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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 13. XXX/7.

Megbízható, 
dolgozni szerető

gépkezelőket 
keresünk.

 Ha ilyen vagy, 
küldd az önéletrajzod 
erre az e-mail címre: 
 Info@polipack.hu

 Biztos munkahely. 
NÁLUNK ÉRTÉK 

AZ EMBER.

Sajóörös Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet
2019. április 1. napjától a települési 

közétkeztetés biztosítására
A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 1.

A részletes pályázati feltételek 
a www.sajooros.hu honlapon találhatóak.

További tájékoztatás kapható 
a +36-49/540-008 telefonszámon.

Villamos motorok javításával és értékesítésével foglalkozó 
tiszaújvárosi telephellyel rendelkező SCHORCH Hungária Kft. 

az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

üzemmérnök, kereskedelmi munkatárs, 
villanyszerelő (próbatermi feladatok ellátására), 

gépszerelő, tekercselő.
Hosszú távú, stabil munkahely, versenyképes bér, 

rugalmas foglalkoztatás, munkaidő keret, részleges távmunka.
Jelentkezni önéletrajzzal az info@schorchhungaria.hu  

e-mail címen. Telefon: +36-30/349-3381

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
(PARTIUM ’70 Zrt.) 

tiszaújvárosi telephelyű vállalat   

MENEDZSER 
ASSZISZTENS  

munkakörbe munkatársat keres.   

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
– szakirányú iskolai végzettség megléte, 
– humánpolitikai ismeretek, 
– hasonló munkakörben megszerzett gyakorlat. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, 
aki kihívásnak érzik az új feladatokat, természetesnek 
tartják a feladatok ellátásához kapcsolódó dinamikus 

munkavégzést. 
A fényképpel ellátott pályázatokat 

„Menedzser asszisztens” jeligére kérjük eljuttatni 
a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az 

info@partium.hu e-mail címre
legkésőbb 2019. március 7-ig. 

-50%

A BERGER Házak Zrt. 
a következő pozíciókba keresi munkatársait, azonnali kezdéssel:

Építési-kivitelezési munkatársak
– Feladat: Kivitelezési helyszínen, előregyártott nagyelemes, fa vázszerkezetű 
 készházak (falpanelek, födém és tetőszerkezet) összeszerelése
– Előnyt jelent a szakirányú végzettség (ács-állványozó, asztalos, kőműves), 
 valamint tapasztalat építési, kivitelezési területen.

Brigádvezető
– Feladat: A kivitelezési terület előkészítése a faszerkezetű falelemek összeállításához
 Kivitelezési csapat koordinálása, ellenőrzése, velük együtt történő munkavégzés az 
 építések során
– Szakirányú képzettség
– Előny: építési területen szerzett tapasztalat.

Építésvezető
– Feladat: Folyamatban lévő kivitelezések ellenőrzése, koordinálása.
– Minimum középfokú szakirányú végzettség 
– Előny: építési területen, építésvezetői munkakörben szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Magyarország teljes területe

A jelentkezéseket az allas@bergerhazak.hu e-mail címre várjuk 
fényképes önéletrajzzal, �zetési igény megjelölésével.

Bővebb felvilágosítás a +36-30/799-3669 telefonszámon.

2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Franciaágyak már
79.900 Ft -tól

3-2-1-es ülőgarnitúra 
286.000 Ft helyett 237.000 Ft

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

3,8 m-es 
szekrénysor 

176.000 Ft 
helyett 

139.900 Ft

Színes képes gardróbok 
196.000 Ft helyett 149.900 Ft

510460

510500
510792

510442
510497
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. (Termálfürdő)

Lepje meg Kedvesét!
3.000 Ft feletti rendelés esetén 
egy desszertet adunk ajándékba!*

Online rendelés: www.termalpizza.hu
A kiszállítás Tiszaújváros területén ingyenes!

Kiszállítás:  10–22 óráig
Rendelés: 49/343-809, 20/569-7198

Az akció 
2019. február 14-én

érvényes!

Valentin-napi 

akció!

Tiszaújvárosi Rendelőintézet
Bethlen Gábor út 11-13. 
Bejelentkezés: 06-30 / 270-3836  
www.acusticus.hu, info@acusticus.hu

Kelet-Magyarország
legnagyobb halláscentruma

Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot 
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szak-
asszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján. 
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél 
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a 
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok 
betartásával – részletfizetés is biztosított, több évtizedes 
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrum-
ban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal 
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmoder-
nebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási, 
fizetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos 
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosítá-
sával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni 
a hangokat.

TB-támogatott hallókészülékek
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada-
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mérté-
két, a fizetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet. 
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron 
kapható hallókészülék.

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
- 8 márka széles választéka
- megfelelő beszédértés zajos
   környezetben is

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás Tiszaújvárosban

REDŐNY, RELUXA 
szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló. 
Redőnyök javítása! 

06-20/9290-403 
Díjtalan kiszállás, garancia!

510489
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32019. február 13. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Bejelentkezés: 49/737-307

M
egasu

n, ah
ol a leégés kizárt, 

a ba
rnu

lás ga
rantált! 

Ke dv es 
Vendégei n k! 

3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 1-3. 
Nyitva: H-P.: 8.00-20.00, 
Szo.: 9.00-18.00, V: zárva

Mi a du n k Ne k e d e gy ötlet
et, 

le p d me g k e dv ese d

e gy szolári u m bérlettel!
mit v e gyél Valenti n-na p ra?!Még 

ne m tu dod
2019. fe bruár 5-14-i g 
Valenti n-na p i 
BÉRLET AKCIÓ 
a Me gaSu n ban!

Ebben az időszakban 
minden bérletünket akciós áron vásárolhatjátok meg!

3580 Tiszaújváros, Szent István út 23/b. 
Nyitva: H-P 08:00-18:00; Szo 08:00-12:00
Tel.: +36 49 611-887; +36 20 571-0119

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 78. 
Nyitva: H-P 09:00-17:00

Tel.: +36/49 200-129, +36 70 316-1154

március 6. február 28.

Időpontegyeztetés szükséges!

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
FEBRUÁR 14., 21., 28. és MÁRCIUS 7. x 8:00
JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű fizikai munkára és 
logisztikai munkakörökre, továbbá elektronikai tapasztalatot 
igénylő pozíciókra!

HATÁROZATLAN MUNKASZERZŐDÉS A KIEMELT 
POZÍCIÓKBAN!

Jelentkezés feltételei:
- alap- vagy középfokú végzettség
- számítógépes ismeret.

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com x +36-49/548-655; +36-70/526-1303
facebook.com/jabiltiszaujvaros

MUNKÁT KERESEL? 
NÁLUNK A HELYED!

Tiszaújváros és környéke
Megjelenik: 30 településen, (Tiszaújváros, Polgár, Mezőcsát, Tiszacsege városokban és vonzáskörzetükben) minden szerdán.

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Ügyvezető igazgató: Fodor István 
B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor Irodavezető: Pázmándiné Varga Alíz Tördelés: Budai Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. Telefon: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu Internet: www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor
Sokszorosítás ideje: kedd Terjeszti: a Magyar Posta és az Inform Média Lapkiadó Kft.  

Lapzárta: hétfő 10.00 óra Eng. szám: 163/0388/7/2010 Megrendelési szám: 2019/07. 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

510479
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Fekete-Fehér Divatáru 

l Tiszaújváros, Szent István út 4.  l Mezőkövesd Mátyás király út 120. Szeretettel várunk mindenkit!

Kínálunk kedves 
Vásárlóinknak 

iskolai 
rendezvényekre, 

ballagásokra, 
szalagavatókra, 

esküvőkre, 
bálokra, partikra, 

temetésekre!

 - Akciós alkalmi 
fehér blúzok
- Kosztümök 

- Fér� öltönyök
EXTRA MÉRETEKBEN IS!

Többféle női-fér�  
szövetkabát.

 
 

Villanyszerelő, Stratégiai Utánpótlás Kezelő, Kalibráló munkatárs – műszerész
 

Munkavégzés helye: Tiszaújváros, TVK Ipartelep
Részletes információ a pozíciókról és jelentkezési lehetőség a www.mol.hu/karrier oldalon!

az alábbi pozíciókba várja jelentkezésed:

510798
510639
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Újságunkat 
szerdán az 

interneten is 
olvashatják: 

www.szuperinfo.hu

   Facebook:
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan 

fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
termelés bővítése miatt 

A munkakör célja:
az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése 
a termelési programban meghatározott termékek 
előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó 
tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és 
kiegészítő tevékenységek elvégzése.

Elvárások:
 • Minimum szakmunkás végzettség
 • 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett 
  tapasztalat
 • Csapat- és önálló munkára való képesség
 • Jó kommunikációs képesség
Előny:
 • Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, 
  vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
 • Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
 • Béren kívüli juttatások
 • Hosszú távú munkalehetőség
 • Stabil munkáltatói háttér
 • Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
 • 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel 
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát 

a következő postacímre, vagy e-mail címre:
3581 Tiszaújváros, Pf.: 118.
szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
+36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. február 22.

rendszerkezelő
munkatársat keres Tiszaújvárosban.

Iránytű az életünkben
Az asztrológia sokak által 
vitatott tudomány, pedig az 
emberiség legősibb tudás-
tárában fellelhető ismeretek 
egyike.  Eme tudomány  
alapja a naprendszer 
bolygómozgásai-
nak megfigyelésén 
alapuló hatások 
tapasztalati értel-
mezése az ember 
életére, jellemére.   

A Nap és a többi boly-
gó különböző jegyhelyzete  
(Kos, Bika, stb.) segítségé-
vel  lehet jellemrajzot, ka-
rakterisztikát készíteni , ami 
a személyiségelemző aszt-
rológia területe és sikeresen 
használható önismereti és 
önfejlesztő eszközként.   

Az asztrológia legvita-
tottabb területe, jövőbeli 
események előrejelzése, 
amelyet felületes ismeretek 
miatt jóslásnak gondolnak,  
és ebből adódóan elutasíta-
nak sokan.  A jövőt mindig 
a jelen döntései alakítják, 
ezért nem determinált, vi-
szont a bolygómozgások 
pontos, fokok szerinti egy-
másra hatásai jól értelmez-

hető tendenciákat mutatnak 
arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen életterületen (család, 
munka, párkapcsolat, stb.) 

és milyen jelleggel (támo-
gató, fékező) követ-

keznek be ezek a 
hatások az életünk-
ben. Az asztrológi-
ai előrejelzés alap-

ját a bolygók fizikai 
mozgásai és szimbo-

likus jelentéstartalmának 
kombinációja képezi. Ezzel 
a módszerrel lehet szoláris 
(éves) horoszkópot készíte-
ni, amely segít abban, hogy 
láthassuk, az egy évre előre 
eltervezett feladataink me-
lyike fog megvalósulni aka-
dálymentesen vagy nehéz-
ségek árán.  

Összefoglalva, az  aszt-
rológia nem  csillag-jóslás, 
hanem egy olyan megala-
pozott rendszer, mellyel  
életünk lehetőségeit tisztáb-
ban láthatjuk, döntéseinket 
könnyebben  meghozhatjuk  
és kapcsolatainkat  jobban 
megérthetjük. 

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

KERETES HIRDETÉSSEL,
TERJESZTÉSSEL kapcsolatban 

kérem hívja a következő telefonszámot: 
06-30/532-8918

Pázmándiné Varga Alíz  szerkesztő-irodavezető

Az akció időtartama: 2019. január 17 – március 20. Az akció 15 000 Ft értéket meghaladó, komplett szemüveg 
(keret + lencse) megrendelése esetén érvényes. Ebben az esetben a kizárólag saját részre felhasználható 
ajándék szemüveg értéke legalább 15 000 Ft, mely növekedhet a megrendelt első szemüveg lencsecsomagjának 
függvényében. Az elajándékozható szemüveg ajándékkupon értéke minden esetben 15 000 Ft. A kép illusztráció. 
Az akció további feltételeit keresse az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon.

1-ET FIZET
 3-AT KAP*

*MIN. 15 000 FT ÉRTÉKŰ SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN

+ AJÁNDÉK 
ÖNNEK 

AJÁNDÉK, A
MIT 

TOVÁBBADHAT

VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN:

TISZAÚJVÁROS,  
SZENT ISTVÁN ÚT 17. 

A DÍSZTÓVAL SZEMBEN

OFO-19-015-06 - SZUPERINFO HIRDETES_TISZAUJVAROS_120x227.indd   1 2019. 02. 06.   10:59
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

sajóörös, eladó 1994-ben épült, 3+1 
félszobás, dupla komfortos, szigetelt, 
gázcirkós családi ház pincével, garázs-
zsal, rendezett parkosított telken. Irányár: 
29 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, kertvárosában eladó tég-
laépítésű, 123 nm-es, földszintes csalá-
di ház 870 nm-es telken. Irányár: 39 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Hejőkürt, főutcáján eladó/elcserélhe-
tő/kiadó alacsony rezsijű családi ház. 
Kívül-belül felújítva, bútorozva, vállal-
kozásra alkalmas. Háztartási gépek, 
bútorok eladók. Érd.: 06-20/330-0324, 
06-20/582-5563.
Nagycsécs, 3 szobás ház 100 nm rende-
zett környezetben eladó. Érd.: 06-70/675-
0820.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, vegyes 
tüzelésű, radiátoros családi ház eladó, 
dupla telekkel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 
06-20/943-2003.
Polgár, sürgősen, áron alul eladó masz-
szív, téglaépítésű, 2,5 szobás, gázkon-
vektoros családi ház 6,2 M Ft-ért. Érd.: 
06-30/923-4113.
sajóörös, a Kastély kertben családi 
ház nagy kerttel, garázzsal eladó. Érd.: 
06-70/333-7669.

sajóörös, tetőtér beépítéses családi ház 
eladó. Érd.: 06-70/321-3346, 06-20/285-
4199.
sajószöged, Széchenyi úton eladó 
3964 nm-es vállalakozásra is alkalmas 
összközműves telken, 1974-ben épült 150 
nm-es, alternatív fűtéssel rendelkező csa-
ládi ház. Érd.: 06-20/482-6874.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megosztva 
is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 
1+2 félszobás, műszakilag, esztétikailag 
felújított, vályogfalazatú családi ház. Irány-
ár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Újszentmargita, családi ház eladó. Érd.: 
06-30/192-4267.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, központjában eladó 75 
nm-es, 3 szobás, panelprogramos, mért 
távhős, tízemeletes társasházban lévő IV. 
emeleti lakás. Irányár: 16,2 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Miskolc, belvárosában Soltész N.K. u. 
77 nm-es, gázos, II. emeleti lakás, két-
emeletes épületben eladó. Belsőudvaros, 
pihenőkertes társasházi lakás. Gépésze-
tileg teljesen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nappali + étke-
ző + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, külön WC. Ár: 14,99 M Ft Érd: 
06-20/980-6678.
Tiszaújváros, Deák téren eladó 37 nm-es, 
egyedi fűtéssel rendelkező, klímás, III. 
emeleti lakás. Érd.: 06-70/419-9555.
Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, erké-
lyes, földszinti és IV. emeleti lakás. Érd.: 
06-70/381-5873.

Tiszaújváros, VI. emeleti, jó állapotú, 
61 nm-es lakás eladó. Érd.: 06-20/215-
9950.

a l b é r l e T k í N á l a T

kiadó 2 külön szobás bútorozatlan lakás 
a Szederkényi úton. Érd.: 06-70/611-
6536.
Tiszaújváros, 41 nm-es, bútorozat-
lan lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 
06-20/377-4134.

Tiszaújváros, Munkácsy úton I. emeleti, 
48 nm-es lakás kiadó. Érd.: 06-70/341-
9588.

F ö l d ,  k e r T 

4,1 ha szántóföld Polgár külterületén 
eladó. Érd.: 06-30/226-5402.

erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. Érd.: 
06-70/555-1262.
Polgár, Tökös-tónál 200 n-öl földterület, 
felszántva, termő gyümölcsfákkal, kúttal 
eladó. Érd.: 06-20/375-4253.

sajószöged, 074/2 hrsz-ú 6,5 Ha, 170 
AK értékű szántóterület 13 M Ft áron 
eladó. Érd.: 06-70/373-8679.

sajószöged, 500 n-öl körbekerített 
gyümölcsös-zártkert eladó. Irányár: 
1,2 M Ft. Érd.: 06-30/613-9138.

Tiszaújváros, eladó 850 nm területű, 
szántó művelésű, bekerített terület gyü-
mölcsfákkal. Érd.: 06-70/554-2825.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y

G a r á z s

Tiszaújváros, 16 nm-es garázs eladó 
a Szederkényi úti garázssoron. Ár: 
3.450.000 Ft. Érd.: 06-30/836-8788.
Tiszaújváros, garázs hosszú távra kiadó. 
Érd.: 06-30/526-4424.
Tiszaújváros, Rendőrséggel szem-
ben garázs eladó. Irányár: 3 M Ft. Érd.: 
49/344-688.
Tiszaújváros, Szederkényi úton 18 nm-es 
garázs eladó! Alatta teljes pince, víz, vil-
lany és padlás is van. Érd.: 06-70/518-
6002, 06-70/616-8408.

M e z ő G a z d a s á G i  G é P

eladó: traktorgumi felnivel 100.000 Ft, 
talajmaró 200.000 Ft, vetőgép 320.000 
Ft, ásóborona 400.000 Ft, terményfel-
hordó csiga 150.000 Ft, műtrágyaszóró 
50.000 Ft. Érd.: +36-20/212-9330.

J á r M ű k e r e s é s 

autókat, kisteherautókat veszek 
azonnali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen korú, állapotú érdekel. Érd.: 
06-30/231-7750.

autót vásárolok 1 M Ft-ig. Érd.: 
06-70/532-2021.
régi motorokat keresek! Simson, MZ, 
ETZ, Jawa, stb. Érd.: 06-20/572-5142.

á l l a T

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.

N ö V é N y

kisbálás szalma száraz, zárt helyen 
tárolt, valamint kisbálás széna eladó. 
Érd.: 06-70/407-1037.

e G y é b  e l a d á s

4 LE Briggs motoros, 6 kapás rotáci-
ós kapa felújított állapotban, 1800 W-os 
ciklonátor (porszívó) újszerű állapotban 
eladó. Érd.: 06-30/963-5910.

akciós konyhakész tüzifa 12.500 Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható szállítás. Számlával és 
szállítóval. Érd.: 06-20/958-6233, 
06-30/262-8733. AA5946453

alig használt ágyneműtartós, rugós-szi-
vacsos heverő eladó. Érd.: 06-30/661-
9123.

költözés miatt eladó 2004-es, dobozos 
Ford Transit, valamint megmaradt tüzifa. 
Szállítás megoldható. Érd.: 06-20/559-
0964.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós pót-
kocsi eladó. Érd.: 49/355-816.
szemes tengeri 7-10 mázsás tételben, 
szinte új elektromos rokkantkocsi házhoz 
szállítva eladó. Érd.: 06-70/500-3023.

e G y é b  k e r e s é s

a hulladékvasát, személy- és teherau-
tóját, rossz akkumulátorát megvásárol-
nám. Házhoz megyek. Érd.: 06-30/421-
5872.

ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező pogácsa, 
forrasztópálca, palládium, nitrát, platina, 
stb. Érd.: 06-20/923-4251.
személyautót és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.
Tollhagyaték dunna, párna felvásárlása 
napi legmagasabb áron. Házhoz megyek. 
Érd.: 06-20/214-4362.

s z o l G á l T a T á s  k í N á l a T

Cipőjavítás, kulcsmásolás! Tiszaújvá-
ros, Barcsay tér 7. (Totózó és Rétesbolt 
között). Érd.: 06-20/334-0782.

szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.
Vállalkozó vállalja: kőműves munkák, 
festés-szigetelés, burkolás, bontás. Érd.: 
06-70/204-6239.

Tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsator-
na csere, kémények felújítása. Érd.: 
06-20/911-1717.

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapostetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15 % kedvez-
mény. Tel.: 06-70/591-9739, www.
lackoteto.5mp.eu

M u N k a H e l y e T  k í N á l

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30/313-3516 (Fabian&Partners)

boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos előké-
szítő munkák műhelyben történő mun-
kavégzésére, valamint hőszigetelési és 
fémlemezburkolási munkák építkezé-
seken történő munkavégzésére. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. Iskolai 
előképzettség nem szükséges. Érdek-
lődni: +36-30/792-6377 telefonszá-
mon 8-16 óráig lehet, illetve a fényké-
pes önéletrajzokat az iroda@boczko.hu 
e-mail címre kérnénk megküldeni.

Győr-Moson-sopron megyei munkára 
női- férfi betanított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel. Szállás biztosított. 
Érd.: +36-30/709-3150, +36-70/236-
7297 (Quality Job Kft.)

Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Érd.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

Apró

Új!

Új!

CSIRKEVÁSÁR
ismét Tiszatarjánban, Deák F. u. 10. 

500 Ft/kg. 2019. febr. 7-10-ig, febr. 15-16-ig. 
A megszokott minőség, saját keverésű takarmány 

felhasználásával. Házias jellegű barom�.
Igény esetén pucolási lehetőség.

Igénybejelentés: 06-70/206-8903

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

Sajószöged központjában,
a 35-ös főút mellett

25 m2-es 
helyiség kiadó 
(zöldség, fodrászüzlet, iroda). 
Érd.: 06-30/987-2080

Az NHSZ Miskolc Kft. 
polgári telephelyére 

keres 
2 fő gumikerekes

forgó rakodó  gépkezelőt, 
valamint 

2 fő udvaros munkakört 
betöltő kollégákat.

Érdeklődni:
06-70/505-7754 

telefonszámon.

55 m2-es lakás 
Tiszaújvárosban, a Barcsay 

téren bútorozottan 

KIADÓ. 
Telefon: 06-30/416-1970

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás, 
t Kertészeti rostált humusz

Tel./Fax: 49/440-959 Mobil: 20/974-8887
www.patentev.hu

E-mail: eordog.jozsef@gmail.com

PATENT Árufuvarozó 
Egyéni Vállalkozó

Eördög József 
3599 Sajószöged, Ady E. út 56.

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  279.000 Ft-tól
Dupla síremlék  399.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2019. 02. 28-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

TEMETKEZÉS Kft.

510633

509062

510486

510488
510766

510768
510490

510491

510447
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Hat órás munkaidőben takarító mun-
katársat keresünk. Jelentkezni: iroda@
stefancamion.hu címen, illetve 06-30/681-
6641 telefonszámon. (Stefán-Camion Ker. 
2006 Kft.)
irodaházi étterembe gyakorlattal ren-
delkező szakácsot keresünk. Önéletrajz: 
tvk.etterem@gmail.com Érd.: munkanap-
okon 8-14 óráig 06-30/333-6006 (L+ Z 
Metropol Kft.)

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dolgo-
zót, valamint: végzettség nélküli, gya-
korlattal rendelkező hegesztőt, laka-
tost, CNC gépkezelőt, lézergépkeze-
lőt, présgépkezelőt és epoxi kabinost 
kiemelt bérezéssel. Szállást, utazást 
biztosítunk. Érdeklődni 8-16 óra között: 
06-70/940-2562 JOBmotive Kft.

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003 (Anikincs Kft.)

Nemzetközi hátterű vállalat tiszaújvárosi 
gyáregység takarítására több műsza-
kos munkarendbe munkatársakat keres. 
Határozatlan, bejelentett 8 órás munkavi-
szony. A munka jellegéből adódóan első-
sorban hölgyek jelentkezését várjuk. Érd.: 
06-70/442-0762 (Atalian Zrt.)

Polgár központjában lévő szépségszalon-
ba 2019. március 01-től fodrászt kere-
sünk. Érd.: 06-70/773-6666.

Társaságunk Ócsa bányai telephelyére 
keres osztályozó és úszókotró gépkezelőt, 
szalagkezelőket és betanított fizikai mun-
katársakat, 5 fős brigádokat is. Folyama-
tos, egész éves munka, szállást biztosí-
tunk. Jelentkezni a: farkasa@lavinamix.
hu, benkoa@lavinamix.hu e-mail címe-
ken, valamint a +36-70/370-9992 tele-
fonszámon lehet. Lavinamix Építő Kft.

Vidéki munkásokat keresünk építőipa-
ri segédmunkára hosszú távra. Jó kere-
seti lehetőség. Szállást biztosítunk. Érd.: 
06-30/301-0898 Moratus Kft.

Teljes és rész munkaidőbe irodai mun-
katársat keresünk polgári telephelyű 
vállalkozáshoz. Kommunikációs szintű 
angol nyelvtudás előnyt jelent. Jelentke-
zés önéletrajzzal: iroda@stefancamion.
hu címen lehet. (Stefán-Camion Ker. 
2006 Kft.)

M u N k a H e l y e T  k e r e s

Munkát keresek: pl. idős gondozás, 
betegápolás. Tel.: 06-70/307-9554.

o k T a T á s T  V á l l a l

Tanítói végzettséggel általános iskolás 
gyermekek korrepetálását vállalom. Érd.: 
06-30/983-0341.

T á r s k e r e s é s

50 éves férfi barátnőt keres. Csak sze-
mélyes találka. Tel.: 06-20/457-6306, 
06-20/559-0964.

A Kiskerék Barkács Centrum 
és Horgászbolt tiszaújvárosi 

üzletébe 

ELADÓ
munkakörbe 

munkatársakat keres. 
Előny: szakirányú végzettség, 
 kéziszerszámok, festékek,
 vegyiáruk, szerszámgépek,
 horgászcikkek ismerete.

Fényképes önéletrajzokat az 
ertekesites.kbc@gmail.com

címre várjuk.

Csoportos óriáinkon is kedvezményesen vehettek részt 
(TRX, Kangoo, Spinning, TIFIT Jump, Fitt-Mix, stb.), 

melyre bejelentkezés a 06-49/440-692-es telefonszámon!

Tiszaújvárosi Fitness Sportklub 3580 Tiszaújváros, Munkácssy M. út 20/A.

2019-évben is a megszokott 
nyitva tartással a Munkácsy út 20/A. szám alatt 
(Eötvös Gimnáziummal szemben) 
várjuk régi és új vendégeinket! TIFIT SC

ti�tsc

DIÁKBÉRLET 
AKCIÓ!

Rendelkezel érvényes diákigazolvánnyal? 
Vedd igénybe téli akciónkat és vásárolj 

igazolványod felmutatásával 4500 Ft-ért havi bérletet! 

dolgozók számára a havi bérlet ára csupán 3500 Ft a TIFIT SC-ben! Figyelem!  A Jabil 
bérlet a vásárlás dátumától függetlenül mindig a következő hónap 5-éig érvényes!

Lakossági 
fémhulladék átvétel
Vas 52 Ft/kg
Lemez  38 Ft/kg
Alumínium italos doboz 250 Ft/kg
Akkumulátor 200 Ft/kg

Inter-Metal Recycling Kft.
POLGÁR, Hajdú út 39. Telefon: 52/573-236

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐR
munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:  
l Gimnáziumi/ Szakközépiskolai/Technikusi végzettség 
l Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret
l Minőségellenőri ismeretek
l Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt jelent: 
l minőségbiztosítási ismeretek
l műanyagfeldolgozási ismeretek

Feladatok:
l a gyártott tételek minőségének folyamatos
 �gyelemmel kísérése,
l termékminták vizsgálata,
l döntés termék minőségéről,
l félkész- és  késztermékek ellenőrzése.

Amint kínálunk: 
l cafeteria
l prémium
l 13. havi �zetés
l élet- és balesetbiztosítás
l folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzés
l hosszútávú álláslehetőség

Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros

A fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai 
önéletrajzokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Taghleef Industries Kft., 3581 Tiszaújváros, Pf. 259.
Szénásiné Virág Éva, humánpolitikai vezető

Tel.: 06-49/888-407 E-mail: eva.virag@ti-�lms.com

Kft.

       Tiszaújvárosi Szuperinfó

506856
510487

510446

510682
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Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan 

fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres

Munkakezdés: 2019. március

A termékmérnöki munkakör célja cégünk 
termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítása. 
A sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz 
részt, munkájával segíti az új termékek bevezetését.

A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
 • felsőfokú végzettségű 
 • tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással 
  rendelkezik
 • kiváló kommunikációs készségekkel bír
 • önálló és pontos munkavégzés jellemzi
 • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
 • műanyagiparban, hasonló területen szerzett 
  ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
 • folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
 • versenyképes jövedelem 
 • egyéb béren kívüli juttatások
 • nyelvtanulási és más képzési lehetőségek

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését
 és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 

magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét 
a következő postacímre vagy e-mail címre:

3581 Tiszaújváros, Pf.: 118.
szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
+36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. február 15.

termékmérnök
munkatársat.

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

Autóteszt-Sajó Kft.
Sajóörös, Arany J. u. 2.

Tel.: 49/610-143
06-70/373-6269

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 
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