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•	78 M Ft Lajosmizse,	250	m2-es	vendég-
ház.	20/927-4721

ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK DEREKEGYHÁZÁN ÉS

VONZÁSKÖRZETÉBEN. 30/678-2536
INGATLANA ELADÁSÁT

CSAK A SZAKEMBEREKRE BÍZZA!
Az energetikai tanúsítvány

elkészítése ingyenes!
Részletekért érdeklődjön kollégáinknál!

•	Orosházán, a tűzoltósággal szemben	
53	m2-es,	1,5	szobás,	1.	emelti	lakás	eladó.	
30/768-3926.

•	Csongrádon keresek I-II. emeleti	lakást	
és	 2	 szobás	 összkomfortos	 családi	 házat.	
Tel.:	06-30/182-5195

4000/8000 m2-es telephely eladó, 
vagy bérbe adó a szentesi ipari park-
ban, közvetlenül a Szarvasi út mellett, 
a Balla Bútornál, kitűnő helyen. 2000 
vagy 3500 m2 még ráépíthető, vagy 
kamionparkolónak, szabadtéri árutá-
rolásra is alkalmas. Érd.: 30/9353-
845

•	Szentesen keresek I. vagy	 II.	 emeleti	
lakást,	 2-3	 szobás	 családi	 házat.	 Tel.:	
06-30/182-5195

2400 m2-es, részben közművesített 
telek építésre vagy művelésre 
Szentes Nagyhegyen eladó a Fecske 
utcában (a Gilicze Antal utca mögötti 
utcában). Két telekre megosztva is 
lehetséges. Érd.: 30/9353-845

BÉRLEMÉNY
•	 Igényes albérlet kiadó Szentesen,	

Csongrádon.	30/270-3503.

•	45 hektár föld bérbe	adó.	Tel.:	63/311-
868.

•	Szentesen garzonlakás kiadó. 70/344-
6218.

•	Albérlet kiadó Szentesen, egyedülálló	
nyugdíjas	nőnek	vagy	2	személynek,	nem	túl	
hosszú	távra.	30/899-8960

•	Csongrádon, Fő úti lakás	 hosszú	 távra	
kiadó.	70/205-0395.

•	Csongrádon családi ház kiadó.	20/501-
1868

•	120 m2-es üzlethelyiség bérleti	 joga	
kiadó.	30/636-3356.

•	2. emeleti, 1 szobás	 lakás	 kiadó.	 Tel:	
06-20/9818-453

•	Szentesen garázs kiadó. 30/948-1584	
(este)

Garázs kiadó Szentes, József A. u. 16. 
sz. alatt. Érd.: 30/945-6723

•	Kiadó étterem (csak külön	a	konyha	is),	
üzlethelyiség,	 telephely,	 büfékocsihely	
Mártély	 főutcáján.	 Telefonszám:	 0630	 887-
3485

Kiadó Szentesen, a Nagy Ferenc utcai 
vállalkozói udvarban, a kapubejáróval 
szembeni 34 m2-es üzlethelyiség. 
Alkalmas szépészeti szolgáltatásnak, 
irodának, üzletnek. Egy nagy üzlette-
ret, wc-kézmosót és egy kis raktárt 
tartalmaz. Klímával és riasztóval ellá-
tott. Érd.: 30/9353 845

•	Kunszentmártonban, félkomfortos, 20 
m2-es	lakrész	20.000	Ft-ért	kiadó.	50/124-
7690

MUNKA

A szegvári Puskin-tej Kft. állattartó 
telepére állattenyésztésben jártas 
szakembert keres. Feladatai: az állat-
tenyésztéssel kapcsolatos munkák 
koordinálása. Bérezés megegyezés 
alapján. Végzettség: főiskolai, egye-
temi diploma, lehetőleg nagyüzemi 
gyakorlattal. Érdeklődni: 30/308-
8068.

A                                                      Kft.

Európa legnagyobb 
gyermekbútorgyártó vállalata

FELVÉTELRE KERES
–  SEGÉDMUNKÁST 

nehéz fizikai munkára
– ASZTALOS SZAKMUNKÁST
–  KÉZI FESTÉKSZÓRÁSBAN 

JÁRTAS SZAKEMBERT
Érdeklődni: 06-30/864-4590

– TARGONCÁS RAKTÁROST
Érdeklődni: 06-30/525-1583

–  KARBANTARTÓ LAKATOST
– VILLANYSZERELŐT

Érdeklődni: 06-30/371-5066

Amit kínálunk:
– határozatlan idejű munkaszerződés
– stabil munkalehetőség.

6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1.

VILLANYSZERELŐ
MUNKAKÖRBE

A	Plasma-Tech	Systems	Kft.	egyedi	célgépeket,
robotcellákat,	lézerberendezéseket	gyártó	vállalkozás.
Üzemünk kapacitásának bővítése miatt keresünk

csongrádi telephelyre munkavállalót
az alábbi munkakörökbe:

• MŰSZERÉSZ, MECHATRONIKAI MŰSZERÉSZ
• GÉPSZERELŐ TECHNIKUS (célgépek összeszerelésére)

• ÉLHAJLÍTÓS
• HEGESZTŐ
• CNC FORGÁCSOLÓ (CNC marógépre)

• HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLYOS
•  PROJEKTVEZETŐ, AJÁNLATADÓ TECHNIKUS 

VAGY GÉPÉSZMÉRNÖK 
(tárgyalási szintű német vagy angol nyelvtudás feltétel)

Elvárások:	•	szakirányú	végzettség	előny
•	hasonló	munkakörben	töltött	tapasztalat	előny

•	rugalmasság	•	terhelhetőség	•	túlórák	vállalása.

Juttatások:	•	versenyképes	jövedelem	•	munkába	járási	
költségtérítés	•	év	végi	bónusz	•	stabil,	bejelentetett	munkahely.

Jelentkezni	az	info@plasmatechsystems.hu	e-mail	címen,
vagy	a	06-30/629-8025-ös	telefonszámon	lehet.

Szentes központjában, vagy ahhoz közel,
esetleg a Kurca-soron, vagy annak

közelében, vagy a Sima Ferenc utcának
a Kurca felőli oldalán minimum 400 mminimum 400 m22  
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