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•	Szentesen, a Kertvárosban, III.	emele-
ti	 lakás	 eladó.	 Irányár:	 23	 MFt.	 Érd.:	
30/483-7787.
•	Gádoroson, frekventált helyen, nap-

pali,	 4	 szoba,	 konyhás,	 összkomfortos	 ház	
eladó.	 Csere	 is	 érdekel.	 CSOK	 teljeskörű	
ügyintézését	is	vállaljuk.	70/725-8431
•	72 nm -es üzlethelyiség	eladó	Orosháza	

központjában	 a	 Vörösmarty	 utcában.	
06-30/475-0538
•	Csongrádon, Faragó Ágnes utcában	

kertes	ház	eladó.	06-30/342-9543
•	Csongrádon, Uzsoki utcában családi	

ház	eladó.	06-30/342-9543
•	Csongrád központjában kertes ház	

eladó,	26,5	M/Ft.	30/206-2373
•	Csongrádon, földszintes társasházi 

lakás	 eladó,	 a	 Lidl-lel	 szemben.	 Irányár:	
19,9	M/Ft.	30/644-6382
•	Csongrád Bokroson 2016-os telepíté-

sű,	2	hektár	Kékfrankos	szőlő,	és	 több	0,5	
hektáros	 Kékfrankos	 szőlő	 eladó.	 30/824-
9209.
•	Német partnereim részére keresek	

családi	 házat,	 tanyát,	 nyaralót.	 30/282-
9225
•	Csongrád, Zrinyi u. 12.	 ház	 eladó.	

20/561-6021

BÉRLEMÉNY
•	Sürgősen kiadó albérletet keres	 kör-

nyezetére	 igényes,	 nem	 dohányzó	 hölgy.	
70/422-3318.
•	Szentesen, a Jókai utcában	Felsőpárti	

rendezvényterem	bérelhető.	Alkalmas	gyer-
mek-,	ifjúsági	és	magánrendezvények	meg-
tartására.	 100	 m2	 belső	 tér,	 80	 m2-es	
terasz,	külső	tér.	Érdeklődni:	30/983-3020
•	Szentesen garzonlakás kiadó. 

70/344-6218.
•	Csongrád központjában kétszobás 

lakás	kiadó.	30/987-0619
•	Szentesen 1 szoba összkomfortos	ház-

rész	 két	 havi	 kaucióval,	 berendezve	 kiadó.	
70/368-0687.
•	Kertvárosban garázs kiadó. 70/326-

5200.
•	Csongrád központjában nagy ház	

kiadó.	20/857-5777
•	Szentesen, a Kertvároshoz közel,	 3	

szobás,	 összkomfortos	ház	 kiadó.	 30/715-
6879.
•	Központban, 2 szobás, összkomfortos,	

bútorozott	házrész	kiadó.	30/735-4722.
•	Csongrádon kertes ház kiadó.	70/384-

4646
•	Kiadó étterem (csak külön	a	konyha	is),	

üzlethelyiség,	 telephely,	 büfékocsihely	
Mártély	főutcáján.	Telefon:	0630	887-3485
•	Szentesen, a központban fűtött	garázs	

kiadó.	30/262-9813.

MUNKA
•	Szentesi fóliás kertészetbe, paprika	

kötözéséhez	 és	 kacsolásához	 értő	 női	 dol-
gozókat	alkalmaznék	mindennapi	foglalkoz-
tatással.	20/980-4811	(Berényi)
•	Negyvenes nő munkát keres.	30/782-

9569.

•	Ügyfélszolgálatra munkatársat kere-
sünk szentesi	 és	 csongrádi	 irodánkba	biz-
tosítási,	 pénzügyi	 területre.	 erno.6.toth@
allianztanácsado.hu.	 Tel.:	 30/465-3052.	
Tóth	Ernő
•	Szentesi családi házba –	takarításban	

gyakorlattal	 rendelkező	 -	 takarítónőt	 kere-
sek.	Kövesúton	(kerékpárral,	motorral,	vagy	
autóval)	 megközelíthető	 külterületre.	 A	
város	 nyugati	 oldalára,	 a	 központtól	 kb.	 3	
km-re.	Heti	egy	alkalomra,	kb.	6	óra	hossz-
ra,	 lehetőleg	 valamelyik	 hétköznap	 reggel-
től.	Jelentkezni:	30	995	6655

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

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
• PORFESTŐ

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.

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

Munkatársakat 
keres:

HOMOKSZÓRÓ
Főbb feladatok:
• fémfelületek homokszórása
•  munkavégzéshez kapcsolódó 

mechanizmusok helyességének 
ellenőrzése.

Elvárások:
• precíz, pontos munkavégzés
• jó látás
• fizikai erőnlét és állóképesség.

Előny:
•  homokfúvó eszközökkel való 

munkavégzésben tapasztalat.

A Denti System Kft. munkatársat keres

MINŐSÉGÜGYI FELELŐS MÉRNÖK
munkakörbe.

Alapvető követelmények:
–		felsőfokú	végzettség	vagy	min.	egy	év	minőségügyi	területen	szerzett	

tapasztalat/végzett	munka
–	számítástechnikai	ismeretek
–		kreativitás,	megbízhatóság,	szervező,	konfliktuskezelő	és	döntéshozatali	

képesség,	pontosság,	megfelelő	emberi	kapcsolatok
–	önképzésre	való	igény	és	képesség	az	új	befogadására
–	jogosítvány.

Általános munkaköri leírás:
–		a	Denti	System	Kft.	implantátum	gyártásához	kapcsolódó	minőségügyi	

feladatok	ellátása.
Feladatkörök:

–		minőségügyi	rendszer	fejlesztése,	felügyelete
–	napi	gyártási	folyamatok	minőségügyi	támogatása,	ellenőrzése
–		minőségjavulást	eredményező	változások,	új	eljárások,	módszerek	

bevezetése,	támogatása
–	auditok	(belső,	beszállítói,	tanúsító)	előkészítése,	végrehajtása.

Előny:
–	ISO	13485	szabvány	ismerete	 –	forgácsolástechnológiai	ismeret
–	nyelvismeret	(angol).

Munkavégzés helye: Szentes, Bese L. u. 8.
Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben 

a konyveles@dentisystem.hu email címre.
Az e-mail tárgya: „Minőségügyi felelős”.

Munkarend: kötött nappali munkavégzés 8 órában.

Az Eurotáp Kft.Az Eurotáp Kft.
női, férfinői, férfi

MUNKATÁRSAKAT KERESMUNKATÁRSAKAT KERES
KERTÉSZETI CSAPATÁBAKERTÉSZETI CSAPATÁBA

szentesiszentesi
üvegházas telephelyére.üvegházas telephelyére.

Értékeljük az egyéni teljesítményt!Értékeljük az egyéni teljesítményt!

Jelentkezni:Jelentkezni:  30/939-154430/939-1544

FÛTÖTT PAPRIKÁBAFÛTÖTT PAPRIKÁBA
gyakorlattal rendelkezõ

csongrádi dolgozót keresek
állandó munkára.

Nagy Árpád – 30/431-118230/431-1182

Elektromos
kapuk

szerelésére és
szervizelésére.

Munkatársat
keresünk!

Jelentkezés:
+36-30/28-129-28

iroda@karsaikapu.hu

Szentesen,
a Dr. Négyesi László utcában

KÉTSZINTESKÉTSZINTES
CSALÁDI HÁZCSALÁDI HÁZ

nagy telekkel, garázzsal,
műhellyel, lakható melléképülettel

ELADÓ.ELADÓ.
Jöjjön, nézze meg,

és tegyen ajánlatot!

Érdeklődni 15.00 óra után:
70/252-0643

MUNKALEHETŐSÉG

ÖSSZESZERELŐ

Megbízható céges háttérrel ajánlunk  
hosszútávú munkát!

06-20/256-6060 (munkanapokon) 

Feladatok: 
• Hűtőszekrények összeszerelése
• A gyártáshoz szükséges alkatrészek előkészítése
Elvárások: 
• 3 műszak vállalása
• 8. általános iskolai végzettség
Amit kínálunk: 
• Alapbér felett: Cafetéria, jelenléti és motivációs bónusz 
• Délutáni (30%) és éjszakai műszakpótlék (40%),
• Betanítás, szakmai fejlődési lehetőség
• Csongrádi munkavégzés
•  Útiköltség támogatás vagy ingyenes céges buszjárat:

–  Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Szegvár, Szentes, 
Csongrád vonalon

–  Szelevény, Csépa, Tiszasas, Tiszaug, Lakitelek, Tiszaalpár, 
Bokros, Csongrád vonalon

KŐMŰVESKŐMŰVES
szakembereket keres
építőipari cég azonnali kezdéssel, 
hosszú távú, egész éves munkára.
&&  0630 878-34220630 878-3422
Kovács Útépszer Bau Kft.

Építőipari cégünk acélszerkezet
gyártásban, szerelésben jártas

LAKATOS és HEGESZTŐ
munkatársakat keres.

Az	álláshoz	tartozó	elvárások:	min.	2	év	releváns	munkatapasztalat	
•	utazási	hajlandóság	•	önálló,	dinamikus	munkavégzés.

Amit	kínálunk:	versenyképes	bér	és	juttatási	csomag	•	változatos	feladatok.
Munkavégzés	helye:

Szentes	és	vonzáskörzete,	időszakosan	vidéki	munkavégzés	is!

Jelentkezni	az	info@delmagyarepito.hu	e-mail	címen,	fényképes	önéletrajzzal,
fizetési	igény	feltüntetésével,	vagy	a	+36-30/209-2959-es	telefonszámon.


