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FÛTÖTT PAPRIKÁBAFÛTÖTT PAPRIKÁBA
gyakorlattal rendelkezõ

csongrádi dolgozót keresek
állandó munkára.

Nagy Árpád – 30/431-118230/431-1182

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

PANÍRÜZEMEIBE
munkatársakat keres.

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

hétfőtől-péntekig.

Előny:
• 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
• egészségbiztosítás
• utazási költségtérítés.

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

palyazat@hungeritzrt.hu

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

A Chata Kft. NAGYMÁGOCSI varrodájába
VARRÓNŐKET KERESÜNK

Cégünk 30 éve egyenruha gyártásával foglalkozik.
Olyan varrónők jelentkezését várjuk, akik elhivatottak szakmájuk iránt, szeretnének

és képesek is jól és precízen dolgozni. A szakmai végzettség nem elvárás. 
Elvárások: munkaszeretet • kitartás, magabiztosság, megbízhatóság

• saját munkájával szembeni igényesség • minőségi és gyors munkavégzés.
Amit nyújtunk: teljes munkaidő (hétfőtől péntekig, 6:00-tól 14:30-ig)

• munkatapasztalattól és egyéni képességektől függő, kiemelt bérezés és jutalmazás
• megbízható, pontos bérkifizetés • munkába járás támogatása.

Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
Csizmarik Jánosné cégtulajdonos: 30/942-0963 • Salánki Éva varrodavezető: 30/370-3550

Az önéletrajzot a chata@chata.hu e-mail címre várjuk.

Szezonális fizikai munkára,
a szentesi szentlászlói
KELTETÕBE MUNKA-KELTETÕBE MUNKA-

VÁLLALÓKAT KERESÜNK.VÁLLALÓKAT KERESÜNK.
Tel.: 30/9455-491 Be
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A Szentes Városi Szolgáltató Kft.
házkezelőség részlege

gyakorlattal rendelkező

ÉPÍTŐIPARIÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁSOKATSZAKMUNKÁSOKAT

keres.keres.
A pályázatokat fényképes önélet-

rajzzal, bérigény megjelöléssel
a titkarsag@szvszkft.hu

e-mail címre várjuk.

MUNKAVÁLLALÓT
KERESÜNK:

• élhajlítógép-kezelõ
•  raktáros (targonca-

kezelõi vizsgával)
•  gépi forgácsoló 

(esztergályos, marós)
Pályakezdők

jelentkezését is várjuk.
Pályázatokat a

titkarsag.szentes@kontaset.hu
e-mail címre kérjük elküldeni.

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

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

Könyvelői munkakör
betöltésére keresek

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ,
vagy

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI
végzettséggel rendelkező

munkatársat.
Jelentkezését

önéletrajz megadásával a
következő e-mail címre kérem:

konyveles2@thermoexpress.hu
(Thermoexpress Kft.)

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-

kezelõ, lakatoskezelõ, lakatos  
és hegesztõhegesztõ

munkakörökbe.
Érd.: Szentes, Szarvasi út 2.

vagy a 30/797-9745-ös telefonon.

A Pomarium Kft.
GÉPKEZELŐI végzettséggel
és GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI
GYAKORLATTAL rendelkező

munkatársat keres.
Jelentkezés elsősorban

Szentes és környéke
lakóhelyről.

jelentkezését várjuk a
06-70/400-7995-ös

telefonszámon.

A szentesi
Terra-Coop cégcsoport

GÉPKEZELŐ
kollégát keres szántóföldi

növénytermesztési
munkához.

Előny: több éves
szakmai tapasztalat.

Jelentkezését várjuk a
06-70/400-7995-ös

telefonszámon.

A Tyukász Hűtő- és Klímatechnika Kft. 
csongrádi telephelyére

műszaki előkészítőiműszaki előkészítői
munkakörbe kollégát keres.

Elvárásaink: műszaki végzettség,
jó kommunikációs készség,

Word és Excel programok használata.

Önéletrajzokat az
anita@tyukasz.hu
email címre várjuk.

A Tyukász Hűtő- és
Klímatechnika Kft.

takarítóitakarítói
munkakörbe

munkatársat keres.
Önéletrajzokat az
anita@tyukasz.hu
email címre várjuk.


