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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri

www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650
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30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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54 Stabil hátterű fuvarozó vállalkozás 

AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres saját gépjárműparkjának karbantartásához 

Balmazújváros vonzáskörzetéből.
Munkakör betöltéséhez szakmai végzettség és gyakorlat szükséges. 

Előny: autóelektronikai szaktudás.
Stabil középvállalti háttér versenyképes fi zetés és cafateria.

Változatos, felelősségteljes önálló munka.
Teljes munkaidős alkalmazotti munkaviszony.

NEMZETKÖZI
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 
keres (C+E kat.) tapasztalattal hűtős szerelvényekre. Jellemző-
en 1 hét kint tartózkodás. Magyar-Olasz viszonylatok. Korrekt 
bérezés és munkafeltételek. Cafeteria juttatások. Munkavég-

zés helye: Európa országai Állás, munka területe(i): Szakmunka, 
Gépjárművezető, Sofőr, Futár, Teljes munkaidő Szükséges tapasz-

talat: 1-3 év szakmai tapasztalat Szükséges nyelvtudás: Nem 
igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: 4060 Balmazújváros

Egyéb juttatások: mobiltelefon, cafeteria

Jelentkezéseket telefonon a 06/30/709-0529 számon, 
vagy az allas@konigplus.hu címre várjuk.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a KÖNIG-PLUS KFT 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.
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Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.

(Hajdúböszörményi egészségügyi központ, földszint 11.)

Bejelentkezés: 06-30-270-5737  

www.acusticus.hu, info@acusticus.hu
Kelet-Magyarország

legnagyobb halláscentruma

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

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

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

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás Hajdúböszörményben

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
hajdúnánási két műszakban működő faipari üzemébe

CSOPORTVEZETŐT, MINŐSÉGELLENŐRT, 
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁSI ADMINISZTRÁTORT 

keres azonnali kezdéssel!

 Pályakezdők, megváltozott munkaképességűek
jelentkezését is várjuk!
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D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Hosszú távú 
munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, 
Hajdúnánáson, és Balmazújvároson

kéthetente pénteken.
Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-
lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-
lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Apró
Hirdetésfelvevő Hely:

• Élelmiszerbolt
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

A Kazinc-Épker Kft. keres közmű- és 
útépítésben jártas munkatársakat, 

illetve  pályakezdő fiatalokat
Budapest környéki, 

hosszú távú munkára. 
Szállás és utazás biztosított. 

Tel.: 06-20/581-1205 ép
ke
r

L a k á s k e r e s é s

Budapesti lakást vásárolnék sürgő-
sen saját részre, készpénzért azon-
nal! Magánszemély! 20/911-1411.

é p í t é s i  t e L e k

Vállalkozásra és építkezésre alkalmas 
1495nm-es, átminősített kert eladó 
Debrecen-Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaskerítéssel 
körbekerített, mindkét utcára 2x4m-es 
tolókapuval nyílik. Víz, villany van, gáz 
az utcában. Beállt gyümölcsös, buszjá-
rat van. Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

F ö L d ,  k e r t

ártánd határában 10ha azaz 244AK 
szántóföld eladó. 06-70/425-1399
Hajdúnánás külterületén, Császár dűlő-
ben 12 HA, 228 AK értékű szántóföld 
eladó. Érd.: 06-30/303-4628.

340ak 20,1ha termőföld Haj-
dúböszörményben eladó Érd.: 
06305845347

Gép, szerszám, term. eszk

mtz traktorok kiváltására alkalmas új 
HATTAT traktorok 50-110 LE kategóri-
ában készletről eladók. Használt trak-
tor beszámítás, finanszírozás helyben 
megoldható. Új MTZ-320.4, MTZ-820, 
MTZ-820.2, MTZ-892.2 traktorok vizs-
gáztatva rendelhetők. Tel: 30/349-8133 
Farkasagro Plusz Kft.

J á r m ű

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 
87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 
Tel.: 20-9134012

J á r m ű k e r e s é s

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-
vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci 
áron márkától-kortól függetlenül! Kor-
rekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069

autókat, kisteherautókat vásárolok 
azonnali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen korú állapotú érdekelhet! 
0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  1990-től , banki hitellel terhel-
tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20-
9134012
réGi motorokat keresek, Simson, Jawa, 
MZ, stb., akár hiányos vagy romos is 
lehet! 20/572 5142.

B ú t o r

retro háromrészes szekrénysor két ágy-
neműtartóval, fésülködő asztallal, vala-
mint egy kétajtós szekrény eladó. 27ezer 
Ft. 30/668-7252

N ö V é N y

kUkoriCaVetŐmaGok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akció-
san rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

e G y é B  e L a d á s

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

eladó mély sarok zuhanykabin biztonsá-
gi üveggel, fotelágy szép állapotban és 
szőlőpárlat. Érd.: +36-20/596-3079
Hagyományos nagyfejsze eladó. 
06-20/224-3698, Debrecen

e G y é B  k e r e s é s

Bicskákat-késeket vásárolnék Kocsis, 
Szoboszlai, Némethy, Besze, Gálfi, 
Polyák, stb Érd.:06-30/979-9529
Birkacsengőket, juhászkampókat, 
lócsengőket, marhakolompokat, pity-
kegombokat, bicskákat tanyaberen-
dezéshez régiséget vásárolok. Érd.:06-
30/979-9529
dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívás-
ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

tollhagyaték, dunna, párna felvásár-
lása napi legmagasabb áron. Házhoz 
megyek. 06-20-214-4362

s z o L G á L t a t á s t  k í N á L

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítá-
sa, impregnáló felújítás, kémények 
bontása, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. 06-70/429-6667

FÜrdŐkádak bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színek-
kel, garanciával, belső munkála-
tok végzése, szobafestés, mázolás. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249

kUJBUs ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! 
Redőny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, rolet-
ta, napellenző gyártása, szervizelé-
se javítása. 52/389-953, 06-30/465-
0828

tetŐász!! Beázások megszünte-
tése. Régi palatetők, cseréptetők 
bontás nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), kémények 
bontása, rakása, csatornák cseré-
je, külső homlokzatok hőszigetelé-
se, színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249

á L L á s

a Szuperinfó Média Kft. a megye terüle-
tén megbízható, kerékpárral rendelke-
ző kézbesítőt keres, kora reggeli mun-
kavégzésre. Nyugdíj, rokkantsági ellá-
tás mellett is végezhető kiegészítő mun-
ka, melyre a +36-30/463-2541 telefon-
számon Oláhné Berecz Eszternél lehet 
jelentkezni.

a Szuperinfó Média Kft Balmazújváros 
területén előfizetési díj beszedésére 
megbízható munkaerőt keres. Jelentke-
zés: Szobonya Mária 20/365-3899 Csak 
helyi lakosok jelentkezését várjuk.

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

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)

Balaton közeli gazdaságba vidé-

ki életet kedvelő,gazdálkodástól nem 

idegenkedő,önálló döntéshozatal-

ra képes kolléganőt keresünk.Lakás 

rezsivel és napi 1x-i meleg étkezés 

biztosított.Fizetés megegyezés szerint. 

06304401705, I.R.T. Kft.

BetaNított DOLGOZÓKAT kere-
sünk Dunántúlra magas kerese-
ti lehetőséggel. A munka jellegé-
ből adódóan elsősorban férfiakat. 
Igényes, ingyenes szállás és utazás 
biztosított. Albérlet lehetőséggel. 
Efficiency Kft. 0630/511-42-19.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon. 
JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Győr-moson-sopron megyei munkára 

betanított dolgozókat keresünk azonnali 

kezdéssel női csapatunkba. Szállás biz-

tosított. +36-30/362-4338

pénzkereset, otthoni csomagolással! 

06-90/603-607. (audiopress.iwk.hu, 

bruttó 635 Ft/perc, Audiopress Hunga-

ry 06209104517)

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélkü-
li, gyakorlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-16 óra között: 06-70/940-25-
62 JOBmotive Kft.

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri 
és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 JOBmotive Kft.

o k t a t á s t  V á L L a L

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021 
JOBmotive Kft.

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

őr, Targoncavezető, Földmunka-, Eme-

lőgép kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 

30/2283281 E001083/2015/A008, 

A004, A022, A012, A011

Jelentkezz most Edelényben és 
Debrecenben (január-február) induló 
VADÁSZKÉPZÉSÜNKRE, hogy már az 
idén vadászhass! Kedvező ár, ked-
vező fizetéssel! A „bakok és bikák” 
Rád várnak! Info: 06-30-377-8404 
www.aszervezo.hu Kedvezmények-
ről érdeklődj!

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-

gítő munkatárs, gyógypedagógiai segí-

tő munkatárs és kisgyermekgondozó, 

-nevelő képzés indul februárban Deb-

recenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-

menné 06/20-393-7586, 06/52-280-

335. E.sz.: 000850/2014
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Magas referencia anyaggal rendelkező, 
dinamikusan fejlődő építőipari vállalat 

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

FESTŐ, KŐMŰVES 
HIDEGBURKOLÓ 

VÍZ – GÁZSZERELŐ 
VILLANYSZERELŐ 

Amit kínálunk: 

hosszú távú munkalehetőség egy stabil
háttérrel rendelkező vállalatnál 

kiemelt bérezés 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
20/265-2576

Tömb 2002 Kft.
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Jelentkezés: 
info@dryvitprofi .hu

Bővebben rólunk:
www.dryvitprofi .hu

VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉSBEN
ÉS ZSALUZÁSBAN 

jártas kollégát keresünk 
a debreceni székhelyű, Dryvit Profi  Kft-hez.

Munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megyén belül

Amit kínálunk: 
azonnali munkakezdés, profi  csapat, versenyképes fi zetés, egész évben 
biztos munkalehetőség egy stabilan növekvő magyar cégnél. 

Legyen Ön is 
a csapatunk tagja!
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A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

Elvárások:
 -mérlegképes könyvelői végzettség
 -adótanácsadói végzettség
 -önálló munkavégzés, precizitás
 -5 év szakmai tapasztalat
 -Tb. ügyintézésben jártasság
 -teljes körű NAV ügyintézés

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu
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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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Forgalmazás, javítás, 
beszerelés, bontás, 

helyreállítás

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

többféle  árkategóriában!

NNNNNNY
tötötötötöbbbbbbbbbbféféféféféfélllelele  áááárk

KIS ISTVÁN
Balmazújváros

Táncsics M. u. 49.
06-70/639-8258

Kibővült termék kínálat
Széleskörű szolgáltatások

Kedvező árak-Kedvező feltételek

Redőnyök, 
Reluxák, 

szúnyoghálók …
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GÉPI FORGÁCSOLÓKAT, 
ESZTERGÁLYOSOKAT

keresünk  
debreceni telephelyre, 

önálló munkavégzésre, 
piacképes kereseti 

lehetőséggel. 

T: 52/531-670
Storker Kft.
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KÉPZÉS
16-65 ÉV 

KÖZÖTTIEKNEK

0670/561-5575
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Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal
á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező
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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése
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Gianni u-form
ágyazható, 

ágyneműtartós
399.900 Ft-ról

249.900 Ft

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL! Az akció 2019. 01.25-01.31. illetve a készlet erejéig tart.

Berta
6 személyes

étkező 
94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

ÓRIÁSI ÉV ELEJI KÉSZLET KISÖPRÉS!

Bono sarok
ágyazható, 

ágyneműtartós
129.900 Ft-ról

89.900 Ft
Milton sarok
289.900 Ft-ról
154.900 Ft

Brandy sarok
209.900 Ft-ról

119.900 Ft

Kay sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
239.900 Ft-ról
129.900 Ft

Linas sarok
ágyazható

359.900 Ft-ról
189.900 Ft
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www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!
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Balmazújváros:
Kossuth tér 1.

Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394
balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18.

Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677
hajdunanas@okula-optika.hu

Ujhelyi István
őstermelő keres
Debrecen-Józsai

telephelyre

TRAKTOROST
Szántóföldi munkák,
John Deere traktorok,

teljes munkaidő.

Jelentkezni lehet:
30/953-2954
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+36/30 841 7452
www.izzovas.hu       izzovas@gmail.com

Lakatos-, és kovácsipari szakmunkák, 
fémvázas csarnokok,ipari épületek, 

garázsok, műhelyek, előtetők
gyártása, kivitelezése.
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Jelentkezni e-mailben: offi  ce@deakintertrans.com
vagy telefonon: +36 20 932 6733

Azonnali munkakezdéssel, EU-s munkára 

KAMIONSOFŐRÖKET 
keres!

Váltás: 3/1 
vagy 2/1 hét

Kiemelt
fi zetés!


