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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.

GÉPI FORGÁCSOLÓ
MUNKATÁRSAT
keresünk operatív igazgatóságunkra
1 műszakos munkarendbe
szentesi munkavégzéssel
Következő feladatok várnak Rád:
•  a szerszámgépeken gépi forgácsolási munkák elvégzése
• legyártott munkadarab ellenőrzése
• a munkafolyamatok dokumentálása.
Te vagy az ideális jelölt, ha
•  gépi forgácsoló szakirányú végzettséggel
•  hagyományos marás és esztergálás területén szerzett 

tapasztalattal rendelkezel
• pontos, megbízható, együttműködő vagy.
Előny, ha:
•  min.1 éves gépi forgácsolási vagy termelési területen szerzett 

tapasztalattal rendelkezel
• műszaki rajz olvasási ismerettel bírsz
• jártas vagy a mérőeszközök használatában.
Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag
• továbbképzési lehetőség
• biztonságos, rendezett munkakörnyezet
• elet- és balesetbiztosítás
• jelenléti bónusz nettó 120 000 Ft / negyedév
•  ingyenes céges buszjárat Hódmezővásárhely-Mártély- 

Mindszent-Szentes és Nagymágocs-Derekegyház-Szentes 
vonalakról.

Ha többet szeretnél tudni
Munkavégzés helye: Szentes, Ipartelepi út 14.
Kezdés időpontja: azonnal.
Referencia kód: GF-23-04
Az önéletrajzokat a karrier@legrand.hu e-mail címre várjuk.
www.legrand.hu

Miért a Legrand?
Mert a Legrand hosszútávú 
munkalehetőséget, 
fiatalos lendületes csapatot 
és multinacionális 
munkakörnyezetet kínál. 
Értékeljük az egyéni 
teljesítményt.

Mi a Legrand?
A Legrand az épületek 
villamos és digitális adat-
átviteli infrastruktúráinak
világszintű szakértője. 
Az elektromos szerelvények, 
erős- és gyengeáramú 
termékek és rendszerek 
felhasználóinak megbízható, 
hosszútávú értékes  
partnere.

Csatlakozz!
További állásajánlatainkat a 
legrand.hu/rolunk/karrier 
weboldalon találod.

www.legrand.hu

Személyes adataidat adatvé-
delmi szabályzatunk szerint 
kezeljük, amely elérhető:

https://legrand.hu/rolunk/munkavallalo
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Szegedi SZEFO Zrt.

A Szegedi SZEFO zrt. 
varró munkatársat 
keres a most induló szentesi 
varrodai üzemegységébe,  
felső divatáru, kötött divatáru, 
póló modellek gyártásához.

Próbaműveletre jelentkezés 
Rozgonyi Andreánál,  
Tel.: +36-30/687-4038

Próbaművelet ideje: április 27. 
(csütörtök) – április 28.  
(péntek) 0700-1400 óráig

Bérezés próbaidő alatt (30 nap): 
bruttó 350.000 Ft/hó,  
próbaidőt követően teljesítmény-
bér bruttó 400.000 Ft/100 %/hó 
kereseti lehetőséggel.

Csatlakozz a HUNGERIT Zrt. csapatához!
A Dél-Alföld legnagyobb baromfifeldolgozója

TOVÁBBFELDOLGOZÓ ÜZEMEIBE

GÉPKEZELŐ
munkatársakat keres.

Feltétel:
• középfokú végzettség
• jó fizikum
• műszaki érzék
•  2 műszakos munkarend (napi 8 óra) vállalása 

hétfőtől-péntekig, 04:00 műszakkezdéssel
• szentesi lakóhely vagy 30 km-es körzetből saját gépjárművel.

Amit kínálunk:
• stabil, hosszú távú munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaszerződés
• teljeskörű betanítás
• támogató légkör
• versenyképes jövedelem, alapbér + jelenléti bónusz
• cafetéria 25.000 Ft/hónap
• havi élelmiszercsomag
• utazási költségtérítés.

A jelentkezéseket kérjük
„panírüzem” megjelöléssel az alábbi címre eljuttatni:

palyazat@hungeritzrt.hu

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


