
SZEGED KÖRZETI 2019. január 18., XXIX/3.

ÓRIÁSI AKCIÓ!
Alföldablak Kft.10

Szeged, Kolozsvári tér 6.
Kérje ajánlatunkat: 

Telefon: 06-70/398-77-48.
Nyitva tartás: H-P.: 8-16 óráig. 

E-mail: alfoldablak@gmail.com

évesek
vagyunk!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, REDÔNYÖK, PÁRKÁNYOK!
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Az akció 2019. január 31-ig érvényes, a részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben!!
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Török Metals Kft. 
Algyő, JURA Ipari park, 

a 47-es út mellett. 
Nyitva: h–p.: 8-17, szo.: 8-13.

 06-70/222-5838
www.torokmetals.hu

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Tiszta alu lemez, pro� l: 
400 Ft/kg,

Festett alu: 320 Ft/kg,
Alu öntvény: 260 Ft/kg.

További árainkat megtekinthetik 
a honlapon és a facebookon

(@torokmetals)!

KUKÁS RAKODÓ MUNKAKÖR
Azonnali kezdéssel rakodói munkakör betöltésére 
társaságunk munkavállalót keres.
Elvárások:
- fi zikai állóképesség
- terhelhetőség
- egészségügyi alkalmasság
- megbízhatóság
- általános iskolai végzettség
- munkavégzés két műszakban heti váltásban történik 
05.00-13.00 és 13.00-21.00-ig.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
akkor jelentkezzen munkanapokon 07.00 -15.00 óra 
között személyesen a központi telepünkön (Szeged, 
Városgazda sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az 
allas@szegedihulladek.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” 
weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” 
foglaltak szerint kezeljük.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
C0-M28-Y83-K0
C71-M8-Y3-K0

C20-M16-Y18-K0
C0-M0-Y0-K0
C74-M15-Y100-K2

„Közös ügyünk a környezetünk!”
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Prémium RUF keményfa 
brikett 100% bükkfából!

Ingyenes szállítás 
Csongrád megyében.  

Rendelés: 
06-20-3686808

Száraz tüzelő
egész télen
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Az Unilever Magyarország Kft. 
Röszkei Gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe várja BETANÍTOTT 
MUNKÁRA: KEVERŐ, FELÖNTŐ, 
RAKTÁROS, ANYAGMOZGATÓ 

munkakörbe munkatársak jelentkezését.

Érdeklődni vagy önéletrajzot küldeni lehet 
Daka Zsuzsanna gyári HR vezető részére, 

telefon: 62/573-130, 
e-mail cím: zsuzsanna.daka@unilever.com

AMIT KÍNÁLUNK 
AZ ALAPBÉREN 

FELÜL:

Hosszútávú, családias és 
biztonságos munkahely; 
jó csapat; szükséges 
targonca- és emelőgép 

vizsgák megszerzésének lehetősége; átlagon 
felüli műszakpótlékok; utiköltség térítés; 
Cafeteria juttatások (készpénz, SZÉP kártya); 
termékcsomagok; szociális juttatások.
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EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD 
ROVAT

Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 06-62/542-282

EGÉSZSÉG-
HÁZ!
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

Bejelentkezés: 06-62/651-142,
06–70/260-9151

Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 342 477).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 544 000).
Baleseti sebészeti felnőtt járó betegek: 
Traumatológiai szakrendelés 7–19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Baleseti sebészet, gyermek (14 év alattiak): 
Gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ 
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14–15.).
Sebészet, nem baleseti: 
Sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika ambulancia (Kálvária sgt. 57.). Sze-
mészet (gyermek és felnőtt): szemészeti klinika (Korányi fasor 
10–11.).
Fül-orr-gégészet (gyermek és felnőtt): 
Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika (Tisza L. krt. 111.).
Sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó önálló osztály, 
mindennap 0–24 óráig (Semmelweis u. 6.).
Gyermekvérvétel: gyermekgyógyászati klinika és 
gyermekegészségügyi központ, alagsori 31-es rendelő (Korányi 
fasor 14–15.).
Azok a betegek, akik nem a fentebb felsorolt szakellátási körbe 
tartozó sürgős szükség miatt keresik fel az egészségügyi ellátó-
rendszert, a következő ellátóhelyeket kereshetik:
Alapellátási felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet: 
Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15–17. 
(a Szilágyi u. felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
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RÁDIÓFREKVENCIÁS, 
LÉZERES, RAGASZTÁSOS 

VISSZÉRKEZELÉS.

Lézeres seprűvéna, hajszálér kezelés
Ambuláns, fájdalommentes visszérműtét.

ÉRSEBÉSZET, BŐRGYÓGYÁSZAT
Bőrelváltozások esztétikus mikrosebészete
Lézeres bőrfiatalítás, pigmentfolt kezelés

Szeged Tábor u. 6/b • http://www.ersebesz.info
Telefon: 16:00-18:00 h +36 70 775 8746, 62 333 853

Email: veinstreamklinika@gmail.com

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

Rendel: 
hétfő: 14.00-16.00-ig.
szerda: 09.00–11.00-ig.

Időpontkérés: +36-20-34-99-691
Szeged, Zászló utca 10.
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Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

• gerincbetegségek
• agyi megbetegedések

• fő nyaki verőérszűkület 
kivizsgálása, műtéti elbírálás,

terápiás javaslat
Rendelési idő: kedd 18-20 óráig
Bejelentkezés: +36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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VÉGBÉLPANASZOK 
KEZELÉSE

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

Gera Sándor u. 4.
Bejelentkezés:
62/ 326 - 739 

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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Tej, tojás, glutén, stb., azonnali 
eredmény! Tel.: 06-30/314-3744

Tej, tojás, glutén, stb., azonnali 

ÉTELINTOLERANCIA 
VIZSGÁLATOK!
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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2019. január 17-27.aanuár 17-27.

ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.
MÓRAHALOM: Szegedi út 34. • DOMASZÉK: Köztársaság tér 5.

Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!

Nádudvari 
krémjoghurt
180 g, 10%
Nádudvari
Élelmiszer Kft.

 Ft
883 Ft/kg

 Ft
989 Ft/kg

Nagy
sós kifl i
90-95 g,
Zombor Cipó Kft.

Steffl   sör
0,5 liter, 4,2%,
Heineken

 Ft
438 Ft/liter

Sült pörc
1 kg, Gulyás és Társa Kft.

 Ft

Tento papírzsebkendő
4 rétegű, 10x10, Almond, Jasmine, Metsa

 Ft
3,9 Ft/db

Mizo tejföl
330 g, 20%,
Sole-Mizo

 Ft
906 Ft/kg

tt

Mizo bácskai gyúrt sajt
125 g, szeletelt,

Sole-Mizo

 Ft
2872 Ft/kg
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Sió gyümölcsitalok
1 liter, 25% (több íz), Sió-Eckes

 Ft
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TÉLI kiegészítők 
kedvezményesen.

▶  Gumiabroncsok, ablaktörlő lapátok 
széles választékban.

▶  A Bosch Aero lapátok mellé 
2 liter téli szélvédőmosót 
ajándékba adunk.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!
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Postaautó Duna Zrt. 
6728 Szeged, Kollégiumi út 6. 

62/464-01450
43
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Az ERZOL 2000 Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy a Domaszék 

külterület 0190/246 hrsz-ú 
földúton létesített földkábelt és 

elosztószerkényt az 
NKM Áramhálózati Kft. 

2019.01.24-én 
FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy 
az elektromos berendezések 

megközelítése, érintése 
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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VICCES 
GONDOLATOK
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generálkivitelezés 
irányításához

szakirányú végzettségű, 
B kategóriás vezetői 

engedéllyel rendelkező

• építésvezető
• projektvezető
•  statikus 

tervezőmérnök
kollégát keres.

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk.

Fényképes önélet- 
rajzokat bérigény meg- 

jelölésével az 
allas@sudbau.hu 

e-mail címre kérjük 
elküldeni.
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IRODAHÁZ 
TAKARÍTÓKAT 

KERESÜNK! 
Heti 4 nap, 6.00-16.00 

óráig, heti 3 nap, 
6.00-16.00 óráig.

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal a 

móravárosi TESCO 
vevőszolgálatánál 

február 1-ig.
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GÉPKEZELÔKET, 
SEGÉD-

MUNKÁSOKAT, 
KÔMÛVESEKET
KERESÜNK!

MÓRABETON KFT.

Tel.: 06-20/467-3717
50
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Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?

Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN
35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/799-5957, E-mail: ginop612@minervabridge.hu

Eng.szám: E-000034/2013

Sikeres, biztos háttérrel rendelkező cég, Szeged 
belvárosában működő gyorséttermébe, 

szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres PULTOS munkakörbe.

Amit kínálunk: • kedvező időbeosztás 
• biztos vállalati háttér

Érdeklődni lehet, és az önéletrajzokat várjuk: 
30/171-6985, aruforg@coopszeged.hu vagy 
etterem@coopszeged.hu elérhetőségeken.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Pályakezdő 
is lehet. 
Munkavégzés helye 
Kiskundorozsma. 

Jelentkezés:
Újfalusi Attila

20/392-4073 
attila.ujfalusi77@gmail.com

KERESEK

MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPSZERELŐT 

(traktorost, 
kombájnost)!
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ÁLLÁS–
OKTATÁS

Egy motoros átkiabál a si-
sakja alól a másiknak:

- Szia. Hogy jutok el a Vá-
ci útra?

- Tessék? Nem értem - ki-
abál a másik.

- A Váci útra akarok men-
ni - kiabál most már hango-
sabban.

- Jó! Menjél! 


7 pont, amiben megegyezik 
a Windows és egy átlagos nő:

1. Szinte mindenkinek van 
vagy volt már.

2. Logikusnak tűnő szer-
kezete ellenére teljesen ki-
számíthatatlan.

3. Teljesen azonos esemé-
nyekre képes a legkülönfé-
lébb, legmeghökkentőbb vá-
laszokat produkálni.

4. A legtöbb tetszetős és 
praktikusnak látszó termé-
ket rájuk tervezik.

5. A használat során bebi-
zonyosodik, hogy a divatos 
külső nem minden.

6. A használati idő előre-
haladásával egyre nagyobb 
százalékát veszi igénybe ka-
pacitásunknak.

7. Az újabb verziók mindig 
a régebbi hibáinak kijavítását 
ígérik, ehelyett mindig újabb 
és újabb, addig elképzelhetet-
lennek tartott hibaforrások-
kal találkozunk.


7 pont, amiben egy bele-

való férfi hasonlít a Linuxra:
1. Egyszerre akár több fel-

használó igényeit is képes ma-
radéktalanul kielégíteni, akár 
úgy is, hogy egyik sem tud a 
másik létezéséről.

2. Nyílt és egyszerű forrás-
kódja ellenére saját képükre 
formálni igazán csak a hoz-
záértők képesek.

3. Türelemmel és megfelelő 
gyakorlattal minden feladatot 
meg lehet vele oldani.

4. Feltételezi, hogy az őt 
használó tudja, mit is akar 
vele kezdeni.

5. A rendelkezésre álló erő-
források lehető legnagyobb ré-
szét a felhasználó(k)nak adja.

6. Működésében probléma 
csakis durva felhasználói be-
hatás esetén következik be.

7. Habár gyakran és sokféle 
újabb verzió jelenik meg, a fel-
használók igyekeznek a régit 
megtartani s legfeljebb egyes 
részeket frissíteni. 


- Mi a különbség az ijedt-

ség és a pánik között?
- Az ijedtség az, amikor elő-

ször veszed észre, hogy har-
madszorra már nem sikerül, 

a pánik pedig az, amikor har-
madszorra veszed észre, hogy 
elsőre sem sikerül.


Karl Lagerfeld aranyköpései
A napszemüvegéről…
"Egyszer egy borzalmasan 

ronda kelet-német újságíró-
nő készített velem riportot, 
aki átlátszó sárga blúzt és 
fekete melltartót viselt. A nő 
azt mondta, szerinte illet-
lenség napszemüvegben vele 
szemben ülnöm, majd meg-
kérdeztem: most akkor meg 
kellene kérnem, hogy ön pe-
dig vegye le a melltartóját?"

A melegítőnadrágról…
"A védekezés egy formája. El-

vesztetted az életed feletti kont-
rollt, így aztán mackóba bújsz."

A megjelenéséről…
"Önmagam karikatúrája 

vagyok, jól is van ez így, tet-
szik. A velencei karnevál ná-
lam egész évben tart."


Híres emberek 

gondolatai:
Ha valamit nagyon akarsz, 

ne hagyd, hogy mások meg-
győzzenek arról, hogy nem tu-
dod elérni. - Lewis Hamilton

Mindig saját magad első 
osztályú kiadása légy, ne va-
laki másnak a másodosztá-
lyú változata. - Judy Garland

A hazugság a gyöngék fegy-
vere. - Jókai Mór

"Mindig emlékezz arra, hogy 
a szép szavak nem mindig 
igazak, s az igaz szavak nem 
mindig szépek" - Jókai Mór

Bárki, aki abbahagyja a 
tanulást megvénül. (...) Bár-
ki, aki folyamatosan tanul fi-
atal maradhat. - Henry Ford

A zsenialitásnak megvan-
nak a maga határai, a hü-
lyeség azonban nincsen kor-
látok közé szorítva. - ifj. Ale-
xandre Dumas

Nem buktam el, csak ta-
láltam tízezer utat, ami nem 
járható. - T.A. Edison


A székelyek és a kínaiak há-

borúzni akarnak egymással.
- Aztán hányan vagytok? - 

kérdezik a kínaiak.
- Nyolcvanezren - felelik a 

székelyek - és ti?
- Egymilliárdan.
- Baj van János bácsi - szól 

hátra a székely vezér - hova te-
metjük ezt a sok kínait?


Hogyan oszlatja fel a skót 

rendőr a tüntető tömeget ?
- Leveszi a sapkáját és ké-

regetni kezd.
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ÁLLÁS–OKTATÁS

KERESKEDELMI ELEMZŐ 
feladat ellátásához munkatársat keres. 

Főbb feladatok:
•  Kereskedelmi célok teljesülésének nyomon 

követése
•  Adatelemzés, kimutatások készítése a rendelkezésre 

álló elemző rendszerekből, értékelés, javaslattétel, 
döntés előkészítésben való részvétel

•  Heti/havi riportok készítése a menedzsment részére
•  Kereskedelmi akciók hatékonyságának elemzése
A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:
•  Felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági/

kereskedelmi)
•  2-3 éves, kontrolling területen szerzett tapasztalat
•  Lelkiismeretes, precíz, pontos, önálló munkavégzés, 

ugyanakkor képesség a hatékony csapatmunkára,
•  Jó problémamegoldó képesség, elhivatottság
•  MS Offi  ce felhasználói szintű ismerete, magas szintű 

Excel ismeret
Amit kínálunk:
•  Biztos vállalati háttér
•  Szakmai fejlődési lehetőség
Fényképes önéletrajz leadását, érdeklődést az alábbi 
elérhetőségeken várjuk:
Mobil: 30/828-5966
E-mail: aruforg@coopszeged.hu,
Munkavégzés helye: Szeged, Szent István tér 16.

A
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Jelentkezés önéletrajzzal a 
karrier.mizo.hu oldalon vagy szemé-
lyesen a portán leadott önéletrajzokkal 
(Sole-Mizo Zrt., 
Szeged, Budapesti út 6.)

Szegedi tejüzemünkbe 
BETANÍTOTTMUNKÁS és GÉPKEZELŐ 

munkakörökbe várjuk munkatársainkat.
Elvárások:
•  min. 8 általános végzettség
•  több műszakos munkarend vállalása
•  gépkezelők esetén műszaki szakképzettség
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HATÁRÁTKELÔHELYEN ÜZEMELÔ 
RÖNTGEN BERENDEZÉSHEZ
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középfokú végzettséggel, angol nyelvtudással, 
jogosítvánnyal, alapfokú számítástechnikai 

ismeretekkel rendelkező 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ÜGYELETI 

FELADAT ELLÁTÁSÁRA.
Jelentkezés: hanry2002630@gmail.com

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t 
Kft. – Testamentum Temetkezési Divíziója 
azonnali kezdéssel, sírásó-ravatalozó munkakör 
betöltésére munkavállalót keres.
Az álláshoz tartozó elvárások
• min. 8 osztályos általános iskolai végzettség
• jó fi zikai állapot és állóképesség
• fi zikai munkában tapasztalat
• rendezett megjelenés
Előnyt jelent
• „B” kategóriás jogosítvány
• Földmunkagép kezelői vizsga
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
akkor küldje el jelentkezését az alábbi e-mail címre: 
allas@szkht.hu
Az állás betöltésével kapcsolatos további 
tájékoztatást Molnárné Masir Erikától kaphat a 
0670/639-2267 telefonszámon.
A pályázók adatait a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonpro� t Kft. weboldalán 
található „Adatkezelési tájékoztatóban” 
foglaltak szerint kezeljük.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
C0-M28-Y83-K0
C71-M8-Y3-K0

C20-M16-Y18-K0
C0-M0-Y0-K0
C74-M15-Y100-K2

Sírásó-ravatalozó 
munkakör 
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A Felgyõ-Kev Kft. (kisteleki telephely)

FELVÉTELT HIRDET
mezõgazdasági takarítócsoportjába, 1 fõ részére,

BAROMFITELEP-TAKARÍTÓ
munkakörbe.

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. Jelentkezni:
Joó Tibor üzemvezetõnél a 30/279-3714 számon.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!
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Feladatok:
•  Vevői ajánlatkérésre vonatkozó ajánlati csomagok összeállítása
•  Építési projektek dokumentációjának kezelése, összeállítása
•  Projektvezető és építésvezetők műszaki háttértámogatása
•  Építési napló naprakészvezetése
•  Kapcsolattartás építésvezetőkkel
•  Adminisztratív feladatok
Elvárások
•  Legalább középfokú szakirányú építész (műszaki, építőipar) 

építészmérnök végzettség
•  Önálló munkavégzés
•  Megbízhatóság, precizitás, mobilitás és műszaki érzék
•  „B” kategóriás jogosítvány
•  MS Offi  ce felhasználói ismeretek (Word,Exel,PowerPoint)
•  5 év tapasztalat szükséges
Amit kínálunk
•  Versenyképes jövedelem
•  Szakmai kihívást jelentő, változatos feladatok
•  Nagy volumenű beruházásokban való részvétel
•  Hosszútávú munkalehetőség
Állás, munka területe(i):
•  Ügyintézés, Asszisztens irodai munka
•  Teljes munkaidő
Jelentkezés:
iroda@genev.hu e-mail címre kérjük az szakmai önéletrajzokat 
elküldeni.

Műszaki előkészítő
GENÉV KFT.
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Az öreg székely magához hí-
vatja az unokáját:

- Itt ez a flaska, eredj kisfi-
am, hozz a kocsmából bort!

- Na de nagyapám, pénz nél-
kül?

- Pénzből a bolond is tud 
hozni! Na menj!

El is bandukol a gyerek, kis 
idő múlva visszajön. Nyújtja a 
nagyapjának az üres flaskát. 
Azt mondja az öreg:

- Ejj, ki látott már olyat, hogy 
az ember üres flaskából bort 
igyék?

- Hát, teliből inni a bolond 
is tud!


Kemény vita folyik a fiatal 

házasok közt, a feleség elkezd 
csomagolni:

– Visszamegyek a mamához! 
– Csak menj! 
– De vele jövök vissza!


Gyönyörű fiatal nőt vesz fel 

a hatvanas éveiben járó taxis. 
Menet közben a lány formás 
lábait szemléli. Eszébe jut az 
ifjúsága, és jobb kezét önkén-
telenül is a nő formás térdére 
teszi, mire az felháborodottab 
rászól:

– Ide figyeljen, maga vén ké-
jenc, nem tudná máshová rak-
ni a mancsát?

– Tudni tudnám, csak nem 
merem!


Mindig aggódom, amikor 

hétvégére elmész a haverjaid-
dal - mondja a csinos, fiatal fe-
leség a férjének.

- Ne aggódj, drágám, hama-
rabb visszajövök, mint gondol-
nád - nyugtatja a férj.

- Hát éppen ez az!


Mi a különbség a jó ügyvéd 
és a sztárügyvéd között?

- A jó ügyvéd ismeri a tör-
vényt. A sztárügyvéd isme-
ri a bírót.


A fiatalember a presszó asz-

talnál meséli a barátjának.
- Az én feleségem egy 165 

centiméter magas, hosszú, hul-
lámos szőke hajú, zöld szemű 
lány lesz...

- Ilyen pontos elképzelése-
id vannak? - kérdezi a barátja.

- Elképzelés? Ugyan! Azt 
mondta az apja, hogy ha nem 
veszem feleségül, agyonlő.


Bemegy a skót a vendéglő-

be, sorra eszi a legjobb ételeket, 
majd szól a pincérnek: 

- Főúr, kérem! Kinek kell fi-
zetni?

A pincér magától értetődő 
könnyedséggel: - Hát nekem!

- Huh! - sóhajt fel a skót meg-
könnyebbülve - már azt hit-
tem, nekem!


Miért kell a nőnek inkább 

szépnek, mint okosnak lennie?
Mert a férfiak inkább látnak, 

mint gondolkoznak.
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- CNC marógépkezelő: 3 műszakos munkarend
- Lakatos: 2 műszakos munkarend,előny: karosszéria lakatos 
végzettség
- Hegesztő: 2 műszakos munkarend,előny: tűzvédelmi 
szakvizsga
- Egyengető: 2 műszakos munkarend, feladat: hegesztett 
termékek egyengetése, előny: lakatos végzettség
- Hőkezelő munkatárs: 3 műszakos munkarend,feladat: 
cementálási,nitridálási feladatok, elvárás: kazánkezelői és 
targoncavezetői képesítés

 Amit kínálunk:
- hosszú távú, stabil munkahely
- kezdő bruttó alap órabér: 1.300,- Ft-tól
- bónusz, jutalom teljesítménytől függően
- törvény szerinti 30 %-os műszakpótlék
- szombati rendkívüli munkavégzési lehetőség, törvény szerinti 
100 %-os pótlék
- cafetéria
- munkába járási költségtérítés

A fentieket � gyelembe véve a várható havi  kezdő bruttó  
bér: 287.800,- Ft-tól/190 óra

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: 

munkaugy@rampf.hu vagy levelezési címen: 
6791 Szeged, Széksósi út 58-60.
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A Rampf Formen Kft. gyártókapacitás fejlesztéséhez 
az alábbi munkakörökre várja gyakorlattal rendelkező, 

szakmunkás munkavállalók jelentkezését:

ÁLLÁS–
OKTATÁS
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Azonnali kezdési lehetőséggel várjuk 
munkatársainkat

SASLIKTÛZÔ, ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÓ ÉS IPARI TAKARÍTÓ

munkakörökben.
Amit kínálunk:
• Bérezés:  bruttó 200.000-235.000 Ft között
• Útiköltség térítés 
• Igény szerint céges buszjárat környező településekről
• Teljes vagy részmunkaidő
• Egyműszakos munkarend 6-15 óráig (hétfőtől-péntekig)
• Modern környezet
• Stabil, hosszútávú munkalehetőség

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között 
a 70/567-5977-es telefonszámon vagy a 

beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.

Csatlakozz hozzánk, 
erôsítsd csapatunkat!

Beltaste Mórahalom Kft.

Algyői ruhaválogató cég 
(Texval Kft.) anyagválogatói, 

kézi anyagmozgatói 
munkakörre 

FELVÉTELT 
HIRDET

férfiak és nők számára.
Előny: kitartás, munkabírás! 

Érd.: 06-62-267-187.  
E-mail: texval.kft@gmail.com
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ÁLLÁST KÍNÁL

A KOMLÓS 2005 Kft. szegedi telephe-
lyére keres öntvénymegmunkáló mun-
kakörbe munkatársakat. A munka jelle-
ge betanított munka, szakképzettséget 
nem igényel. Bérezés megegyezés sze-
rint. Vidékről a bejárás megoldott. Ér-
deklődni a  06-70/940-1263 tele-
fonszámon kizárólag munkanapokon 
8 és 16 óra között.

Ausztriába azonnali kezdéssel C kate-
góriás jogosítvánnyal, Sofőr kártyával és 
német nyelvtudással rendelkező sofőrö-
ket keresünk. Két hetente � zetés, nettó 
2200 euró/hó. Metal-Work Quality Kft. 
 06-70/387-9084

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel.  00-43-664-599-96-95, 
 06-30/313-35-16 (Pabian&Partner)

Győr-Moson-Sopron megyei mun-
kára betanított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel női csapatunkba. 
Szállás biztosított.   +36-30/362-
4338 (Quality job Kft.)

Kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk be-
tanított dolgozót, valamint: 

végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, la-

katost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt 

és epoxi kabinost kiemelt bé-
rezéssel. Szállást, utazást biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-16 óra 
között:  06-70/940-25-62 

-JOBmotive Kft.

Villanyszerelőt, villanyszereléshez 
értő embereket keresünk vidékre, net-
tó 230.000 Ft-tól.  06-30/310-6098, 
9-17 óráig, Kormos Attila

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, méhész, dajka, 
eladó, boltvezető, vendéglátás-szerve-
ző, gépkezelő, vagyonőr OKJ-s tanfolya-
mok Szegeden.   06-30/310-8934 
WWW.OKJCENTRUM.HU E:00846/2014/
A001-A00122

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu; (E-000909/2014/
A001-A011).

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t 
Kft. – Testamentum Temetkezési Divíziója 
azonnali kezdéssel, hamvasztó mester munkakör 
betöltésére munkavállalót keres.
Az álláshoz tartozó elvárások
• kazánfűtő végzettség
• alapszintű informatikai ismeret
• jó fi zikai állapot és állóképesség
• fi zikai munkában tapasztalat
• rendezett megjelenés
Előnyt jelent
• „B” kategóriás jogosítvány
• hasonló területen szerzett tapasztalat
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
akkor küldje el jelentkezését az alábbi e-mail címre: 
allas@szkht.hu
Az állás betöltésével kapcsolatos további 
tájékoztatást Molnárné M. Erikától kaphat a 
06 70/639-2267 munkahelyi 
telefonszámon.
A pályázók adatait a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonpro� t Kft. weboldalán 
található „Adatkezelési tájékoztatóban” 
foglaltak szerint kezeljük.
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Hamvasztó mester 
munkakör 
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Chemimontazh-Atyrau LLP keres munkatársakat

Csőszerelői munkakörbe
izometrikus Csőszerelői gyakorlattal
Kazahsztáni munkahelyre, idényi és állandó beosztásokba

A cég biztosítja a vízumot, kiutazást, szállást, étkezést,  
munka- és védőruhát.

A jelentkezni az info@chemimontazh.kz e-mail címen, vagy a  
06 1 242-5424 –es vagy 06 1 430-1561-es telefonszámokon lehet. 

Kérjük a szakmai önéletrajzot, a bizonyítvány és az útlevél másolatát elküldeni.
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GÉPJÁRMŰVEZETŐI MUNKAKÖR 
Azonnali kezdéssel gépjárművezetői munkakör 
betöltésére társaságunk munkavállalót keres.
Elvárások:
- Hivatásos jogosítvány,
- PÁV III alkalmassági igazolás, 
- GKI kártya,
- Digitális tachográf kártya 
- Nehézgépkezelői vizsgával rendelkezik (új hatósági 
OKJ bizonyítvány / 4374 vagy 3627 vagy 4511 vagy 
5631 gépcsoportba tartozó vizsgabejegyzéssel /
- Megbízhatóság
- Munkavégzés két műszakban heti váltásban történik 
05.00-13.00 és 13.00-21.00-ig.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
akkor jelentkezzen munkanapokon 07.00 -15.00 óra 
között személyesen a központi telepünkön (Szeged, 
Városgazda sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az 
allas@szegedihulladek.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” 
weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” 
foglaltak szerint kezeljük.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Colour:
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„Közös ügyünk a környezetünk!”
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282 Nyitva: H–P.: 8–16-ig

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
január 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20149
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Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999
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Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

Nagyobb mennyiség esetén az árak emelkedhetnek! Igény szerint beszállítással.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

lemez 45 Ft/kg, vas 55 Ft/kg, akkumulátor 190 Ft/kg, 
hullámpapír és színes papír 10 Ft/kg,

rézvezeték 250-300 Ft/kg, aluvezeték 26 Ft/kg

Tel.: 06-20/438-8732, Rozsdamaró Kft. 
Szeged, Szabadkai úton, a  szentmihályteleki elágazásnál.
Nyitva: H-P: 7.00- 16.00 Szo: 7.00-12.00

Roncsautó átvétel megegyezés szerint, 
forgalomból kivonás! Szállítás megoldható!
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

Poprádi Péter PP-ZÁR KFT.
  30/292-3734,

 62/267-87150
46
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

Ügyfélszolgálat: 

Szeged, Tisza Lajos utca 6.
Tel./fax: 62/542-282 • Nyitva: H–P.: 8–16-ig

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL, 

GARANCIÁVAL.

Országh S. Miklós
Telefon:

06-70/774-4184
50

52
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Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00

Szeged, Cserje sor 4.
(Möbelix háta mögött)

Vas .........................................50 Ft/kg 
Lemez ...................................40 Ft/kg
Hullámpapír .........................5 Ft/kg
Vegyes papír ........................3 Ft/kg
Használt akku. .............. 210 Ft/kg
Kábel ........................100-200 Ft/kg
Műa. láda .............................. 30 Ft/kg
Alumínium ............. 300-380 Ft/kg
Fólia ........................................... 5 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
zöld hulladék elszállítása, 

kaszálás, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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WWW.MUNKACSISZERVIZ.HU

Munkácsi Mihály
Tel.: 30/465-947750

56
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szerviz@munkacsiszerviz.hu

Az
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k.ERECO Zrt. a Délép Ipari Parkban: 

Szeged, Dorozsmai út 35. 
Tel.: +36 20 459 9923 • e-mail: ereco.szeged@ecore.com

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00–15.30-ig.
Szombat, vasárnap zárva!

Extra árakkal várjuk régi és új partnereinket!
Pl.: horgany: 460 Ft/kg, alumínium: 200-400 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 380 Ft/kg, saválló: 200 Ft/kg, 
sárgaréz: 880 Ft/kg, akkumulátor: 220 Ft/kg, 

vörösréz: 1300 Ft/kg, rézkábel: 300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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SZOLGÁLTATÁS
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Kiadó: 
Szuperinfó Média Kft.

Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: 
Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség:  
Szeged, Tisza Lajos u. 6. 
Tel./fax: 62/542-282 

Nyomdai előkészítés: 
Savanya Zsolt

Nyomda:   
Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjesztő: Dobber Kft. 

A Kiadó az elfogadott megren-
delés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, 
harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem 
vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kap-
csolatos jogvitákból keletkező kö-
vetkezményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a 
Kiadó nem tehető felelőssé, és nem 
vállal felelősséget semmiféle kárért, 
közvetett, járulékos vagy másodla-
gos károkért, elmaradt nyereségből, 
jövedelem elmaradásából vagy 
használat kiesésből származó olyan 
károkért, amelyek a sajtótermékben 
megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül at-
tól, hogy az ilyen károk szerződéssel, 
hanyagsággal, polgári peres eljá-
rással, jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak. 
Nyilv. sz.: 2.2.4/467/2002

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénzfi zetéssel 
vásárolunk teljes hagyatékot Szegeden, 

vidéken és Budapesten is (ruhanemű-
től az edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrénysort, hű-
tőszekrényt, antik bútorokat, képeket, 
falitányérokat, porcelánokat, dísztár-

gyakat, faliórát, régi karórát, jelvénye-
ket, kitüntetéseket, ezüst és ezüstözött 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, régi 

rádiót, szódásüvegeket, ágyneműt, plé-
deket, konyhai berendezési tárgyakat 
(tányér, edény, stb.) régi és modern já-

tékokat (legókat, kisvasutat, társasjáté-
kot, stb.). Valamint lakáskiürítést, lom-
talanítást vállalunk. Hívjon bizalommal 

(akár hétvégén is)! Díjtalan kiszállás! 
 06-30/396-4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst dísztár-
gyakat: gyertyatartó, cukortartó, dísz-
dobozok, tálcát, cigarettatárcát vala-
mint ezüst evőeszközt, stb. vásárolok. 

Hívjon bizalommal, készpénzzel fi zetek. 
 06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, üzemkép-
telen háztartási gépet, légkondicioná-
lót, mosógépet, kazánt, vízmelegítőt, 
hegesztőtrafót, radiátort mindenféle 
rossz gépeket ócskavasat, csaptelepet 

színesfémet azonnali készpénzfi zetéssel 
vásárolunk. Hívjon bizalommal. Díjtalan 
kiszállás (akár tanyára is, hétvégén is). 

Szállításról gondoskodom. 
 06-30/396-4495.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, keretet, 
faliórát, porcelánt, komódot, padokat, régi nagy 
szekrényt, húsvágó asztalt, demizsont, ballont, 
8-50 l-es üvegeket, teljes hagyatékot vásárolok. 
 06-30/354-3210,  06-70/505-90
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtalanítás. 
 06-30/46-46-162

Könyvet, régi pénzt veszek.  06-
30/354-3210,  06-70/505-9040.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hívásra érte 
megyek, készpénzzel � zetek.  06-30/480-2661.
Mindenféle használt tollat magas áron veszek, 
érte megyek, azonnal � zetek.  06-30/480-2661.
RÉGI motorokat keresek, Simson, Jawa, MZ, 
stb., akár hiányos vagy romos is lehet!   06-
20/572 5142.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek magas 
áron.  06-30/354-3210,  06-70/505-9040.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket.  06-70/624-5475
Vásárolok hagyatékot, mindenféle órát, porcelánt, 
könyvet, festményt, régi pénzt, disznóvágó-asztalt, 
tollat. Hívásra érte megyek.  06-70/588-2111.

ALBÉRLET
Röszkén tanya albérletbe kiadó.  06-70/621-
2432

ÁLLAT
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes 
házhoz szállítással megrendelhető 550 Ft/db-tól. 
 06-30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szegeden ház-
hoz megyek (körtöltésen belül!).  06-

30/995-1922

EGYÉB
Akác és vegyes tűzifa szállítás. akác ágfa 13000 
Ft/m3, vastag akác, száraz 15000 Ft/m3, vegyes, 
kemény 13000 Ft/m3. Hasítva, szállítással.  06-
30/578-5880,  06-20/617-2774 (AA5999451)
Száraz, minőségi, extra vastag, hasított, kemény 
tűzifa kiszállítva 13000 Ft/m3, száraz, vastag akác 
15000 Ft/m3, akác ágfa 13000 Ft/m3, kalodázva 
is kapható.  06-20/615-1585 (AA5996245)
Száraz, vastag cser-tölgy hasítva 13000 Ft/
m3, száraz, vastag akác 15000 Ft/m3, kalodá-
san 18000 Ft/m3, kiszállítással.  06-20/920-
3326 (AA5996245)

Tűzifa: száraz, akác, kályha készre hasogatva 
14000 Ft/m3, 17000 Ft/m3, 28000 Ft/m3. Ingye-
nes szállítás.  06-70/418-8106 (AA5997617)

INGATLAN

Budapesti lakást vásárolnék sürgősen 
saját részre, készpénzért azonnal! Ma-

gánszemély!  06-20/911-1411.

Felgyőhöz közel jó állapotú tanya 9 MFt irány-
áron eladó.  06-30/182-5195

INGATLANKÖZVETÍTÉS 1% jutalékért! Lesz1otthon 
ingatlaniroda, 6723 Szeged Szilléri sgt. 51. 
Facebook:lesz1otthon,  06-70/67-67-968

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Számítógép gyorsítás-karbantartás ingyenes ki-
szállással, kedvező áron. Otthoni WiFi lefedettség 
bővítése.  06-30/715-4935

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, azonnali 
kezdéssel vállalok Szegeden, vidéken és 
Budapesten is, vállalom lakásának tel-
jes kiürítését, lomtalanítását padlástól 
a pincéig, valamint vásárolok bútoro-
kat, régi népművészeti tárgyakat, fali 
tányérokat, korsókat, Miska kancsót, 

butellát, fűszertartót, szaruból készült 
tárgyakat, szűrőtálat, stb. dísztárgya-

kat, képeket, csillárt, rádiót, ócskavasat 
(vashulladékot) , hagyatékot. Díjtalan 

kiszállás, készpénzes felvásárlás (hétvé-
gén is).  06-70/279-8960.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény január-
ban! Redőnyök, szúnyoghálók gyártásá-

ra, javítására!  06-30/747-7580

Ács-, bádogos, tetőfedő munkák teljes körű 
kivitelezését, beázások megszüntetését, la-
pos tetők szigetelését, régi és új tetőkön egy-
aránt, azonnali kezdéssel vállaljuk. Garanciával. 
 06-30/426-46-11

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid határidővel 
vállaljuk.  06-30/920-7222

Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-30/62-
34-342
Akciósan januárban, februárban ács és tetőfedő 
bádogos munkát, palatető bontást, felújítást vál-
lalok. Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, Lindab, 
Bramac/.  06-70/5964-730
Bármilyen bádogosmunkát vállalok: széldeszká-
zás, tetőjavítás, lécátpakolás, cserép, Lindab lemez-
tető készítése.  06-70/566-4598
Beázások javítását vállaljuk ingyenes felméréssel, 
számlaképesen.  06-30/833-3196.
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, közpon-
tifűtés-szerelés, javítás.  06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási díj nél-
kül, garanciával.  06-70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatornatisztítás 
vidékre is! Kamerás csatornavizsgálat! 

Ingyenes kiszállás, tiszta munka. 
 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes fák 
bontása beépített helyekről kosaras autóval és 
alpintechnikával, garanciával. Ágdarálás, zöld hul-
ladék elszállítása.  06-20/448-4664
Favágás, gallyazás. Alpintechnikával, emelőko-
sárral, nehezen hozzáférhető helyekről. Döntés, 
darabolás, ág darálás zöld hulladék elszállítás. 
Gyors kivitelezés!  06-70/398-3438
Fémvázas féltetők, kapuk, kerítések, lemezsze-
gések készítését vállalom.  06-70/610-6889.
Festés, mázolás anyaggal, munkadíjjal, 2-3 szobás 
lakás 60-70 E Ft.  06-20/610-47-67
FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben garanciá-
val.  06-30/9982-485.
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely javítá-
sa számlára, garanciával. Gázkészülék-Szerviz Bt. 
 06-30/906-5237,  06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízmelegítő, ka-
zán, konvektor stb.) kiszállási díj nélkül, garanciá-
val. Hétvégén is!  06-30/481-0411.

Hagyaték, régiségfelvásárlás. 
 06-20/33-167-33

Házaknál teljes körű lomtalanítást tör-
melék eltakarításával együtt gyors, pre-

cíz munkával vállalok.  06-30/318-
2814.

Hideg burkolást és laminált padló lerakást vál-
lalok, több éves gyakorlattal. megbízhatóság, 
minőség, kedvező áron. Hívjon bizalommal! 
 06-20/250-0496
Hideg, meleg burkolást vállalok.  06-30/172-
3676

Januári akció! Redőny, szúnyogháló, 
műanyag párkány készítés, javítás gyár-

tótól, akár 2 órán belül. Akció január 
31-ig.  06-70/566-9121 

Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás éj-
jel-nappal, garanciával. Árban megegyezünk. 
 06-30/383-7116, Károlyi
Költöztetést, fuvarozást, házhoz szállí-
tást, rakodást, nehéz tárgyak fuvarozását, bú-
torszerelést vállalunk.   06-30/896-4540 
www.koltoztetomanufaktura.hupont.hu

Lakások, családi házak felújítását vál-
laljuk rövid határidővel, garanciával. 

Ajánlatkérés:  06-20/497-5461

Mindenféle kőművesmunkát, laminált parket-
tázást, festést vállalunk.  06-30/172-1778.
Mindenféle tetőkészítést és bádogosmunkát vál-
lalok kedvező áron.  06-70/355-8049
Parkettacsiszolást vállalok 1800 Ft/m2 ártól. 
 06-30/172-3676

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, újak 
készítése, garanciával. Hétvégén is. 
 06-20/299-2233,  06-70/287-7851

Redőny javítása és készítése, gurtnik 
cseréje.  06-30/734-62-55,  06-

70/882-09-49

Redőny, szúnyogháló javítás és készítés 
tavalyi áron, 24 órán belül, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Szo-

bafestést-mázolást és ereszcsatornázást 
vállalok 3000 Ft/fm.  06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-0926

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsola-
ti problémák, szerelemkötés, átok-rontás levéte-
le. Hívásra házhoz megyek.  06-30/924-3867
Szobafestés, mázolás, tapétázás, precízen, rövid 
határidővel.  06-70/235-0566

Szobafestést-mázolást, hőszigetelést, 
kőművesmunkát, utólagos tető- és pad-
lásszigetelést vállalok azonnali kezdés-

sel.  06-30/747-7580

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fűrésztech-
nikával történő befűzését vállalom tégla- és vá-
lyogfalnál.  06-30/935-6527.

Termőföldek közvetítése. Földhasználati, 
földvédelmi, földhasználati szerződéssel 
(haszonbérlet, szívességi használat) csa-
ládi gazdasággal kapcsolatos ügyek inté-
zése. Termőföldre vonatkozó használati 
megállapodás készítése.  06-30/562-

7475, e-mail bodirobi68@gmail.com

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, lapos 
tetők szigetelését, ingyenes árajánlat-

tal vállaljuk.  06-20/492-5992

Tetőfedő, bádogos, bármilyen munkálatot elvég-
zek, saját anyagomból. Gyors és precíz. Hívjon bi-
zalommal, kiszállás ingyenes.  06-20/964-3226
Új tetők és teraszok készítését, szigetelését, régi 
tetők javítását, áthajtását, lapos tetők szigetelését 
vállaljuk rövid határidőn belül.  06-30/776-9997.
Vásárolok régi, újabb bútorokat, festményeket, 
porcelánokat. Lakáskiürítést vállalok.   06-
30/383-7116, Károlyi
VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, hibaelhá-
rítás, új hálózat vezetékelése.  06-20/458-8906

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!  06-30/425-02-26
Káros szenvedélyektől mentes, egyedülálló fér-
fi keresi párját kedves hölgy személyében, aki 
szívesen élne tanyán is és szeret gazdálkodni. 
 06-70/621-24-32
Társközvetítés kedvezménnyel  06-30/355-20-39

Szegedi telephelyünkre diszpécser munkakörbe 
KERESÜNK MUNKATÁRSAT.

Feladatok
Szeged és annak vonzáskörzetébe tartozó településeken a vegyes kommunális, 
valamint szelektív hulladékgyűjtési feladatok koordinálása.
A szolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása, megfelelő létszám és szállítóeszköz 
rendelkezésre bocsátásával / napi vezénylés elkészítése / gépjárművezetők 
irányítása és elszámoltatása.
Társaság speciális gépjárműveinek, munkagépeinek legoptimálisabb üzemeltetése.
Kommunikáció és napi szintű kapcsolattartás a társaság társosztályain dolgozó 
munkatársakkal.
Adminisztrációs feladatok ellátása.
Beérkező telefonok, e-mailek kezelése, megválaszolása.
Elvárások
Középfokú szakirányú végzettség
Gépkocsivezetők irányításában, elszámoltatásában szerzett gyakorlat
Kimagasló kommunikációs és problémamegoldó képesség
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
„C” kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk
Kiváló, igényes munkahelyi környezet
Önálló, felelősségteljes munkakör
Versenyképes jövedelem
Hosszú távú, bejelentett munkaviszony
Munkavégzés helye
Szeged, Városgazda sor 1.
Kétműszakos munkarend 05.00-13.00-ig. 13.00-tol-21.00-ig.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el jelentkezését 
az allas@szegedihulladek.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon található „Adatkezelési 
tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.
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„Közös ügyünk a környezetünk!”
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