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KÉMÉNY
építés-bélelés!
Kandalló-, vegyeskazán-,
gáz-, cserépkályha-,
turbókémények
gyártása, építése, bélelése
bruttó 17.000 Ft/m-től.

K.J.SZ. Kéményépítő Kft.
Salgótarján

Tel.: 06-32/745-596,
06-30/597-7888

Jelentkezését várjuk:
szakmunka2017@gmail.com
Tel.: 06-70/604-1265, 06-70/341-4477

Szakmunkásokat keresünk 
az alábbi pozíciók betöltésére:

KORREKT 
BÉREZÉS!

Bejárás 
biztosított!

• AWI-hegesztő
•  CNC-gépbeállító 

technikus
• CNC-gépkezelő
• gépgyártás-technológus
•  hidraulikus karbantartó 

lakatos
• műszerész
• karbantartó (TMK)
• géplakatos

• autószerelő
     • villamosmérnök
      • villanyszerelő
• szerszámkészítő
• targoncás
• varrónő/varró
•  valamint műszaki 

végzettséggel
                 rendelkező
                      szakmunkás

CLIONET BT.

TÉLI AKCIÓ!

06-20/458-9041
9.00–15.00

info@clionet.hu
St., Zemlinszky R. út 3., Piac mögötti vasbolt mellett

A meleg otthonában marad!

* Részletekért érdeklődjön. Az ajánlat visszavonáig!

Rendelje meg most!
Akár 40% kedvezmény!*
Garantáltan a legalacsonyabb árak!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

SIMON
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

5–6–7 kamrás ablakok akciós árakon!

NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ

Salgótarján. Tel.: 06-30/279-0958
Fax: 06-32/740-731.

Bemutató terem 
a salgótarjáni piac 
alsó butiksorán!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
GARÁZSKAPU

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ,  

GYÁRTÁSA, SZERELÉSE.

www.simonarnyekolastechnika.hu

HOGY MIÉRT PONT A RÁDIÓ FOCUS?
• mert a miénk, • mert szórakoztató, 
• mert hatékony • mert SZERETEM!

…és ÖN próbálta már?
RÁDIÓ FOCUS! A helyi rádió!

www.radiofocus.hu

Hőszigetelt
redőnyök,

harmonikaajtók,
szalagfüggönyök, 

rovarhálók, 
reluxák 

gyártása, szerelése

50% munkadíj-
kedvezménnyel!

RING ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Salgótarján, Arany J. út 2/A.

Visszavonásig érvényes!

Tel: 06-32/430-609
06-30/925-6692

KEDVEZŐ ÁRAK. 
Nyitva: h.–p. 6–20-ig, szo.–v. 7–15-ig.

VASÁRNAP IS NYITVA! 

MEGNYITOTTUNK!
SARKI
BOLT
Salgótarján,
Március 15. út 2.
(A Pécskő kínai mögött)

• Frissen, helyben sütött pékáru, a Tatárpékség termékei.
• Tejtermékek, csomagolt hentes áru • Kenyér, zsömle, kifli

• Alapvető élelmiszerek... • Üdítők, édességek.
Helyben sütött termékeinkre előrendelést felveszünk!

SARKI BOLT. Ahová érdemes betérni.

Az akció a készlet erejéig érvényes!

3100 Salgótarján, Dózsa György út 1. (Az Acélgyári út mellett lévő volt STÉSZ-épületben)

DOLINKA BÚTOR

Ny.: h.–p. 9.00–17.00, szo. 9.00–13.00 • T.: 32/421-949, 30/686-9041

Ha nem hiszi, járjon utána! www.dolinkabutor.hu

Februári SZUPER ÁRAK a Dolinkában!

124.900 Ft

Milánó sor Akciós gardrób

59.900 Ft

54.900 Ft

69.900 Ft
Alfa fr.-ágy

Dóri konyha

Új színvilág!

160 cm
új színben

BALLA TŰZIFA

Rendeljen telefonon! Salgótarján.
Nyitva: h.–p. 7–15-ig, szo. 7–12-ig.

Tel.: 06-30/955-7906.

tőkézve 2.500 Ft/100 kg
aprítva 2.600 Ft/100 kg

TŰZIFA (cser, tölgy, bükk)

Lakásvásárlás, Szocpol (CSOK) gyors ügyintézéssel!

Salgótarján, Rákóczi út Fő tér 1. (CZZ vendéglő mellett)
Tel.: 06-20/224-4909

 Hitelek:
Személyi kölcsön
Szabadfelhasználás
Hitelkiváltás
 Adósságrendezés

Piaci kamatozású termék, a futamidő alatt a kamatok és törlesztőrészletek változhatnak!

30% állami támogatás

akár 720.000 Ft,
lakáscélú hitelekhez!!!
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INGATLAN

Salgótarjántól 17 km-re, Egyházasger-
gén, bolttól, postától, buszmegállótól egy 
percre, közművesített családi ház eladó. 
CSOK 3 gyerekig. 06-30/382-1409.

Karancslapujtőn, a Palóc utcában, 942 m2-es 
építési telek áron alul eladó. 06-20/930-8907.
Városközponthoz közeli, frekventált helyen, 
dupla komfortos,  teljesen felújított családi 
ház eladó! Kisebb csere szóba jöhet. Tel.: 
06-20/536-6363.

Salgótarján egyik legszebb részén, Pécs-
kő utcában, a városközponttól tíz percre, 
240 m2-es, 1990-ben épült sorházban 
lakás eladó, mely három lakószintes + 
dupla garázs, kis kerttel és terasszal. Érd.: 
06-70/367-7001, 06-30/958-4303. Vételár 
megbeszélés tárgyát képezi.

Salgótarján, Arany János úti, 50 m2, teljesen 
felújított, átalakított lakásom elcserélném 
salgótarjáni vagy környéki családi házra. 
06-70/265-1499, 16 óra után.

Salgótarjánban, norvég típusú szélső 
sorházi lakás gondozott kerttel, garázs-
zsal eladó. Értékegyeztetéssel belvárosi 
csere is lehetséges. 06-70/771-4111, 
06-32/441-551.

Családi ház eladó Balassagyarmaton, a 
Deák Ferenc utcában, tágas bejárattal, ha-
gyományos, zárt kerttel, napsütötte terasszal, 
fúrt kúttal. 2,5 szobás, galériás kialakítású. 
Irányár: 25 M Ft. 06-35/312-393.
Eladó 2 szobás, gázos lakás a Salgó úton. 
Ár megegyezés szerint. 06-20/545-6860.
Salgótarjánban, a Beszterce-lakótelepen 
eladó vagy kiadó garázst keresek. Telefon: 
06-20/930-8907.

Somoskőújfaluban eladó 45 m2 ház. 
Konyharész, szoba, félkész fürdőszoba. 
Víz, áram van, gáz bevezethető. Irányár: 
1,5 M Ft. 06-30/694-3643.

Salgótarjánban eladó, a Gorkij-lakótelepen, 
déli fekvésű, azonnal beköltözhető, felújított, 
1,5 szobás lakás. Ár: megegyezés alapján. 
06-20/355-1111.
Eladó 3 szobás, komfortos, kertes, szintes 
családi ház, vagy elcserélhető. Telefon: 
06-32/311-877 (délután).
Salgótarjánban, a Vásártéren eladó egy 2 
szobás, földszinti lakás! 06-20/280-0042.
Salgótarjánban, a Makarenko úton 59 m2-es, 
1 + 2 félszobás lakás eladó, városközponthoz 
közel. 06-20/261-9123.
Új építésű lakások eladók Pásztón. Vásárlók 
jelentkezését várom. CSOK igényelhető. 
06-30/407-8378.
Garázs kiadó az Arany J. úton. Telefon: 
06-30/343-6777.
Eladó Balassagyarmaton, a főutcán egy 
3 szobás, 71 m2-es, I. emeleti, fégla lakás. 
Ár: 9,8 M Ft. 06-20/484-1940, www.ingatlan.
com/22741570
Pásztó, Dózsa György utca, 1100 m2-es 
telken, 60 m2-es, téglából épült ház eladó. 
Ár: 6,9 M Ft. 06-30/212-7308, www.ingatlan.
com/22953501
Eger, Széna tér, 14 m2-es, egyedi garázs 
eladó. Ár: 1,9 M Ft. 06-20/938-7537, www.
ingatlan.com/22956219
Zagyvaróna elején, családi ház eladó. Tel.: 
06-20/560-2858.
Eladó Salgótarjánban egy 58 m2-es, Arany 
János úti, másfél szobás lakás. Felújított, 
azonnal költözhető, liftes, városra néző. 
(Műanyag ablakok, új laminált parketta, 
konyhabútor ajtók cserélve.) 06-70/393-4962.
Somlyón (belterületen) tetőtér-beépítéses 
hétvégi ház szép környezetben eladó. Víz, 
villany van. 06-20/334-1075.
Eladó Salgótarjánban, a Bajcsy-Zsilinszky 
úton, I. emeleti, 40 m2-es, tégla építésű lakás. 
Új nyílászárókkal, tulajdonostól. Irányár: 3,3 M 
Ft. 06-20/910-1229, 06-20/225-8960.

Cégünk részére keresünk eladó családi 
házat, lakást, nyaralót termőfölddel. Tel.: 
06-20/416-2112.

ÜZLET

Üzlethelyiség kiadó a Bárdi Autóal-
katrész-üzlettel szemben, 80 m2. Tel.: 
06-70/947-1071.

Kiadó vagy eladó 98 m2-es üzlethelyiség (volt 
Stihl Szaküzlet). 06-70/947-1071.
Salgótarjánban, frekventált helyen, főúton, 
üzletnek kialakított családi ház eladó. Az 
ingatlan megtekinthető. Rákóczi út 123. 
06-20/381-3651.

Salgótarjáni piacon lévő

Berendezéssel vagy anélkül.
Pályázat igényelhető!
06-70/393-4965

kávézó-büfé 29 m2-es
üzlethelyiség eladó!

Salgótarjánban, két részből álló, összesen 
94 m2 alapterületű, tehermentes üzlethelyiség 
eladó. Az eddig nyomtatványboltként üzeme-
lő helyiségben WC, mosdó, két külön bejárat 
van. Könnyű megközelíthetőség, jó parkolási 
lehetőség. Salgótarján, Alkotmány út 9., 
Interflex Nyomtatványbolt. 06-20/936-4639.
Salgótarjánban, 448 m2-es telken, 226 m2 
beépített területtel rendelkező, irodának, ki-
süzemnek, kis átalakítással lakásnak használ-
ható önálló családiház-jellegű ingatlan eladó. 
Állagát tekintve felújított, épületgépészetileg 
korszerű, energiafelhasználása gazdaságos, 
2–3 autó parkolására alkalmas udvar. Ugyanitt 
utcára nyíló kisebb üzlethelyiség kiadó. 
Salgótarján, Május 1. út 74. 06-20/936-4639.

VEGYES

Hagyaték, régiség, lim-lom! Könyv, bútor, 
autó–motor, (öreg, hibás) centrifuga, dexion-
polc (rozsdás is), rádió, kerékpár, játékok, 
pénz, kitüntetés, régi fényképezőgép, objek-
tívek, képeslap, egyebek. Bármi érdekelhet. 
06-30/912-9916, antiklimlom@gmail.com
Mosógép+centrifuga együtt 20 E Ft (külön 
is), mini mosógép dobozában 12 E Ft, kismé-
retű centrifuga 5 E Ft, asztalosipari szalag- és 
korongcsiszológép, Lőrincz L. László és 
Danielle Steel könyvek, újszerű minigrill, 
szőnyegek, ETA vászozsákos porszívó 4.500 
Ft, salgótarjáni kályha 6 E Ft, gázrezsó, 12-es 
talpas húsdaráló 5 E Ft, fogasléces hurkatöltő, 
demizsonok, káposztás cseréphordó. Tel.: 
06-20/237-5320, Salgótarján.
Kázsmér kendőt, szoknyát, néptánccsoport 
részére, magas áron felvásárolok! Hagyaték, 
régiség, bármi érdekel! Hívjon bizalommal! 
06-30/475-7928, Salgótarján.
Régiség, hagyaték vásárlás! Bútor, háziszőt-
tes vászon, kázsmér kendő, dunna, porcelán, 
veterán autó-motor, játék, kerékpár, rádió, régi 
pénz, kitüntetés, könyv. Bármi érdekelhet! 
06-30/475-7928.
Antik tárgyakat, régi bútort, komplett hagya-
tékot vásárolok! Kázsmér kendőt, népviseleti 
ruhát, mindenféle háziszőttes vásznat, zsákot, 
terítőt, tekercsvásznat, derékaljat, törölközőt, 
ágytakarót, rongyszőnyeget, dunnát, por-
celánt, fateknőt, fa tálat, fa létrát, tonett széket, 
sámlit, hokedlit, lócát, komódot, tulipános-, 
szuszék ládát, padot, szennyesládát, konyha-
szekrényt, régi fa  ajtót, ablakot, zsalugátert, 
régi falitányért, köcsögöt, öntvénykályhát, 
masinát, Jancsi és Csikó kályhát, antik órát, 
festményt, könyveket, csengőt, kolompokat, 
rádiót, tortatartót, régi pénzt, kitüntetést. Vete-
rán autót, motort, kerékpárt. 06-30/565-4638, 
06-20/511-4209. Salgótarján

Telefonszámaink: 32/511-813, fax: 32/410-516

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Salgótarjánban
március 11-én.

Részletes moziműsor, jegyrendelés: www.salgoapollo.hu

Legújabb premierfilmekkel, 
Dolby 3D rendszerrel!

Február 23–március 1. (cs.–sz.)

facebook.com/apollosalgotarjan

S A L G Ó T A R J Á N

színes, magyarul beszélő 
amerikai kalandfilm, 121 p. (16)

1. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 18.15

színes, mb., amerikai 
animációs kalandfilm, 90 p. (6)

színes, magyarul beszélő 
amerikai thriller (16)

1. terem, 3D
szombat–vasárnap 12.30, 14.15

2. terem, 2D
szombat–vasárnap 14.00

Pofon csata
sz., mb., amerikai filmvígjáték (12)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 15.45

A régi város
sz., feliratos, am. filmdráma 137 p. (16)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 20.15

A sötét ötven árnyalata
sz., mb., am. romantikus dráma, 115 p. (16)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 18.00

Jegyáraink Teljes ár Kedvezm. ár
2D műsor 1.290 Ft 1.090 Ft
3D műsor 1.390 Ft 1.190 Ft

Nyitás az első film kezdete előtt
egy órával

Törzskártya igényelhető

A diákkedvezményes jegyhez diákigazolvány felmutatása szükséges

AranyLego Batman – A filmJohn Wick: 2. felvonás

1. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 16.00, 20.30

Hagyományos és biomassza-tüzelésű fűtő- és háztartástechnikai készülékek gyártásával és 
értékesítésével foglalkozó, meghatározó és stabil nyugat-európai piaci háttérrel rendelkező

WAMSLER SE HÁZTARTÁSTECHNIKAI EURÓPAI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL MEGÚJULT JAVADALMAZÁSI 
RENDSZERREL várjuk munkatársak jelentkezését!

A MUNKAVÁLLALÓINK SZÁMÁRA AZ ALÁBBIAKAT BIZTOSÍTJUK:
• hosszú távú munkalehetőséget, határozatlan időtartamú munkaszerződést
• Erzsébet utalványt biztosítunk már a próbaidő alatt is
• kiemelt teljesítmény arányos egyéni és csoportos ösztönzést
• salgótarjáni telephelyeken történő munkavégzést

Az alábbi munkakör ellátására keresünk munkatársakat:

RAKTÁROS
Feladatok:

•  az áruk és egyéb anyagok előírás szerinti átvétele, kezelése, könyvelése és raktározása
• az alkatrészek termelési program szerinti összekészítése
•  a leltározási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása, raktári mozgások dokumentálása 

Elvárások:
• targoncavezetői jogosítvány és gyakorlat     • középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előnyök:
• OKJ-s bizonyítvány és gépkezelői hatósági vizsga megléte
• SAP ismeret

Jelentkezés: allas@wamsler.hu 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Károlyi lakótelepen, amely Salgótarján egyik legszebb része.

Családi ház
800 m2 telekkel eladó!

Az ingatlan hitelre és CSOK-ra is megvásárolható! 
Fiatalok részére és befektetés céljára is kiváló!

06-20/978-2935

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az alábbi címen: STRAUTMANN Kft.

3143 Mátranovák, Szabadság út 51. vagy 
morgenstern.e@strautmann-hungaria.com

e-mail címen.

STRAUTMANN Kft.
hegesztőrobot gépkezelő
és hegesztőrobot géphez

összeállító lakatos 
munkakörbe keresünk 

munkatársat. 
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Auto-Trade ’91 Kft. Hivatalos Skoda Márkakereskedés és Szerviz
Cím: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120.
Telefon: 32/512-243 E-mail: skodaert@autotrade91 kft.hu
Web: www.autotrade91kft.hu

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

renault.hu

Új MEGANE GrandCoupé vegyes fogyasztás l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95–144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyagfogyasztás, illetve  
CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A garancia 5 év vagy 100 000 km a kettő közül hamarabb elért érték erejéig. 
A képen látható autó illusztráció!

Renault MEGANE GrandCoupé
Technológia a siker útján

Új

Ha igazán sikeres, tudja, mi kell Önnek. R-LINK 2® online navigáció és multimédia, EASY PARK 
ASSIST parkolássegítő és 5 év garancia.

Döntsön jól! 
#újRenault

RENNISS Autó Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 176.
Tel.: 32/520-520, E-mail: renaultrenniss@renaultrenniss.hu

VÁCI PARTNERÜNK, A CONTITECH RÉSZÉRE KERESÜNK

È VULKANIZÁLÓ-KAZÁNKEZELŐ és SZERELŐ
munkakörbe betanított munkásokat 
3 műszakos munkarendben, kiemelt bérezéssel:

È kafetéria + 13. havi fizetés 
+ 100%-os útiköltség térítés.

Jelentkezés:
önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen. 
Bővebb infó: +36-70-440-3610 telefonszámon.

Távoktatás folyamatosan!

Salgótarján,
ALBA ÜZLETHÁZ, II. e.

Fin
ysz

.: 0
01

66
-20

13

• Számítógépes felkészítés
• Tananyag-biztosítás • Részletfizetés

www.szepadrian-autosiskola.com
T.: 20/383-8196

JOGOSÍTVÁNY

A1-B vel A1 A2 A B
ÁKÓ – – – – 115,26%

VSM „E” – – – – 32,98%
VSM „F” – – – – 46,43%

KK 30.000 Ft 72.500 Ft 72.500 Ft 97.500 Ft 141.800 Ft

Szép Adrián Autósiskola Kft.

A1, A2, A, B kategóriás
Már most jelentkezhetsz!

Tanfolyam indul:
2017. márc. 14-én, 16 órakor!

Tantermi tanfolyam változatlan feltételekkel!

Salgótarján, Réginyomda üzlethelyiségben

ZÖLDSÉGES-
GYÜMÖLCSÖS

Golden és 
kisméretű IdaredAlma

199 Ft/kg
Répa

Zöldség

249 Ft/kg

799 Ft/kg

Zsákos burgonya

1.550 Ft/zs.
155 Ft/kg

Kivi

299 Ft/kosár

249 Ft/kg269 Ft/kg

Narancs

450 Ft/kg

399 Ft/kg

Banán

Kelkáposzta

Idared, Jonagold
Alma

Savanyú 
káposzta
Csalamádé

219 Ft/cs.
– A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig érvényesek –

•  Öntödei betanított 
munkás

• TMK-lakatos
•  Szerszámkészítő/

mintakészítő
• Minőségellenőr
• Öntvény tisztító
• Művezető

A PYROVEN Kft. (vasöntöde)
pásztói telephelyére

munkatársakat keres új 
üzemrészébe az alábbi 

munkakörökbe:

Jelentkezését várjuk a
06-20/288-0106 telefonszá-
mon hétköznap 8–16 óráig.

Amit kínálunk:
•  Munkavégzés új, korszerű 

üzemcsarnokban
• Versenyképes jövedelem
•  Hosszútávú, kiszámítható 

munkalehetőség
• Utazási támogatás

Salgótarjánban működő építő- és
vendéglátóipari cég bővülő csapatába

akinek elsődleges feladata a számlák, 
bank és kintlévőségek naprakész, 

precíz nyilvántar tása, bérügyintézés.
Mérlegképes könyvelői gyakorlattal 

rendelkezők előnyben.

könyvelésben jártas, 
jogosítvánnyal rendelkező

pénzügyes kollégát
keres,

Fényképes szakmai önéletrajzát 
bérigénnyel, bizonyítványmásolattal a 

fortbau@toldinet.hu
e-mail címre várjuk.
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Régiséget, komplett hagyatékot vásárolok! 
Mindenféle zománcozott terméket: zsírosbö-
dönt, vödröt, virágos tálat,  babakádat, ceglédi 
kannát, tejhordót, vajlingot, ipari lámpákat, 
reklám hirdetőtáblát, zsétárt, ételhordót, kat-
lant, katlanházat, szőlőprést, kukoricadarálót, 
morzsolót, szabó próbababát, stb. Lemezből 
készült locsolókannát, fazekat, kádat, lavórt, 
lavórtartót, fonott üvegeket, üvegballont, szó-
dásüveget, vasfogast, bányászlámpát, ko-
vácsüllőt, vasablakot, kovácsoltvas kerítést, 
-tárgyakat, régi játékokat, diafilmet, diavetítőt, 
pedálos játék Moszkvicsot, alu eü.-i dobozt. 
06-30/565-4638, 06-20/511-4209 Salgótarján.
Komplett hagyatékot vásárolok! Bútorokat, 
ülőgarnitúrát, konyhaszekrényt, hűtőt, 
fagyasztót, mosógépet, centrifugát, mikrót, 
kályhát, kandallót, gáztűzhelyet, tv-t, öntvény 
falikutat, nyomóskutat, kútkereket, tragacsot, 
szenesvasalót, mérleget, molnárkalácssütőt, 
rézmozsarat, juhászkampót, mángorlót, vaj-
köpülőt, fa talicskát, fa szánkót, katonaládát, 
bontóasztalt, hátikosarat, szakajtót, tehenész 
széket, stelázsit, fa villát, kemencelapátot, fa 
boroshordót, dézsát, szekeret, gyalupadot, 
lószerszámot, vallásos szobrokat, tárgyakat  
stb. Bármi érdekelhet! Hívjon bizalommal! 
06-30/565-4638, 06-20/511-4209 Salgótarján.
Szarvasagancsot, hullajtottat és trófeákat 
vásárolok! Hullajtottat 5.000 Ft-tól–20.000 
Ft/kg-ig. Trófeákat akár 150.000 Ft-ig. Hívjon 
bizalommal! Visszahívom! Nógrád megye  
06-30/338-2399, 06-20/511-4209.
Eladók: tárcsás mosógép+centrifuga 10–10 
E Ft, újszerű 160 l-es sima hűtő, 2 és 3 fiókos 
fagyasztószekrény, újszerű króm mosogatóalj, 
Zanussi porszívó 6 E Ft, LG 5.1 házimozirendszer, 
tévéállvány, német típusú tölgyfa bárpult, újszerű 
sarokülő (ágyazhatós), 220 V-os gyári hegesz-
tőtrafó, 220 V-os ipari kukoricadaráló, szőlőprés 
és daráló, 10–10 E Ft, fa teknők, katlan, katlanház, 
hurkatöltő, 32-es húsdaráló, 5–10–15–25–50 l-es 
üvegballonok, fonott demizsonok (5–10–15 l), 
újszerű, hordozható cserépkályha, fa tüzelésű 
bojler, rotációs kapa utánfutóval+tartozékaival, 
gumikerekes kézikocsi, Simson Star motorke-
rékpár. 06-30/501-1666.
Cserépkályhák, újak és bontottak berakással 
eladók. Átrakás is! 06-70/388-9815.
Felvásárolok komplett hagyatékot, régi-
séget! Mindenféle zománcozott terméket: 
edényeket, lámpabúrát, babakádat, zsí-
rosbödönt, zsétárt, katlant, vödröt, lavórt, 
lavórtartót, étel- és tejhordót, kupát, mérleget, 
ceglédi kannát, vajlingot, reklámtáblát, 
falikutat, nyomóskutat, kútkereket, régi 
faablakot és -ajtót, fa baba bölcsőt, régi 
hintalovat. Öntvénykályhát és masinát, 
molnárkalácssütőt, szenesvasalót, bányász 
dolgokat, rézmozsarat, csengőt, kolompokat, 
szódásüveget, vajköpülőt, szőlőprés és 
darálót, veterán motort, biciklit, vasablakot, 
-ajtót, zsalugátert, gyalupadot, lószerszámot. 
06-20/239-0920, Karancsság.
Hagyaték- és régiségfelvásárlás! Veszek 
fából készült: teknőt, tálat, virágtartót, 
talicskát, katonaládát, tulipános és szuszék 
ládát, utazóládát, tonett széket, fodrász 
széket, fogast, rádiót, hokedlit, sámlit, lócát, 
padot, fa létrát, szennyesládát, tehenész 
széket, szalmavágót, bontóasztalt, tragacsot. 
Népviseleti dolgokat, tekercsvásznakat, 
lepedőt, terítőt, törülközőt, régi ágytakarót, 
zsákot, derékaljat, köcsögöt. Bádog locso-
lókannát, teknőt, fazekat, porcelánt, vödröt. 
Kovácsüllőt, kovácsoltvas dolgokat, kerítést, 
kézi kukoricadaralót, morzsolót, hátikosarat, 
fonottüveget, baltákat és szekercét, régi 
játékokat stb. 06-20/239-0920. Karancsság.
Vásárolnék centrifugát, tárcsás mosógépet, 
gáztűzhelyet, masinát, fa tüzelésű kályhát, 
öntvénykályhát, kandallót, hűtőt, fagyasz-
tót, konyhabútort, ülőgarnitúrát, kanapét, 
heverőt, asztalt, székeket, szobabútort, 
franciaágyat. Háziszőttes vásznakat, zsákot, 
rongyszőnyeget. Fából készült: rokkát, 
sílécet, régi szánkót, komódot, teknőt, teknő-
tartót, tálat, faliórát, stelázsit, villát, kisméretű 
hordót, vékát, dézsát, kemencelapátot, gyalu-
padot, jármot, mángorlót, szakajtót. Szabó 
próbababát, régi szerszámokat, parázs 
tűzhelyet, jancsi kályha. Komplett disznó-
vágási felszerelést, zománcozott dolgokat, 
kovácsoltvas dolgokat, kerítést. Hagyatékot 
vásárolok! Salgótarján, 06-70/933-9737.

Mindenféle hagyatékot felvásárolok. Dunnát, 
párnát, régi tollat, kázsmér kendőt, régi bútort, 
porcelánt stb. 06-70/418-3143.
Mosógép, mosogatógép, szárítógép, 
villanytűzhely javítása, mosógép tisztítása, 
karbantartása. 06-20/852-4526.
Új, 160-as vadhálók 50 m-es tekercsekben 
eladók. 06-30/424-2498.
Ezüst, platina, palládium, paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkezőpogácsa 
felvásárlása minden formában, ezek ötvöze-
teit. 06-20/923-4251.
5 részes, magasított szekrénysor eladó. 
06-30/401-6552.
Dunnát, párnát, liba- és kacsatollat vásárol-
nék. 06-70/556-4553.
Dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, 
hívásra házhoz megyek. 06-30/233-2199.
Héjas dió 2016. évi, friss, száraz, válogatott, jó 
ízű, magánszemélytől eladó. 06-30/878-2191.
Szárított kukorica Szécsényben eladó! Szál-
lítás megoldható! 06-30/281-2521.
Tönkölypályvával és levendulával, valamint 
parajdi sóval töltött párnák folyamatosan 
kaphatók. Ha nincs tisztában azzal, hogy mi-
lyen jó tulajdonságaik vannak, kérem hívjon, 
visszahívom. Várom hívását! 06-20/424-1806.

Hobbigyűjtő vásárol hagyatéki, megunt 
gyűjteményeket, mechanikus karórát, 
bizsukat, kitűzőt, régi ékszerkatalógust, 
jelvényt, papírszalvétát, gyufacímkét, 
képeslapot, könyvet, érmét, kisvasutat, 
modellautót stb. 06-30/985-1868.

Kanapé 2 személyes, ágyazható, ágynemű-
tartós, fektethetős sport babakocsi kiváló 
állapotban, gyermekhordozó új, autóba is 
beszerelhető eladó. 06-70/227-8978.

Magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet (hibásat is) és alkatrészeit, régi 
bélyeggyűjteményt, régi gyűjteményeket, 
régi evőeszközkészletet, sztereo orsós 
magnót, könyvet, képregényeket (Asterix, 
Kockás, Mozaik stb.) hagyatékot, képes-
lapokat, kitüntetést, iratokat, régi, lejárt 
fémpénzt, játékokat, diavetítőt, diafilmet, 
rádiót, egyenruhát, bútort, porcelánt, mini 
grillsütőt, antik tárgyakat. 06-30/584-5285.

JÁRMŰ

Személygépkocsit, terepjárót, ill. kisha-
szon-gépjárművet keresünk megvételre évjárat-
tól, állapottól függetlenül! Érdekel még veterán 
autó, motor, kerékpár is! 06-30/565-4638.
Gyűjtő vásárol öreg, rég leállított, örökölt, hi-
bás, okmányok nélküli, hiányos autót, motort, 
kerékpárt, megmaradt alkatrészeit, Skoda, 
Trabant, Wartburg stb, szakkönyveket, régi 
forgalmit, rendszámtáblákat, totókat, informá-
ció is érdekel (honorálom). 06-30/912-9916.
Nyári gumik 14-es 175/65, 15-ös 195/50, 
195/65, 16-os 205/55, 215/65, 235/65 eladók 
4.500 Ft-tól. 06-20/918-6996.

SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

csatornakamerázás
06-20/485-5252

Aknatisztítás, iszapszivattyúzás

Kútfúrás profi módon, akár 200 m-ig. 06-
30/489-7265. Weboldal: www.kutfurok.hu 
E-mail: kutfurok@kutfurok.hu

Redőnyök, rovarhálók, harmonikaajtók, 
szalagfüggönyök  szerelése, javítása, gyorsan 
és olcsón. 06-70/311-7564.
Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára 
felkészítést vállalok rövid határidővel, korrekt 
áron. 06-30/985-8134.
Redőnyök, szúnyoghálók garanciával. Tel.: 
06-30/279-0958.
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 0–24-ig 
zsírtalanítás, csatornatisztítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 06-70/233-0673.

Balassagyarmat környékén takarítást, 
mosást, vasalást vállalok. Leinformálható 
háttér, diszkréció. 06-30/426-8115.

Lignitakció! Kockadarabos, rostált! Bruttó 
11,89 Ft/kg (1.189 Ft/100 kg)! 06-30/403-6754.
Tűzifa Mihálygergén eladó, tölgy, cser, bükk, 
akác 22 E Ft/m3. Tőke 24 E Ft/m3, aprítva: 25 
E Ft/m3. 06-20/236-4178, 06-30/967-9715.
Rendelhető kalodás és ömlesztett konyha-
kész hasított tűzifa. Jelenlegi termékeink: 
száraz, minőségi törzs tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és településre meg-
oldható. Szállítás mennyisége függvényében 
ingyenes. Kaloda 1 m x 1 m x 1 m, ár: 14.500 
Ft. Üzemi ömlesztett ár: 17.500 Ft/m3. Hívjon 
bizalommal! 06-20/512-6628.

Téli vásár 20–30–40%-os kedvezmény-
nyel. Harmónia Divatüzlet Salgótarján, 
Arany J. úti pavilonokban, a Madách 
Gimnáziumnál.

Palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat-készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval. Ár: 
18.900 Ft-tól/7 éj. 06-20/464-0631, www.
jazminapartman.hu

Tűzifa eladó kalodában 1 m x 1 m x 1 m. 
Tölgy, bükk, akác 15 E Ft/m3. Gyors házhoz 
szállítással. 06-20/805-7697.

Duguláselhárítás, ungyenes kiszállás, profi 
gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatornatisztítás. 
Gyűjtővezetékek kamerás ellenőrzése. Tel.: 
06-20/243-9279.
Veszélyes, nem dönthető fák kivágását 
vállalom. 06-20/557-7284.

Kárpitos munkákat vállalunk, bútorát-
húzás olcsón, gyorsan. 06-20/943-2828.

Kémény-béléscsövezés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó beszerelése. 
06-20/243-9279.
Veszélyes, magas fák kivágását vállalom. 
Hétvégén is hívható. 06-20/214-4378.

Tűzifa, szén minden fajtában, méretben 
házhoz szállítva rendelhető. Tüzelőutalványt 
elfogadunk. Az áru a helyszínen ellenőrizen-
dő, átvenni nem kötelező, ezért reklamációt 
nem fogadunk el. 06-30/717-5690.

Veszélyes fa kivágását, tetőzést, csatorná-
zást, szobafestést, kőművesmunkát akciósan 
vállaljuk. 06-20/509-5104.
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 2.000 Ft/100 
kg, akác 2.200 Ft/100 kg. 06-20/514-2682.

ÁLLÁS

Nyerges, ponyvás, ill. nyerges billencs au-
tóra keresek sofőrt, C+E kategória. Hetelős 
munkára. Bátonyterenye 06-30/323-5482.
Dunakeszi munkahelyre keresünk 1 műsza-
kos munkarendbe, gyárba szerkezetlaka-
tosokat, szerelőlakatosokat, asztalosokat, 
villanyszerelőket, vízvezeték-szerelőket, 
burkolókat, targoncavezetőt. Hosszú távú, 
hivatalos munka, jó kereseti lehetőség. 
Bejárást, lakást cégűnk biztosítja. Jelentkezni 
személyesen Salgótarján, Fő tér 1., II. emelet, 
2. ajtó (Szuperinfó épülete) irodában önélet-
rajzzal. Telefonon: 06-20/257-8993. E-mailen: 
atlasworkkft@gmail.com
Alumínium hegesztésben jártas AFI-hegesz-
tőket keresünk budapesti munkavégzésre. 
Jelentkezni: 8–16 között. 06-20/440-8355.
Nyílászáró beépítésére keresünk munka-
vállalót salgótarjáni céghez, versenyképes 
jövedelem biztosításával. 06-20/481-8888, 
e-mail: allasokst@gmail.com
Használtruha-válogató üzembe keresünk 
3 fő női munkaerőt. Kizárólag 45 év alattiak 
jelentkezését várjuk. 06-70/618-1989.

Budapesti munkára megbízható, antial-
koholista csőszerelőt keresek. Érd.: Tóth 
Sándor, 06-20/824-7040.

Leendő munkatársunk feladatai lesznek:
•  A cégcsoport vevőivel folyamatos kapcsolattartás, 

a likviditás biztosítása és a fizetési fegyelem fenntar-
tása érdekében a pénzügyi teljesítések naprakész 
figyelése, rögzítése.

•  A számviteli elszámolás pontossága érdekében 
analitikus nyilvántartás készítése vevőnként és 
reklamációk szerint, ennek rendszeres, legfeljebb 
havonkénti továbbítása a külső könyvelő iroda 
részére.

•  Gyűjtőszámla és egyéb belső elszámolásokhoz 
kapcsolódóan analitika, ellenőrző táblázatok ve-
zetése, ez alapján számla ellenőrzése és számla 
kiállítása.

•  Az AX Dynamic számlázási rendszerből számla 
készítése és ellenőrzése az előzetesen megadott 
paraméterek alapján.

•  Csomagolóanyag-nyilvántartás vezetése a fize-
tendő Környezetvédelmi termékdíj meghatáro-
zásához.

•  Külföldi anyavállalattal való napi szintű kapcsolat-
tartás angolul 

Elvárások:
• Középfokú pénzügyi-számviteli végzettség
• Angol nyelv középfokú ismerete szóban és írásban
• Pontos, precíz munkavégzés
• MS Office programok magas szintű ismerete

Előny:
• B kategóriás vezetői engedély
• Mérlegképes könyvelői végzettség

Amit a felkínált munkakörért kínálunk:
• versenyképes jövedelem
•  éves bruttó 300.000 Ft cafeteria 

már a próbaidő alatt is
• hosszútávú munkalehetőség
• fiatal, dinamikus munkakörnyezet

Munkavégzés helye: • Salgótarján

Autóipari beszállító cég
MUNKATÁRSAT KERES 

PÉNZÜGYI 
ASSZISZTENS

munkakörben

Jelentkezés az állásra:
amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 

kérjük, hogy küldje el magyar és angol nyelvű
motivációs levelét, valamint fényképpel ellátott
szakmai önéletrajzát a következő e-mail címre:

anaulich@mhg-hu.com

MATRACOK
már 19.000 Ft-tól!

Salgótarján, Bajcsy út 51.

Álomfogó Fenyőbútor
és Matrac Szaküzlet
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LADA
Kalina Hatchback

2 599 000
Ft-tól

lada.hu Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km). A fotó illusztráció.
Jelen ár 2015. december 10-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes.

A feltüntetett ár az áfát és regisztrációs adót tar talmazza

R-Carnet Service Kft.
3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 10.

T.: 32/520-603; 06-30/211-7766 E-mail: zodler@rcarnet.hu

A program ára felnőtteknek: 9.900 Ft/fő,
12 év alatti gyermekeknek 5.900 Ft. 2 éves kor alatti gyermekek 

számára térítésmentes a program.
Ajánlatunk 2017. február 5-től vasárnaponként vehető igénybe 

szabad kapacitásunk függvényében, előzetes foglalással.

CASTELLUM HOTEL HOLLÓKŐ****
3176 Hollókő, Sport út 14.

Tel.: +36-21/3000-500
Mobil: 06-30/296-6376

E-mail: castellum@hotelholloko.hu
Web: www.hotelholloko.hu

Vasárnapi Wellness- és 
Gasztroélmények Hollókőn!
A vasárnap a pihenés napja. Jöjjön el hozzánk családjával, és 
pihenje ki a hét fáradalmait szállodánkban, exkluzív környezetben. 
Az otthoni főzés fárasztó és időrabló gyakorlata helyett fedezze 
fel kitűnő konyhánkat, és töltődjön fel wellness részlegünkben.

Vasárnapi élménycsomagjaink tartalma:

• Büféebéd
•  Ebéd után 3 órás wellness 

kényeztetéssel
•  Játszósarok, 

gyermekfelügyelet

A program ára felnőtteknek: 9.900 Ft/fő,
12 év alatti gyermekeknek 5.900 Ft. 

2 éves kor alatti gyermekek számára térítésmentes a program.

• 3 órás wellness használat 
A wellness élmények után
• Büfévacsora
• Játszósarok
• Gyermekfelügyelet

1.  Vasárnapi ebéd, wellness pihenéssel 12.00 – 18.00 óráig

2.   Vasárnapi wellness kényeztetés vacsorával 15.00 – 21.00 óráig

PÁLYÁZATOT HIRDET
a MENEDÉK Családok 
Átmeneti Otthonába 

CSALÁDGONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltétele:
szakirányú felsőfokú végzettség
A munkakör betölthető: azonnal

A pályázattal kapcsolatosan 
további információ megszerezhető:

Tel.: +36-20/223-7874
E-mail: menedek@upcmail.hu

Személyesen a munkavégzés helyén:
3102 Salgótarján, Bóna Kovács Károly út 4/B.

A Hajléktalanokat Ellátó
Egyesített Intézmény 

INTÉZMÉNYVEZETŐ
munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltétele:
szakirányú felsőfokú (szociális) végzettség, 

intézményvezetői tapasztalat.

A munkakör legkorábban
2017. március 1-jétől tölthető be.

A pályázattal kapcsolatosan
további információ megszerezhető:

Tel.: +36-35/300-171
E-mail: vkb@t-online.hu

Személyesen a munkavégzés helyén:
2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 10.

RENNISS Autó Kft.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 176.
Tel.: 06-32/520-520

Fémipari termékek kereskedelmével, gyártásával 
foglalkozó cég salgótarjáni telephelyére

IRODAVEZETŐ
munkakörben felvételt hirdet. 

Leendő kollégánkkal szembeni elvárások:
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek
– angol nyelv magabiztos használata szóban és írásban
– kreatív helyzetfelismerés és problémamegoldó képesség
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Feladatkörök:
– dolgozói nyilvántartások kezelése
–  üzleti partnerekkel való kapcsolattartás 

kül- és belföldön egyaránt
– általános adminisztrációs munkák elvégzése

Amit kínálunk:
– versenyképes kereseti lehetőség
– kulturált munkakörnyezet
– egyéb béren kívüli juttatások

Az önéletrajzokat 2017. február 24-ig az
irodavezeto.2017@gmail.com e-mail címre várjuk.

SALGÓ VAGYON Kft.

A pályázati ajánlatokhoz nyomtatványt a Salgó Vagyon Kft. 
ügyfélszolgálatán (Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) 
2017. február 18. napjától kérhető, illetve letölthető a 

www.svagyon.hu internetes oldalról.
Érdeklődni a 32/521-350 telefonszámon Hudák Ferencnél.

A pályázati ajánlatok leadási határideje: 
2017. február 24. (péntek), 12.00 óra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
és megbízásából

a SALGÓ VAGYON Kft. (3104 Salgótarján, Park út 12.)

bérbeadásra kínálja fel 
az alábbi helyiségeket

Helyiség címe Hrsz. Terület 
(m2)

Induló 
bérleti díj 
(Ft/hó)

* Energetikai 
minőség 

szerinti bes.

Gorkij kr t. 64. fsz. 1. 6699/A/108 66 85.471 E

Gorkij kr t. 66. fsz. 1. 6698/A/58 57 63.900 D

Március 15. út 14. 1. 3759/A/2 47 156.279 C

Zöldfa út 5. al/5. 6824/A/5 92 21.800

Fáy A. kr t. 37. fsz 3. 2070/A/1 309 199.252

*Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
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Nógrád Megyei Szuperinfó
Megjelenik Nógrád megye minden településén, 

minden csütörtökön 54.000 példányban
Kiadja: a Nógrád-Infó Bt.

Felelős vezető: Losonczi Tamás
Felelős szerkesztő: Szépné Szilágyi Judit
Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, Fő tér 1.

Fax: 32/410-516 E-mail: szuperinfo@chello.hu
Internet: www.szuperinfo.hu

Nyomtatás: ICCE Zrt.
Felelős vezető: Lakatos Viktor ügyvezető

2600 Vác, Nádas utca 8.
Terjeszti: Reklám Press Magyarország Kft.

Nagybátonyi termelőüzembe keresünk 
érettségizett, számítógépes tapasztalattal 
rendelkező irodai referens munkatársat. Mun-
ka-tűzvédelem-veszélyes anyag kiszállításban 
szerzett tapasztalat előny. Bér megegyezés 
szerint. Jelentkezni személyesen Salgótarján, 
Fő tér 1. (Szuperinfó épülete), II. emelet, 2. ajtó, 
e-mailen: munka135@gmail.com
Salgótarjáni székhelyű épületgépészeti 
kivitelező cég szerelő munkatársakat keres. 
Elsősorban épületgépészeti csőszerelő 
szakembereket keresünk, de más szakmával 
rendelkező, az épületgépészet iránt érdek-
lődő, építőipari kivitelezési gyakorlattal és 
tapasztalattal rendelkező szakemberek jelent-
kezését is várjuk. Jelentkezés és érdeklődés 
a csoszerelo2@gmail.com e-mail címen vagy 
a 06-30/963-0827 telefonszámon.
Salgótarjáni és nagybátonyi termelőgyárba 
keresünk 2 és 3 műszakos munkarendbe hidra-
ulikus-pneumatikus karbantartókat. Kezdő bér 
nettó 190 E Ft. Bejárás biztosított vagy bérletet 
100%-ban térítjük. Jelentkezni: Salgótarján, Fő 
tér 1. (Szuperinfó épülete), II. emelet, 2. ajtó. 
E-mailen: munka135@gmail.com
Italkereskedelemmel foglalkozó cég keres 
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársat helybeni áruterítésre, valamint 
alkalmi olaszországi árubeszerzésre. Bu-
dapesti helyismeret, illetve érettségi előny. 
Jelentkezni: mixeritalia.allas@gmail.com

Vízóra-leolvasáshoz munkatársakat kere-
sünk Pásztó térségében. 06-30/983-1292.

Gépi forgácsolókat keresünk salgótarjáni 
munkahelyre azonnali kezdéssel. 06-20/370-
5412, munka1jg@gmail.com

OKJ-s Dajka- és Pedagógiai
asszisztens képzés indul

Balassagyarmaton
Tel: 06-30/757-6119

E-mail: molnarjanos.st@gmail.com

CNC forgácsolókat, szerkezetlakatosokat, 
lakatosokat, karusszeleseket keresünk kor-
rekt bérezéssel. 06-70/633-0463. Önéletrajz: 
szamunka01@gmail.com
Nyílászáró gyártására, üzemi munkára 
keresünk munkatársakat, versenyképes 
bérezéssel. 06-20/481-8888, e-mail: allasok-
st@gmail.com

OKTATÁS

Dajka, gyógypedagógiai és pedagógiai 
asszisztens tanfolyam indul Salgótarjánban 
részletfizetéssel. 06-30/637-4083, 06-20/423-
7877. Eng.-sz.: E-000452/2014.

TÁRSKERESÉS

180/75/32 éves, középkorú, salgótarjáni férfi 
őszinte, családcentrikus lelki társát keresi. 
Salgótarján és környékéről várom 27–40 kö-
zötti hölgyek jelentkezését. 06-20/513-9487.
Csinos negyvenes, ötvenes hölgyek, kife-
jezetten igényes urakkal ismerkednének. 
06-70/558-0600.

KÖZÉRDEKŰ

A ZÚTE túra 2017. február 18.: Kishartyán – Kő-
lyuk-oldal – Kőkútpuszta – Zsidó-hegy – Szánas 
– Baglyasalja – Baglyas-kő – St. vasútállomás. 
Táv: 13,3 km. Szint: 400 m. Találkozás 7.40-ig 
a salgótarjáni távolsági autóbusz állomás 13-
as kocsiállásnál. Túravezető: Laczkó Zoltán.
Támogassa adója 1%-ával a Rónafaluért 
Baráti Társaságot, akik továbbra is a település 
kulturális, közművelődési tevékenységet 
folytatnak a néphagyományok megőrzésével. 
Adószámunk: 18632934-1-12.
Február 18-án, szombaton, irány a természet 
és a salgótarjáni barlangászklub, Gubecs 
(Lukács Attila) emléktúrát szervez. 10 óra Sal-
góbánya – Római lapos kereszt – Csobánberk 
patak völgye (mélyszakadék) Zagyvaróna 
útvonalon. 06-20/242-9176.

FEBRUÁR 16-án: JULIANNA, LILLA 17-én: DONÁT 18-án: BERNADETT
19-én: ZSUZSANNA 20-án: ALADÁR 21-én: ELEONÓRA 22-én: GERZSON

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk bu-
dapesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 200 
E Ft-tól. 06-20/409-0094.

ÖSSZESZERELŐT,
CNC-HAJLÍTÓ GÉPKEZELŐT, 
valamint AutoCAD ismerettel 

rendelkező 
GRAFIKUST keresünk.

Jelentkezni az apostol@alukov.hu
címen lehet

Bátonyterenyei Ipari Parkba megbízható

Alakuló vállalkozás üvegfúvó mestert 
keres oktatásra, gyártásra. Bérezés megál-
lapodás szerint. Érdeklődni és a munkára 
jelentkezni az alábbi elérhetőségeken 
lehet: Molnár András, 06-20/329-0480.

Sofőrt keresek 3,5 tonnás furgonra, nem-
zetközi tapasztalattal, hosszú távú munkára. 
B kategóriás jogosítvány is elég! Fizetés 
megegyezés szerint. 06-30/277-7049.

Salgótarjáni telephelyünkre keresünk 
azonnali kezdéssel autóbusz javítására, 
karbantartására kollégákat. Elvárások: 
többéves szakmai tapasztalat (nagy gya-
korlat), jó problémamegoldó képesség, 
megbízhatóság, önállóság. Amit kínálunk: 
kiemelten magas keresleti lehetőség. 
Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265-ös 
telefonszámon vagy szakmunka2017@
gmail.com e-mail címen.

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088.

Cégünk keres balassagyarmati mun-
kahelyre gépbeállító technikusokat és 
karbantartókat azonnali kezdéssel. Fel-
adatok: termelő berendezések/megmun-
káló gépek folyamatos működésének 
fenntartása, szerszámcserék, korrekciók, 
termékváltásnál az átállások kivitelezése. 
Elvárások: mechanikus vagy elektromos 
karbantartási ismeretek, többéves szakmai 
tapasztalat, jó problémamegoldó képes-
ség. Amit kínálunk: korrekt bérezés, utazás 
támogatása, munkaruha biztosítása. 
Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265 vagy a 
06-70/341-4477 telefonszámon vagy szak-
munka2017@gmail.com e-mail címen.

Kőműves szakmunkásokat azonnali kez-
déssel budapesti munkahelyre keresek. 
06-20/438-0615.

CO-hegesztőket, lakatosokat keresünk! 
Kiemelt bérezés, szállás, utazás megol-
dott. 06-70/413-9273.

Salgótarjáni műszaki vizsgáló állomás-
ra keresünk műszaki vizsgabiztost vagy 
érettségivel és 5 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező autószerelőt. Önéletrajzát, bér-
igény megjelöléssel az eger.hr@autoklub.
hu e-mail címre várjuk.
Keresünk 2 és 3 műszakba gyakorlott 
operátorokat, gépkezelőket gyártósorra és 
szerelősorra. Kézi összeszerelés, csomago-
lás. Hosszú távon munkát akaró kollégákat 
keresünk. Munkavégzés Salgótarjánban és 
Nagybátonyban. Korrekt bérezés + jelenléti 
bónusz. Bejárást biztosítjuk. Jelentkezni 
szakmai önéletrajzzal: atlasworkkft@gmail.
com, személyesen Salgótarján, Fő tér 1. 
(Szuperinfó épülete), II. emelet, 2. ajtó.
AWI-kombináltos hegesztőket CO2 gya-
korlattal, CO2-hegesztőket, lakatosokat, 
illetve szerszámkészítőket keresünk. Magas 
órabér! Szállás biztosított. 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.hu

Díjmentes felmérés!
Salgótarján, Állomás út 5. (MÁV-külső pályaudvar)
Tel.:32/440-731, 20/545-4987, 20/543-9369, 20/354-6051

e-mail: fortbautherm@fortbautherm.hu • www.fortbautherm.hu

redőnyök, szúnyoghálók, külső-belső párkányok
közvetlenül a gyártótól! Szellőztetők (Aereco, Titon)

Személyes egyeztetés után 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!!!

Ak
ció

 a 
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ejé

ig!

Műanyag
nyílászárók!

5–7 légkamrás
profilok nagy kedvezménnyel

Díszpaneles 
bejárati ajtók
85.000 Ft-tól!

Magyar
Vöröskereszt

Nógrád Megyei Szervezete

02. 20., hétfő 8–16-ig 
Vérellátó, S.-tarján, Füleki út 54.

02. 21., kedd 9–13-ig 
Sóshartyán, Művelődési Ház

02. 21., kedd 9–12-ig 
Balassagyarmat, Vármegyeh.-Iskolák

02. 22., szerda 15–18-ig 
Nógrád, Óvoda

02. 22., szerda 15–17-ig 
Endrefalva, Általános Iskola

02. 23., csütörtök 9–17.30-ig 
Bátonyterenye, Ady E. Műv. Ház

02. 23., csütörtök 14.30–18.30-ig 
Rétság, Általános Iskola

VÉRADÓNAPOK

www.infonograd.hu/programok Keress minket a Facebook-on is!

BALASSAGYARMAT
Madách Imre Filmszínház
35/315-405  
Febr. 16–22., 17.45, 20.00, p.–szo. 
22.00 is: A sötét ötven árnyalata; 
18.00, p.–szo. 22.00 is: Arany; 20.00: 
Holdfény; 14.00, 16.00, szo.–vas. 
10.00, 12.00 is: Énekelj! 3D; 14.15, 
16.00, szo.–vas. 10.00, 12.00 is: Lego 
Batman – A Film 3D.

 Alvin és a Mókusok koncert febr. 
18-án. Márc. 4-én Halott Pénz koncert. 
Jegyek már kaphatók: 1.800 Ft-os áron. 
Madách Imre Városi Könyvtár 
Febr. 25-ig: Tornyos Márton Horváth 
Endre-díjas képzőművész kiállítása. 
Szerbtemplom Balla Barbara kép-
zőművész Tükreim, tükreim c. kiál-
lítása. 
MNM Palóc Múzeuma 
Febr. 20., 17.00: dr. Deáky Zita: Gyer-
mekélet, gyermekmunka Magyarorszá-
gon a 20. sz. első felében. 
Vármegyeháza
Febr. 21., 19.00: Pesti Művész Szín-
ház előadása – Az ördög nem alszik. 
Jegyek a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Házban kaphatók. 

SALGÓTARJÁN
Apolló Mozi – Erzsébet tér 4.  
06-32/786-813
Febr. 16–22., 1. t., 3D 14.30, 16.15, 
szo.–v. 12.30, 14.30, 16.15; 2. t., 2D 
szo.–v. 14.00: Lego Batman – A film; 
1. t., 2D 18.00, 20.15: A sötét ötven 
árnyalata; 2. t., 2D 18.15: Holdfény; 
2. t., 2D 16.00, 20.30: Pofon csata.
Apollo Dance Hall
Febr. 17., 22.00: Detox and Szingli 
Party. Dj. Rick Raven.
JAMKK 32/310-503
Febr. 16., 17.00: Gelencsér János 
festőművész kiállításának megnyitója 
(Előtér Galéria).
Febr. 21., 19.00: Zenthe Ferenc Szín-
ház – Leonard Gersche: A pillangók 
szabadok c. vígjáték ( Zenthe Ferenc 
és Tolnay Klári Bérlet előadása). 
Szólójegy: I. helyár 2990 Ft, II. helyár 
2690 Ft, diák/nyugdíjas 2190 Ft, 14 év 
alatt 1490 Ft).  
Időszaki kiállítások: StArt 20:10 Alkotói 
Közösség Tárlata; Kovács Bodor 
Sándor fotókiállítása; Ceredi Művészeti 
Alkotótábor kiállítása.  
Váczi Gyula AMI
Febr. 17., 18.00: Hangverseny a 
vízöntő jegyében. Fellépnek az iskola 
tanárai, a Salgótarjáni Kamarazenekar 
és a Salgótarjáni Rézfúvós Kvintett. 
Belépő: 800 Ft. 
December 8. tér
Febr. 24., 14.00: A kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából 
városi koszorúzási megemlékezés. 
Magyar Kormányhivatal épülete
Febr. 20., 10.00: Koszorúzási meg-
emlékezés az 1946. évi széncsata 71. 
évfordulója alkalmából.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Rácz Norbert papírzsebkendő-gyűjtő 
gyűjteménye. 
Febr. 17., 24., 10.00–11.00: Ciróga-
tó Baba-mama klub.  Febr. 21., 

16.00: Egészségklub – Egészségügyi 
felvilágosító film a rákmegelőzésről. 
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni 
Alapszervezete szervezésében. Febr. 
22., 16.30: Szvitamin klub – Márton 
Rezső programja. Vendég: Dr. Nyiri 
László. Febr. 23., 15.00: Nyugdíjas 
Akadémia – Egészség – mozgás. 
Előadó: Szarvas Józsefné Zsuzsa 
néni (Nyugdíjasok Nógrád Megyei 
Képviselete szervezésében). Febr. 28., 
17.00: Vendég Szabó Gyuri bácsi, a 
bükki füvesember. 
Dornyay Béla Múzeum
Időszaki kiállítások: Életképek Salgó-
tarjánban 1950–1956. Emlékkiállítás az 
1956-os forradalom 60. évfordulójára 
(márc. 14-ig).  
Vándorkiállítások: A Salgótarjáni Öb-
lösüveggyár 120 éve. „Egy város 
születése” Salgótarján Förster Kálmán 
polgármestersége idején. Balázs 
János festőművész képzőművészeti 
és irodalmi anyaga.
Városi Sportcsarnok 
Febr. 18., 9.00: Valenta György Kis-
pályás Labdarúgó Emléktorna. Febr. 
18., 14.00: Salgótarjáni Strandépítők 
KC–Komárom, NB II-es junior, majd 
felnőtt női kézilabda bajnoki mérkőzés 
(16.00). Febr. 18., 18.00: Salgótarjáni 
Strandépítők KC–PLER II., NB II-es 
felnőtt férfi kézilabda bajnoki mérkőzés. 
Febr. 19. 8.00 SBTC Legendák Labda-
rúgó Torna. Febr. 19., 19.00: Skorpió 
SE–Nyírség NSC, NB II-es női futsal 
bajnoki mérkőzés.

PÁSZTÓ
Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ 06-32/460-881 
Febr. 18.: RockstarRockfesztivál – M2, 
The Alcatraz, FolkOn 45 (Balkan Fanatik 
volt zenészei). Jegyár: 1500 Ft.  
Febr. 25., 18.00: Muzsla Gála. Belépő: 
1500 Ft.  Febr. 27., 16.30: Író-olvasó 
találkozó – vendég: Cserna-Szabó 
András. 
Pásztói Múzeum 
Időszaki kiállítás: Csohány Kálmán 
szakrális rajzai c. kiállítás. 
Club Miami Febr. 18., 22.00: Retro 
Miami. Belépő: 1000 Ft.
S-Club Febr. 18., 22.00: Farsangi Dj. 
Fesztivál 6 Dj.-vel.

RÉTSÁG
Művelődés Központ
Febr. 17., 19.00: Körúti Színház Me-
seautó című vígjátéka.
Belépő: 2300 Ft. 

SZÉCSÉNY
Művelődési Központ
Febr. 26., 17.00: Farsangi Musical Gála  
Andi Színjátszósaival. Közreműködik a  
T.C.D. Táncegyesület.  Oláh Lajos 
képzőművész kiállítása. 

NÓGRÁDSÁP
T. SZ. Club  Febr. 18., 22.00: Momo 
Dobrev, Zareh Kan és Goldsound.

BÁTONYTERENYE
Ady Endre Művelődési Központ  
Febr. 25., 20.30: Klubkoncert – Nagy 
Nono Norbert, Maroon 5 Cover Show. 
Jegyár 800 Ft. 

Rovatszerkesztő: Tárnai Anita

Programajánló

Várjuk a programokról szóló előzetes tájékoztatást: szuperinfo@chello.hu
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Casco-s üveg- és 
karosszéria-kárrendezés

Kőfelverődés
javítása!KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS-FÉNYEZÉS

AUTÓÜVEG MINDEN TÍPUSRA

Északker Autó Kft. Salgótarján, Rákóczi u. 131. T. 32/512-000, 06-20/943-9864 • E-mail: eszakker@eszakker.hu

Olcsó autóüvegek forgalmazása (személygépkocsi, kamion, busz)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
Asztalfoglalás 32/311-384

Nyitva: h.–szo. 10–20-ig, v. 11–14-ig.

Szép-kártya és Erzsébet-utalvány elfogadóhely

Szombat, vasárnap
menü elvitelre 650 Ft

VENDÉGLŐ

• 2 liter csontleves
• 1 kg frissensült,
• 1 kg köret
• 1/2 kg káposztasaláta

5.000 Ft

Hétvégi
családi menü!

VÁLLALJUK: esküvők, családi,
vállalati rendezvények,

osztálytalálkozók lebonyolítását
40–45 főig!
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GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
Elvégzendő feladatok:

• Autó-hangszóró összeszerelése • Műveleti utasítások betartása
• Könnyű, fizikai ülőmunka • Csomagolás és ellenőrzés

A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:
• Két műszakos munkarend vállalása • Éles látás
• Minimum alapfokú iskolai végzettség • Monotonitástűrés
• Kiváló kézügyesség

RAKTÁROS
Elvégzendő feladatok:

• A készáruraktár folyamatainak működtetése két műszakos munkarendben
• Raktározás FIFO elv alapján 
• Csomagolóanyag kiadása
• A vevők felé történő Just-in-Time kiszállítás összekészítése
• Targoncával történő anyagmozgatás
• Kiszállítási folyamatok lebonyolítás

A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:
• Szakmunkás-bizonyítvány • Raktározási tapasztalat
• Targoncavezetői engedély

Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• Érettségi • B kategóriás jogosítvány

ELEKTROMOS GÉPBEÁLLÍTÓ 
Leendő munkatársunk feladatai lesznek:

• Félautomata gyártósori elektromos rendszerek javítása, karbantartása
• Működés közben felmerülő elektromos hibák feltárása és elhárítása
• Gyártósorok folyamatos fejlesztése, hatékonyság növelése
• Karbantartási dokumentációk kezelése
• Részvétel az üzemi fejlesztési projektekben

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
• Középfokú elektromos végzettség

Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• PLC alapismeretek
•  Ipari berendezések karbantartásában szerzett gyakorlat, de pályakezdők   

jelentkezését is szívesen fogadjuk!
• Technikusi bizonyítvány

Amit a felkínált munkakörökért kínálunk:
• Alap- és mozgó-bérrendszer • Folyamatos béremelés 
• Munkába történő bejárás támogatása •  Hosszú távú biztos 

munkalehetőség
• Szakmai fejlődési és előre lépési lehetőség  • Azonnali munkakezdés
• Belépési bónusz egyszeri bruttó 30.000 Ft

Egyéb juttatások:
• Cafeteria (már a próbaidő alatt is bruttó 25.000 Ft havonta)
• Jelenléti bónusz • Törzsgárdaijutalom
• Kedvezményes banki szolgáltatások
• Vodafone flotta tarifa minden dolgozónak és családtagjaiknak
•  Egyedi baleset-, kórházi, műtéti és egyéb biztosítások 

egyedülállóan kedvező havi díjakkal 
Munkavégzés helye: • Salgótarján, Ipari Park

Jelentkezés az állásra: amennyiben szeretne egy sikeres cég
csapattagja lenni, kérjük, hogy küldje el szakmai önéletrajzát

az alábbi e-mail címre: anaulich@mhg-hu.com 
További információ a 32/521-693 telefonszámon kérhető. 

A Magyarországi
Hangszórógyártó Kft.
Salgótarjánban található
gyártóüzemébe keres 
két műszakos munkarendbe
munkatársakat
az alábbi pozíciókba: 

Gyöngyösi telephelyünkre 
keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:  

Diszpécser
Amit elvárunk:

l Minimum középfokú végzettség (Érettségi)
l Kiváló kommunikációs és szervezőkészség
l Határozottság és magas stressz tűrő képesség
l Excel és Word programok készségszintű ismerete
l Az MS Office további programjainak alapszintű ismerete
l Pontos és precíz munkavégzés, csapatban és önállóan is

Előnyt jelent:
l közúti fuvarozásban szerzett forgalomirányítói gyakorlat 
l vagy hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit mi nyújtunk kollegáinknak:
l Versenyképes bérezés
l Béren kívüli juttatások
l Fiatalos csapat
l Családias munkakörnyezet
l Fejlődési lehetőségek

Fényképes önéletrajzod a 
munka@k-v.hu e-mail címre várjuk.

Légy te is csapatunk a tagja!

„Istennek köszönjük, hogy a miénk volt, és az is maradt, mert aki 
szeretettel szívünkben tovább él, nem hal meg, csak távol van.”

(Szent Ágoston)

született: 1972. február. 29-én,
Salgótarjánban

türelemmel viselt betegség után
2017. február 11-én örökre megpihent.

Végső búcsút 2017. február 18-án,
10 órakor, Bujákon

veszünk szeretett halottunktól.
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik mély fájdalmunkban osztoznak.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

VARGA TAMÁS

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal 3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 8.
E-mail: diana.kaszas@nordmetal.hu Telefon: 06-20/959-2072

azonnali belépéssel munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

Tevékenységi terület:
• Villamosgép-alkatrészek gyártása és megmunkálása. 

Amit kínálunk:
• Utazási költségtérítés. • Munkaruha-juttatás.
• Premizálási rendszer.

Versenyképes fizetés, költségtérítés megegyezés szerint.

Acél- és Gépszerkezetgyártó Kft.

ACÉLSZERKEZTI
LAKATOS
Feltétel:
•  Több műszakos munkarend 

vállalása.
• Rajzolvasási készség.
• Önálló munkavégzés.

Előny:
• Szakirányú végzettség.
•  Hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat.
• Kézi lángvágó használata.

CNC-
GÉPKEZELŐ
Feltétel:
•  Több műszakos munkarend 

vállalása.
• Szakirányú végzettség.
• Önálló munkavégzés
•  Forgácsolásban szerzett 

tapasztalat
Előny:
•  Heidenhain, Hunor vezérlő 

ismerete.
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Azonnali kezdéssel várjuk hölgyek és urak jelentkezését 
betanított munkakörbe gyártó vállalathoz több műszakos 

munkarendbe, min. 8 általános iskolai végzettséggel.

MUNKÁT KERES?
Összeszerelő operátori

pozíció

AMIT NYÚJTUNK:
• Korrekt bérezés
• Túlórázási lehetőség
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Hosszú távú munka
•  Határozatlan idejű 

munkaszerződés

• Emelt alap órabér
•  Egyéb ösztönző program, 

bónuszok
• Jelenléti bónusz 10.000 Ft
• Munkaruha biztosítása
•  Bejárás biztosított: ingye-

nes céges buszjáratokkal

Jelentkezését várjuk: operatorok15@gmail.com
Telefon: 06-70/341-4477

Az új Hyundai H350!
Teljesíti küldetését!

Íme az új haszonjármű, amely meghaladja az Ön elvárásait! Kényelmes és biztonságos, mint egy személyautó, üzleti 
szempontból pedig hatékony eszköz. Akár 5 megrakott EUR raklapot is elvisz, könnyű vezethetőségét a 2,5l CRDi 
motor és a 6-sebességes váltó biztosítja. 3 év kilométer-korlátozás nélküli garanciánk hozzájárul megbízhatóságához.

Az új Hyundai H350 remek munkahely.

A kép illusztráció. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben,
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen és a www.hyundai.hu oldalon.

3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 10.
Telefon: 32/520-603; 06-30/211-7766 E-mail: zodler@rcarnet.hu

R-CARNET SERVICE KFT.

19 főétel:

  1.200 Ft-os áron
Leves+főétel:

  1.500 Ft

Február 18-tól szombat-vasárnap

Kötetlen hangulat, friss ételek, 
otthonos ízek jó áron! A fotó illusztráció!

Közkívánatra elindítottuk
CSUPA CSÜLÖK
ajánlatunkat, melyben
8-FÉLE csülkös étel szerepel.

Ízelítő kínálatunkból: csirkesteak 
erdei gyümölcsmártással, sült burgonya

Sertésborda füstölt tarjával,
lilahagymával töltve, rántva, vegyes köret 

Asztalfoglalás: 32/430-951, 06-20/229-8721
Facebook/tarjánvendéglőrendezvényház

 
 
 
 
 
 
 

Áremelés előtti akció! 

Gipszkarton        
470 Ft/m2-től 

LÉPJEN 
VELÜNK 

AKCIÓBA! 

Üveggyapot 5 cm 
310 Ft/m2 

Kőzetgyapot 5 cm 
430 Ft/m2 

Kőzetgyapot 15 cm 
Egyedülálló hőszigetelő 

képesség λ=0,033 W/m²K 

 1.100 Ft/m2 

A meghirdetett árak a 2017. február 28.-ig megrendelt termékekre, illetve a készlet erejéig érvényesek. 

Salgótarján, Tanács út 2/A.
Tel.: 32/745-622

www.sun-city.hu

CSŐCSERE!
Új Sexy Cacao csövekkel várjuk 
vendégeinket!

                                                  • Szolárium
                  • Flabélos
• Fodrászat
• Kézápolás, műköröm
• 4D & 6D műszempilla
• Kozmetika

BOLTJAINK: Salgótarján, Budapesti út 36. (Lukoil benzinkút felett) 06-30/740-5686
Salgótarján, Ady Endre út 2. (Piac mögött) 06-30/468-2894 • www.harmoniabutor.hu

Várjuk Önt 
szeretettel!

évesek
lettünk!25

Február 25-én

79.900 Ft
59.900 Ft

Részletek a salgótarjáni boltjainkban!

egyes termékek 
enged-
ménnyel!25%

160 cm-es rugós 
franciaágy

Színek:
zöld, narancs,

narancs-spirál

Megtakarítás:

   20.000 Ft

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Kiemelkedő bérek:
Átlagosan 240 000 Ft bruttó bér

+ juttatások
Munkarend:

egy műszak, hétfőtől péntekig,
munkaidő kezdete reggel 6.00 óra

Feladatok:
Rendelések összekészítése, 

majd kézi békával megfelelő kapura 
mozgatása stb.

A munkakör betöltéséhez általános 
iskolai végzettség szükséges!

Áruösszekészítő és Reszortos
munkakörbe várjuk leendő

munkatársaink jelentkezését! 

Jelentkezésedet várjuk személyesen 
Salgótarjánban, a Pécskő Áruház első 

emeletén található irodánkban
vagy telefonon a 06-20/256-4154

telefonszámon, illetve a
jelentkezes@partnerlog.hu

e-mail címen.


