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•	A 4Évszak Ízműhely Kft.	kisegítő	mun-
katársat	 keres	 -	 heti	 2-3	 alkalomra	 -	 pizza	
feltétező	 munkakörbe.	 Tapasztalat	 előny.	
Tel.:	06-20/214-7842

•	Üzemanyagtöltő állomásra kútkezelő 
férfi	 és	 női	 shopeladó	 kollégát	 keresünk.	
Jelentkezni:	fényképes	önéletrajzzal:	benzin-
kutszentes@gmail.com	(Tóth37	Bt.)

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

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.

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

•	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

•	Régi vályog házak teljes	 külső,	 belső	
felújítását	vállalom.	30/625-0567.

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

•	Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák 
elkészítése,	 felújítása,	 burkolása.	
Szennyvízcsatornák	 kiásását,	 új	 külső	 víz-
rendszer	kiépítését	és	egyéb	terepmunkákat	
vállalunk	 rövid	 határidővel.	 Érd.:	 30/249-
7855.

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

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

•	Tetőmunkákat vállalok 35 év	tapaszta-
lattal.	Telefon:	0630	921-8007

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

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

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

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	javítás,	készítés!	Nyílászárók,	szige-
telése,	 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

•	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

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

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

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

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

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

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

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

•	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

•	Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
glettelést,	 javító	 munkákat,	 hőszigetelést	
vállalok	kedvező	áron.	30/625-0567.

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

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

Redőnyexpressz. Műanyag, fa, alumí-
nium redőnyök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/ 
455-4655

•	Teherfuvarozást vállalok. 30/658-
0273

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

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

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
Telefon: 0620 978-3962

•	Fadöntés, favágás, gallyazás, korona-
alakítás	beépített,	körülményes	területekről,	
kosaras	munkagéppel	is.	Igény	szerint	teljes	
körű	 eltakarítás.	 Gyors,	 megbízható	 hatá-
ridővel	vállalom.	70/310-5877.	Kónya	István.

Tetőmester. tetőfedés, ácsmunka, 
javítások, kisebb nagyobb kőműves-
munkák. Király Ferenc 20/447-23-
37.

•	Cserépkályhák, kemencék, kandallók 
rakása,	javítása,	karbantartása,	több	évtize-
des	szakmai	tapasztalat.	30/483-2307

Hívjon bizalommal! Mindenféle tető-
munkát vállalunk (beázások meg-
szüntetése, komplett tetők készítése, 
széldeszkázás). Telefon: 0630 131-
8981.

Tetőjavítás: tetőátrakást, kúpok 
kenését, széldeszkák cseréjét, eresz-
csatorna-, homlokzat- és szobafes-
tést, valamint kőművesmunkákat 
vállalunk. 06-20/299-2233, 06-70/ 
287-7851, 06-30/173-3027

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	 eresz-
csatornázás,	 széldeszkázás,	 tetőáthajtás,	
kúpkikenés	 egyéb	 javítások	 országosan	
ingyenes	 kiszállással.	 Kedvezmény	 15%	
2023.	május	31-ig.	06-30/928-9443

•	Régi tetők felújítását, bádogosmunkát,	
Lindab-lemezelést,	 kúpkikenést,	 tetőszige-
telést,	 széldeszkázást	 vállalok.	 06-20-362-
8311,	06-30-511-4550

Hőszigetelés kivitelezés, javítás, kúp-
cserép kikenés, tetőépítés, újítás, 
javítás, lapostető szigetelés, eresz-
csatorna rendszer újítás, javítás, fes-
tés mázolás 18% kedvezménnyel, 
visszavonásig. Tetőfedő, bádogos 
munka, tetőáthajtás, tetőpala javítás, 
újítás és elszállítás, verébdeszkázás, 
lécátpakolás, cserépjavítás, Lindab 
lemeztető készítés, ereszcsatorná-
zás, cserépmosás, takarítás, Hunga-
rocell, falfestés, mázolás, terasz épí-
tés, ereszdobozolás, templomfelújí-
tás tetőjavítással. Az ország minden 
pontján. Tel.: 06-20/959-9551

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 Vestfrost Zrt. munkatársat keres
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

pozícióba.
Dán tulajdonú vállalatunk dinamikusan növekszik, és kiváló minőségű 
hűtőgépeket gyárt közel 500 fővel. Amennyiben ezen a területen keresel fej-
lődési lehetőséget és kihívást egy nemzetközi vállalatnál, akkor nálunk a 
helyed. Cserébe versenyképes fizetést, változatos feladatot és kellemes 
munkakörnyezetet kínálunk egy fiatal csapatban.

Feladatok:
–  általános karbantartási, és javítási feladatok elvégzése
–  megelőző karbantartás terv szerinti elvégzése
–  üzemzavar elhárítás
–  épületgépészeti problémák javítása.
Elvárások:
–  legalább 3-5 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
–  elektronikai szakirányú végzettség
–  önálló munkavégzés
–  alapszintű számítógépes ismeret
–  több műszakos munkarend vállalása.
Előny:
–  targoncavezetői jogosítvány
–  víz, gáz, fűtésszerelésben szerzett tapasztalat
–  PLC ismeretek.
Amit kínálunk:
–  fejlődési lehetőség
–  juttatási csomag: cafeteria, 30% műszakpótlék, 40% műszakpótlék éjszakai 

műszakban, jelenléti bónusz, motivációs bónusz.

Jelentkezz önéletrajzzal és a pozíció megjelölésével
a Job-hu@vestfrostsolutions.hu e-mail címen vagy

Csongrád, Rév István u. 3-5. szám alatt.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehetséges

h-cs 08:30-15:30, p 8:30-13:30 között: 63/570-950

MUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNKMUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNK
három műszakos munkára KUNSZENTMÁRTONBA összeszerelői,

fröccsöntőgép-kezelői, sorjázó munkára.
A részletek megbeszélésére az ismertetők helyszínén van lehetőség.

Érdeklődni munkaidőben, telefonon: 30/214-2418

ÁLLÁSISMERTETŐT TARTUNK
2023. május 3-án szerdán, az alábbi helyszíneken:

8:00 óra SZEGVÁR, Korona Presszó
9:00 óra MINDSZENT, Művelődési Ház Bo
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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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• ABLAKOK és AJTÓK,
• egyedi fa nyílászárók forgalmazása, beépítése,
• alu- és mûanyag redõnyök,
• faredõny, fareluxa, harmonikaajtó,
• szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ,
• rolós szúnyogháló.

BAJCZÁR SÁNDOR
Szentes, Gilicze A. u. 31. Tel./fax: 63/444-438, 30/48-77-208
E-mail: rolo-roco@invitel.hu • www.bajczararnytech.atw.hu

Árnyékolástechnika Árnyékolástechnika és nyílászárókés nyílászárók


