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Azért dolgozunk, hogy 

mindenkit értesítsünk a környéken 

levő friss állásajánlatokról.
Igyekszünk Neked is ebben segíteni.

Amennyiben aktuális az álláskeresésed vagy 

váltani szeretnél úgy érdemes tovább olvasni!

Könnyen tanulható, nem teljesítménybéres 

munkalehetőségek és szakmunka lehetőség 

Dombóvár és Tamási környékén élők számára.

Ne aggódj, cégest buszt biztosítunk 

oda-vissza Dombóvár és Tamási 

környékéről!

Mit tegyek, ha érdekel?
Találkozz velünk kérlek a Dombóvári 

Munkaügyiben! (Jókai utca 16/a)

Minden héten szerdán 13:00 órakor 

számítunk a megjelenésedre.

Ha szeretnél többet megtudni kérlek 

Dórit keresd itt: +36 20 323 1364

konya.dora@dologido.hu

www.dologido.hu
Facebookon keresőbe ezt érdemes írni: 

Dologidő (Szekszárd)

Ajánlatunk 2019.01.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Komplett 

szemüvegek 

hihetetlen 

áron!

OPTIKA PLUS
+

Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 

Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009

www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat

Komplett szemüveg multifokális lencsével

34.990 Ft
Komplett szemüveg egyfókuszú, vékonyított lencsével

19.990 Ft
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ÁLLÁS 

Mosodai munkára dombóvári, női mun-
kaerőt keresünk. Jelentkezni személyesen, 
Patyolat, Dombóvár, Fő u. 70. 06-70/339-
6739

Neobaby bababolt fiatalos csapatába 
azonnali munkakezdéssel, jól kommunikáló, 
fizikailag terhelhető, babakocsikat és autó-
süléseket is mozgatni tudó értékesítő kollég-
át keres teljes munkaidőre. Fényképes, rész-
letes bemutatkozó önéletrajzokat a bolt@
neobaby.hu email címre, vagy személyesen 
a dombóvári üzletbe várjuk.

Pultos hölgyet keresek. Érd.: Potzauf 
Lilla e.v. 06-30/6435-808, önéletrajzokat a 
lilla023@freemail.hu címre várom.

Ausztriai Nightclub keres pultos kolléga-
nőt társalgási szintű német nyelvtudással. 
+43/660-158-2020 (Pabian&Partner)

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

Segédmunkásokat, lakatos és asztalos 
szakmunkásokat keresünk azonnali kezdés-
sel, bejárást biztosítjuk. Fényképes önélet-
rajzot a hr@nivovas.hu e-mail címre várjuk. 
Nivo-Vas Kft.

A Konrádó Pizzéria és Étterem gyakorlat-
tal rendelkező szakácsot keres. Jelentkezni 
74/464-941 vagy személyesen Dombóvár, 
Tulipán u. 2.

KIADÓ 

Kapospulában házrész kiadó, felső és 
középső szint együtt 4 szoba, 2 konyha, 2 
fürdő, étkező, nappali, vagy a középső szint 
1 szoba, nyitott étkező, nappalis. Érd.: 06-
20/469-9424

Garázs kiadó /18 m2, fűtéssel, villannyal/ 
Dombóvár belvárosában, Hunyadi téren, víz-
torony mögött. 06-30/9472-430

Dombóvár belvárosában bejáratott 
gyorsbüfé bérleti joga teljes berendezéssel 
eladó! Érd.: dombovarbufe.19@gmail.com

Dombóváron, Jókai utcában, zárt udvar-
ban garázs kiadó. 06-30/868-0385

INGATLAN

Dombóvár központjában nagy családi 
ház /akár 2 család részére/ melléképületek-
kel eladó. Irányár 9 MFt. Tel.: 06-30/844-
8511

Dombóváron, városközpontban kétszo-
bás, külön bejáratú, I. emeleti, felújított, 67 
m2-es lakás szigetelt házban eladó. Iár: 10,8 
MFt.  Ingatlanosok kizárva! 06-30/710-1720 

Dombóvár belvárosában 4. emeleti lakás 
eladó. 73 m2, 3 szoba, távfűtés egyedi 
méréssel. Új nyílászárók! Tel.: 06-70/569-
4943 19 óra után.

JÁRMŰ 

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Simson motort vásárolnék, más régi motor 
is érdekelhet, üzemképtelen is. 06-20/351-
3711

SZOLGÁLTATÁS 

Szobafestést, mázolást vállalok rövid 
határidőn belül, garanciával. Tel.: 06-
30/2084-227

Gurtni csere, új redőny készítése, fare-
dőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273

ÁLLAT 

Hízók, egyszer ellett kocák, malacok 
eladók. vágás, feldolgozás megoldható. Tel.: 
06-20/228-0949

Hízók eladók 100-200 kg-ig. Tel.: 06-
30/956-1873
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Hízók eladók. Érd.: 06-30/223-
3615

4 éves könnyűsodrott kanca ló 
eladó. Ár: 250.000 Ft. Ugyanitt 
vadonatúj lószerszám 300.000 Ft. 
Nagyberki, Kisberki u. 76. Tel.: 06-
82/377-583

100-140 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-74/435-432, 06-30/465-0083

Hízók eladók Mágocson, mérés 
megoldott. 06-30/9167-742

270 kg-os hízó eladó. Érd.: 06-
30/374-7768

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

Hízók 120-200 kg-ig eladók. Tel.: 
06-70/4287-074

Hízók eladók Csikóstőttősön. 
Érd.: 06-30/243-9688

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

VEGYES 

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/624-5475

Rattan franciaágy 2 éjjelivel, 
matraccal, étkezőszekrény, TV-
asztal, kerek asztal eladó! Érd.: 
06-20/269-8972

Kukorica, búza, napraforgó zsá-
kolva eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 06-30/9562-815

Elektromos moped mozgássé-
rülteknek, szobawécé, régi varró-
gép eladó. Tel.: 06-20/504-71-66

KERESEK 

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi búto-
rokat, festményeket, faliórákat, 
porcelánokat, hagyatékot. 74/435-
209.
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Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások,
•  pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék (40% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
•   kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•   ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a 
munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook 
tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a meg-
pályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti 
a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent
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