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•	Targoncást felveszünk. Agro-Dara Kft.	
Csongrád.	70/3100-837

•	Villanyszerelőt és lakatost keresünk	
szentesi	telephelyre,	több	műszakos	munka-
rendbe.	Előnyt	jelentenek:	B	kategóriás	jogo-
sítvány,	 gyakorlat,	 villanyszerelőnél	 érintés-
védelmi	vizsga,	lakatosnál	hegesztői	vizsga.	
Érd.:	06-20/237-8337.	(Alk-Tech	Kft.)

Nyerges, hűtős szerelvényre sofőrt 
keresek kiemelt bérezéssel, belföldi 
munkára. Szentesiek előnyben. 
30/659-9037 (Sasa-Trans)

•	Csongrádi Kenyérgyárba hajnali mun-
kavégzésre	 gépkocsivezető	 munkatársat	
keresünk.	 Jelentkezni:	 06-30/698-7652	
telefonszámon	hétfőtől-péntekig	7:00-12:00	
óráig	lehet.

Bolti eladót keresünk a nagytőkei 
Tőke Csemegébe. 30/274-3973.

•	Makai Autóbontó Szentes autószerelő	
végzettségű	 munkatársat	 keres.	 30/269-
8188.

•	Szakácsot alkalmazunk teljes vagy	
részmunkaidőben.	 70/941-3847.	 (Galéria	
Kávéház)

Villanyszerelőket keres B kategóriás 
jogosítvánnyal és szerelési tapaszta-
lattal szentesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

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

•	Vidéki munkára villanyszerelő, villany-
szerelésben	 jártas,	 és	 lakatos	 munkatársat	
keresünk.	 Nettó	 350.000	 Ft-tól.	 30/310-
6098,	Kormos	Attila

Nemzetközi tehergépkocsi vezető 
munkatársat keresünk, ponyvás, 
solo, 12 tonnás TGK-ra. ‚’C” kat. 
Német viszonylat. Tel.: 06-30/9742-
349 (Besze Trans Kft.)

•	Paprika munkálataihoz értő személyt	
keresek.	30/617-88-04.	(Gyovai)

Lakatosokat keresünk vidéki munka-
végzésre magas kereseti lehetőség-
gel, hosszú távra. Ingyenes szállás, 
és bérelőleg biztosított. 10 naponta 
hazautazás. Érdeklődni: 06-30/418-
9041 (Jó Meló Kft.)

SZOLGÁLTATÁS
•	Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelő	

munkát	 vállalunk.	 Horganyzott	 csatorna	
4500	Ft/m	anyaggal,	munkadíjjal.	Cserepes-
lemez,	 tetőfedések	 kivitelezése,	 palatetők	
felújítása	bontás	nélkül	színes,	mintás	zsin-
dellyel.	Hőszigetelés	terjedelmes	színválasz-
téka	 15.000	 Ft/m2.	 Érd.:	 Varga	 Róbert,	
30/318-1618.

Redőny szerelése, javítása, alumíni-
um, műanyag, fa, gurtnicsere, szú-
nyoghálók készítése. Király Ferenc 
20/447-23-37

Kiskertek rotálását vállalom. 30/612-
6908

•	Beázások és viharkárok javítását,	lapos	
tetők	 szigetelését	 vállalom.	 Telefon:	 0630	
776-9997

•	Régi tetők javítását, áthajtását,	új	tetők,	
teraszok	 és	 trapézlemez	 tetők	 készítését,	
lapos	 tetők	 szigetelését	 vállaljuk	 számlaké-
pesen.	Telefon:	0630	776-9997

•	Festőcsapat munkát vállal. 30/727-
0828.

•	Kül- és beltéri festést,	 glettelést,	 javí-
tást,	valamint	kőműves	munkálatokat	kedve-
ző	áron	vállalok.	30/625-0567.

•	Kisebb-nagyobb kőművesmunkát vál-
lalok. Telefon:	0630	923-4132

•	Laminált padlók lerakását vállalom.	
Telefon:	0630	923-4132

•	Lapos tetők szigetelését és	 javítását	
vállalom.	Telefon:	0630	5599-506

•	Mindenféle kőművesmunkát válla-
lunk. Telefon:	0630	5599-506

•	Laminált padló lerakást vállalok.	
Telefon:	0630	850-8079

•	NYÁP!*Nyílászárók, szigetelése, pasz-
szítása, beállítása,	 zárvasalat,	 redőny,	
rovarháló,	 árnyékoló,	 harmonikaajtó	 javítás,	
készítés!	 Szellőző	 beépítés!	 Penész-
mentesítés!	Telefon:	06-30/294-6022	www.
peneszeltavolitasa.hu

Favágás. Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását, koronaigazítást vállalok. 
Ugyanitt udvartakarítást, zöld hulla-
dék elszállítást is vállalok. Tel.: 
06-30/248-8208

•	Szigetelés. Vizes és salétromos	 falak	
bontás	nélküli	 szigetelése	 rövid	határidővel,	
garanciával.	 Lakott	 épület	 nem	 akadály!	
www.alaszigeteles.hu	Tel.:	06-30/851-8118

Bérszámfejtést vállalok cégeknek, 
tapasztalattal, hibamentesen, auto-
matizálással, társadalombiztosítási 
ügyintézéssel. www.tnn.hu/#ber-
szamfejtes

•	Alfa Cleaning: szőnyeg, kárpit,	matrac,	
autóbelső,	 forróvizes	 tisztítása.	 www.alfac-
leaning.hu	06-20/288-3919

•	Szőnyegét elvisszük, takarítjuk, szárít-
juk,	 visszavisszük.	 info@alfacleaning.hu	
06-20/288-3919

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

Redőny gurtnicsere, régi fa, műanyag 
redőnyök, szúnyoghálók felújítása 
szerelése. 30/428-8367 (Zsombor 
Gergő)

•	Festést, mázolást, tapétázást, hőszi-
getelést	 vállalok,	 bútormozgatással,	 rövid	
határidővel,	 azonnali	 kezdéssel.	 Olcsón.	
Szentes	 környékén	 is.	 Hívj,	 megegyezünk!	
30/3219-168

•	Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt,	 dobozt	 biztosítok.	 30/9752-490,	
30/482-1120.

Duguláselhárítást vállalok Szentesen 
és környékén. 20/235-5922.

•	Veszélyes fák kivágását és	lombkorona	
igazítását	vállalom.	30/996-9970.

•	Térkövezés, kőművesmunkák, szám-
lával. 30/976-8583

•	Fűvágás, permetezés, sövényvágás és	
fa	 kivágását	 vállalom.	 Hívjon	 bizalommal!	
70/416-75-53.

•	Regisztrált villanyszerelő: villámvéde-
lem, villamos	 biztonsági	 felülvizsgálat,	 EPH	
nyilatkozat	 készítés.	 Villanyszerelés:	 felújí-
tás,	 bővítés,	 új	 kivitelezés,	 kamera,	 riasztó,	
új	kaputelefonok	telepítése,	számlaképesen.	
Tel.:	 06-20/252-9440	 web.:	 www.csa-
ba-villszer.hu

•	Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544

Tetőfelújítás. Ács, bádogos, kőmű-
vesmunka alapanyag beszerzésétől a 
kivitelezésig. 30/428-8367.

Redőnyszerviz. Gurtnicsere, fa 
redőny, szúnyogháló javítása, újra 
szerelése. 70/351-5381 (Bibar 
György).

Homlokzati hőszigetelést és homlok-
zati munkát vállalunk anyagbeszer-
zéssel és saját állványrendszerrel. 
Referenciák: Facebook - Színvilág.
lakásfelújítás Tel.: 30/44-00-644

•	Szobafestést, mázolást, homlokzati 
munkát	 vállalunk.	 Referenciák:	 Facebook	 -	
Színvilág.lakásfelújítás	 Telefon:	 30/44-00-
644

•	Burkolást, felújítást és kisebb	 kőmű-
vesmunkát	vállalok.	30/572-6792.

•	Veszélyes fák vágását vállalom.	 Tel.:	
30/288-5119.

Gurtnicsere, új redőny készítése, 
faredőny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159, 
06-70/227-6273

•	Szobafestést kedvező áron vállalok.	
30/727-08-28.

Vállalom térkő, sírkő, kerítéslábaza-
tok, beton kocsibeállók, járdák tisztí-
tását. Keressen bizalommal! 06-70/ 
253-0502

•	Tetőszerkezet építését, javításokat, 
ácsmunkákat	 vállalok.	 Tel.:	 +36-30/843-
6351

•	Fűkaszálást vállalok Szentesen és	kör-
nyékén,	 a	 legjobb	 áron.	 Hívjon	 bátran!	
30/611-7784.

•	Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig. 
30/625-0567.

Jelentkezni:
allas@hundec.hu e-mail címen.

Munkatársakat keres:
• élhajlítógép-kezelő
• lézergép-kezelő
• minőségellenőr
• targoncavezető
• segédmunkás

Mezőgazdasági
tevékenységet folytató cég

ADMINISZTRÁTORTADMINISZTRÁTORT
keres.
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DUGULÁS-DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSELHÁRÍTÁS

garanciával
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
CsőkamerázásCsőkamerázás
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 0630 8800-510 
0630 455-10900630 455-1090
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Ajtók • ablakok • redőnyök • szúnyoghálók • párkányok • könyöklők raktárról
bontás-beépítés • teljes körű kivitelezés • ablakra szerelhető szellőzőrendszerek

AJTÓ-ABLAK 
CENTRUM

www.zablakajto.hu
Hódmezővásárhely, Kutasi út 14/B

0662 652-529      info@zablakajto.hu
0630 312-2318

KARBANTARTÁS szerviz@zablakajto.hu
     – JAVÍTÁS 0630 787-2899

Sideral Travel Hungary Kft.
17 személyes és

50 személyes busszal

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁST
vállalunk.

Kirándulások, reptéri transzfer,
munkások szállítása, stb.

30/329-6977 • sideralhungary@gmail.com

ONLINE
HIRDETÉS-
FELADÁS

hirdetek.info.hu

Szentes – Csongrád

EGYSZERŰ
GYORS
KÉNYELMES

Adja fel hirdetéseit otthonról, Adja fel hirdetéseit otthonról, 
kényelmesen kényelmesen okostelefonról, okostelefonról, 
tabletről, számítógépről!tabletről, számítógépről!


