása.
Amit kínálunk:
–  fejlődési lehetőség
–  juttatási csomag: cafeteria, 30% délutános műszakpótlék, 

40% éjszakai műszakpótlék, jelenléti bónusz, teljesítménybónusz.
Jelentkezz önéletrajzzal és a pozíció megjelölésével

a Job-hu@vestfrostsolutions.hu e-mail címen vagy
Csongrád, Rév István u. 3-5. szám alatt.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehetséges
h-cs 08:30-15:30, p 8:30-13:30 között: 63/570-950

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 Velence-Acél Kft. 

ÚJ MUNKATÁRSAKAT VÁRUNK NÉMETORSZÁGI CSAPATUNKBA.

Jelentkezni lehet a következő telefonszámokon: 
06/22/574-318  vagy 20/310-69-44 telefonszámon

BETANÍTOTT MUNKÁSAIT
Hegesztő és Betonacél feldolgozó munkára

Ne aggódj, a nyelvismeret nem elvárás, 
magyar vezetőkkel, magyar munkatársakkal 

fogsz együtt dolgozni.

Német tulajdonú betonacél 
feldolgozó cég keresi 

 Elvárások:
 -  Precíz, pontos munkavégzés,
 -  Megbízhatóság
 -  Több műszakos munkarend vállalása

Amit biztosítunk:
- Hosszútávú, biztos munkalehetőség
- Biztos jövedelem
- 3 hét munka után 1 hét pihenő
- Ingyenes szállás
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•	Ügyintézői irodai munkakörbe keresek	
Szentesre	 munkatársat.	 Önéletrajzot:	
mb2kft@gmail.com	címre	várom	(MB2	Kft.)

•	Építőipari vállalkozásba, állandó mun-
kára	 festő/kőműves	 szakmunkást	 keresek.	
Munkavégzés	 helye:	 Szentes.	 30/2399-111	
(MB2	Kft.)

•	Traktoros és mezőgazdasági gépkezelő	
munkatársat	 keresünk.	 Érd.:	 +36-30/967-
7700.	(Ménesbirtok	Kft.)

•	Heti egy-két alkalommal, magánház-
nál,	 fizikai	 munkára	 (karbantartói	 és	 egyéb	
fizikai	 munkákra)	 szentesi	 férfi	 munkaerőt	
keresek,	 kövesúton	 megközelíthető	 külterü-
letre,	 a	 város	nyugati	 oldalára,	 a	központtól	
kb.	 3	 km-re.	 Jelentkezni:	 30	 995	 6655	 (IC	
Ranch)

•	A Szentesi Parkerdő Otthon	 szociális	 /	
terápiás	 munkatársat	 keres.	 Érdeklődni:	
63/850-020.	 Önéletrajzot	 várunk	 a	 parker-
do@szentes.hu	e-mail	címre.

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

•	Csanytelekre kereskedelembe és ker-
tészetbe,	ház	körüli	munkára	szakképzett	és	
szakképzetlen	 női	 és	 férfi	 munkaerőt	
veszünk	 fel.	 Szállást	 biztosítunk.	 20/467-
0993.	(Tóth	Margit)

•	Ügyfélszolgálatra munkatársat kere-
sünk szentesi	és	csongrádi	irodánkba	bizto-
sítási,	 pénzügyi	 területre.	 erno.6.toth@alli-
anztanácsado.hu.	 Tel.:	 30/465-3052.	 Tóth	
Ernő

•	Állattartó telepre munkatársat kere-
sünk	Csongrád	vármegyében	szolgálati	lakás	
biztosításával.	 Érd.:	 +36-30/967-7700	
(Ménesbirtok	Kft.)

•	Szentesi és csongrádi vegyes	boltunkba	
eladó,	 pénztárost	 keresünk.	 Érd.:	 70/604-
25-87	vagy	Szentes,	Arany	J.	u.	24.

•	CO2 hegesztőket, repasszosokat, 
csiszolókat	 (hegeszteni	 tudókat	 is),	 autófé-
nyezőket,	 ipari	 festőket,	 CNC	 gépkezelőket	
és	 fémipari	 összeszerelőket	 keresünk	
(pályakezdőket	is).	Magas	bejelentett	órabér,	
szállás	 és	 utazás	 biztosított.	 06-70/908-
7935,	 06-70/366-5722,	 hegeszto2016@
gmail.com	(NexCom	Center)

Elektromos
kapuk

szerelésére és
szervizelésére.

Munkatársat
keresünk!

Jelentkezés:
+36-30/28-129-28

iroda@karsaikapu.hu

ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837

A Gondviselés Háza Aranysziget
Időskorúak Otthona

— Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. —

ápoló, gondozó
munkakör betöltésére

munkavállalókat keres.
Jelentkezés: 63/484-664 vagy

aranysziget@maltai.hu
email címen.

A GANZ-GANZ-SZENTESSZENTES
Acélszerkezet Kft.Acélszerkezet Kft.

változatos, igényes hegesztett 
acélszerkezetek gyártására jól 
képzett szakembereket vesz fel

• •  TMK-lakatos TMK-lakatos
• •  CNC lángvágógép-  CNC lángvágógép- 

kezelõkezelõ  és hegesztõhegesztõ
munkakörökbe.

Érd.: Szentes, Szarvasi út 2.
vagy a 30/797-9745-ös telefonon.


