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Irodai adminisztrátort keresünk 
csongrádi mg-i munkahelyre. Feltétel: 
Excel és Word magabiztos használata 
, jogosítvány. Előny: saját autó, mg-i 
irodai munkatapasztalat, nyelvisme-
ret. Jelentkezéseket SMS-ben kérjük. 
+36-30-300-7733 (Erzsébet major)

•	Hungary–Meat Kft. kiskunfélegyházi 
munkahelyre	 keres	 érvényes	 kazánfűtő	
vizsgával	 (12t/h)	 rendelkező	 munkatársat.	
Érdeklődni,	 jelentkezni	 a	 jozsef.toth@hun-
garymeat.hu	 e-mail	 címen	 vagy	 a	
06-76/463-815-ös	 telefonszámon,	 vagy	
Kiskunfélegyháza,	Majsai	úti	portán	leadott	
önéletrajzzal	lehet.
•	Üzemanyagtöltő állomásra kútkezelő 

férfi	 és	 női	 shopeladó	 kollégát	 keresünk.	
Jelentkezni:	 fényképes	 önéletrajzzal:	 ben-
zinkutszentes@gmail.com	(Tóth37	Bt.)
•	Állattartó telepre 8 órás	munkaidőben	

megbízható	 munkatársat	 keresünk.	 Tel.:	
30/696-7110	(Ecser	Cserebökény	Kft.)

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

•	Pultost keresünk derekegyházi sörö-
zőbe.	 Jelentkezni	 +36-30/5253-496,	
Csercsinszki	Józsefnél.

•	Csongrádi Kenyérgyárba 14:00-tól 
22:00-ig	 tartó	 munkavégzésre	 sütőipari	
betanított	 munkakörre	 fiatal	 munkatársat	
keresünk.	 Jelentkezni	 személyesen:	
Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	hétfő-
től-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

•	Csongrádi Kenyérgyárba délutáni 
munkavégzésre	raktáros	munkakörre	mun-
katársakat	 keresünk.	 Jelentkezni:	 szemé-
lyesen	Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	
hétfőtől-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

•	Takarítást, gondozást vállalok több	
éves	tapasztalattal.	30/899-5212.

Szatymaz (M5 Autópálya) MOL 
Töltőállomásra eladó munkakörbe, 
csapatban dolgozni tudó, rugalmas 
munkatársat keresünk. Bér: 360.000 
bruttó elérhető, útiköltségtérítés, 
bónusz és ösztönzők. Dolgozói ked-
vezmények üzemanyagra és ételfo-
gyasztásra. Jelentkezni fényképpel 
ellátott önéletrajzzal a benzinkut12@
gmail.com e-mail címen lehet.

•	Vidéki munkára fiatal, férfi	munkatár-
sat	 keresek.	 Kereseti	 lehetőség	 500-600e	
Ft/hó.	 Jogosítvány	 előny.	 30/9028-467.	
(Tóth	Fivérek	Kft.)

Technológiai szereléshez keres mun-
katársakat B. kategóriás jogosítvány-
nyal és szerelési tapasztalatokkal 
szentesi telephelyű cég. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-2823, 
info@agrotk.hu

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

•	Pincért alkalmazunk teljes vagy	rész-
munkaidőben.	 70/941-3847.	 (Galéria	
Kávéház)

•	Karbantartót és takarítónőt keresünk	
a	KLH-Masters	Kft.	szentesi	üzemegységé-
hez.	Jelentkezni	a	06/30/565-2835	telefon-
számon.

•	Heti egy-két alkalommal, magánház-
nál,	 fizikai	munkára	 (karbantartói	és	egyéb	
fizikai	 munkákra)	 szentesi	 férfi	 munkaerőt	
keresek,	kövesúton	megközelíthető	külterü-
letre,	a	város	nyugati	oldalára,	a	központtól	
kb.	3	km-re.	Jelentkezni:	30	995	6655	 (IC	
Ranch)

Szentesi telephelyre villanyszerelőt 
és lakatost keresünk. Érdeklődni: 
+36-20/237-8337 (Alk-Tech Kft.)

•	Kőművest, festőt keresek Baksra,	
nyugdíjas	is	lehet.	Filipovics:	70/725-8431

Nemzetközi tehergépkocsi vezető 
munkatársat keresünk, ponyvás solo 
12 tonnás TGK-ra. ‚’C” kat. Német 
viszonylatra kiemelt fizetéssel. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Tel: 06-30/9742-349 (Besze Trans 
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	zsindellyel.	Hőszigetelés	terjedelmes	
színválasztéka	 15.000	 Ft/m2.	 Érd.:	 Varga	
Róbert,	30/318-1618.

•	Zöldterület-kezelés: fűnyírás, fűka-
szálás, betonbontás,	 telektisztítás,	 eresz-
takarítás.	Érdeklődni:	30/365-5240

Kőművesmunkát, gipszkartonozást, 
hideg-meleg burkolást, festést rövid 
határidővel, referenciával vállalok. 
Tel.: 20/959-3688

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	Tel.:	30/44-00-644

Elektromos bojlerek telepítése, kar-
bantartása, javítása, vízkőtelenítése. 
Hivatalos Ariston és Hajdu szakszer-
viz. Garanciális és garancián túli javí-
tások. www.bojlerszerviz.eu Tel.: 
06-30/230-3183

•	Szobafestést, mázolást, lazúrozást, 
javítást,	 kerítésfestést	 kedvező	 áron	 válla-
lok.	30/625-0567.

Kőművesmunkák, homlokzatszigete-
lés, nyílászárócsere 20-30-40-50%-
os árkedvezménnyel 2023. dec. 31-ig 
garanciával, számlaképesen. Telefon: 
0630 121-5845

•	Bontásra vállalok mindenféle házat,	
melléképületet,	 tanyát,	 vascsarnokot	 vala-
mint	 tetőjavítást,	 áthajtást,	 kőművesmun-
kát.	Telefon:	0630	223-3780

•	Térkőlerakást, kisebb-nagyobb 
kőművesmunkát vállalok.	 Telefon:	 0670	
310-8776.

•	Beázások, sérült, rongált tetők	 gyors	
javítását	vállalom.	Tel.:	0670	297-2884

•	Épületbontást vállalok (akár anyagért	
is).	Tel.:	0630	011-6378,	0670	242-1931

•	Beázások elhárítását, szarufák, lécek	
cseréjét	vállalom.	Tel.:	0630	347-4941

•	Kőműves vállal mindenféle munkát	
A-Z-ig,	 35	év	 tapasztalattal.	 Telefon:	 0630	
921-8007

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	 javítás,	 készítés.	 Nyílászárók,	 szi-
getelése,	passzítása,	beállítása,	zárvasalat,	
szellőző	beépítés!	Penészmentesítés!	www.
peneszeltavolitasa.hu	Tel:	06-30/294-6022

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

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

•	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.

•	Vállaljuk mindenféle épület bontását	
törmelékelszállítással,	 valamint	 szemétel-
szállítást.	Telefon:	0670	750-2217

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

Mûanyag

NYÍLÁSZÁRÓK
REDÕNYÖK

garanciával.
Harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny, 

reluxa, javítások, gurtnicsere, átszabás. 

Ingyenes felmérés. Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

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.

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.

VISSZAHÍVUNK!
+36 30 202 1535 13
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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.)

Élőállat szállításhoz
KERESÜNKKERESÜNK

C+E kategóriás
jogosítvánnyal és

gyakorlattal rendelkező

GÉPJÁRMŰVEZETŐT.GÉPJÁRMŰVEZETŐT.
Tel.: 70/945-4358

EIS
I K

ft.

Csongrádi munkahelyre
keresünk

mûszaki beállítottságúmûszaki beállítottságú

SEGÉDMUNKÁST,SEGÉDMUNKÁST,
illetve

ELEKTRO-ELEKTRO-
MÛSZERÉSZMÛSZERÉSZ

munkatársat.
 Jelentkezni: 

iroda@tyukasz.hu
e-mail címen, illetve a

+36-70/228-4277
telefonszámon lehet.

Tyukász Szerviz

NÉMETORSZÁGI MUNKANÉMETORSZÁGI MUNKA
VILLANYSZERELŐKET

keresünk.
Munkavégzés: elsősorban hajók szerelése.

Magas kereseti lehetőség.
Kezdő bér: nettó 13 Euró/órától.

Tel: +36-20/378-7218 (Kádár)


