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NOVOZÁMOCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Nehaňte ľud môj
drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VIZITKY

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

0907 779 018

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis
VEĽKÝ VÝPREDAJ

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

od

0905 746 124

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931
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76-0006
76-0008

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

ZADARMO

07-0012 a 99
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NOVAPLAST

1

76-0019

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0004

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

3,50 €/m

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

škridla výpredaj

freeSAT-50% Z ava

Skylink,Plustelka,Mindig TV

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0003

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

STRECHYNA KĽÚČ

76-0084

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o
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DO AMBULANCIE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

V NOVÝCH ZÁMKOCH

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

035/ 6402 165

(volať po 16.00 hod.)

76-0066

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

äLURNiSRQXND]UQNRYìFKNiY
SULDPR]7DOLDQVND]DQDMOHSåLHFHQ\

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

1 kg

1 kg

(85

(85

'3+

'3+

7FOEPNBUTQPMTSP ,PNÃS˯BOTLÃDFTUB /PWÊ;ÃNLZ
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XXXWFOEPNBUTL

76-0060

Materiál - prvotriedna kvalita
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05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám jačmeň 1q /16€,
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»Predám peknú mini zbierku kaktusov (25ks).Tel.
0908669487
»Predám cesnak 4e a
cibuľu 1e, KMETOVO.Tel.
0902743663

11 HOBBY A ŠPORT

garancia platu 1000 €/mes.

sandrock@sandrock.sk

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

12 DEŤOM

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-

15 HĽADÁM PRÁCU

Chcete si podať inzerát?

»54r. hľadá priateľku.Tel.
0917049831

Návod nájdete TU.

Životopisy zasielajte na e-mail:

PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim akordeón, heligonku.Tel. 0915876860

»KÚPIM naťahovaciu vojenskú vzduchovku na guličky
VZ 35,VZ 47.Tel. 0910419469

16 ZOZNAMKA

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kus

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Kaufland Nové Zámky

MAĽOVKY

Mzda: 3,5868 €/h. brutto

LIDL Šurany a BILLA Nové Zámky

STIERKY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

14 RôZNE / iné

MORKY
NA CHOV

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

»Predám malotraktor.Tel.
0918344798
»Predám
nepoužívané
paplóny 140x220 a vankúše 70x90 husie perie dohoda.Tel. 0905945374

6 - týždnové

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

prijme do TPP aj živnostníkov

13 RôZNE / predaj

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

SADROKARTÓNY
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Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

novozamocko@regionpress.sk

4

45-0039

»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339
»Dám do prenájmu 2 izbový byt v NZ so záhradkou, ul. Bezručova,.Tel.
0907607348
»Prenajmem garzonku v NZ
na ul. M.R.Štefánika, nájomné 210 eur/mes. s energiami,.Tel. 0948505615

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

0907 779 018

36-0007

04 BYTY / prenájom

47-014

03 BYTY / predaj

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

76-0088

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle značky
JAWA ČZ v akomkoľvek stave.Tel. 0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA.Tel.
0908205521

Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

0904 379 460

01 AUTO-MOTO / predaj

Zmluva o finančnom leasingu

51-0017

Občianska
riadková
inzercia

5
EDITORIÁL / SLUŽBY
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ACN, politická inzercia / zamestnanie
Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham,
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dúfam, dýcham. Jedno z najznámejších
latinských mott, pripisované Cicerovi.
Pokiaľ dýcham, dúfam, verím
a mám nádej. Takto som si spomenuté motto pred rokmi upravil pre cestu
moju i mojej rodiny. Dúfam, verím,
mám nádej. Všetko synonymá nesúce
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ,
cesta tvoja i tvojej rodiny, hocako
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na
svoju cestu dostal do opatery, ten často
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým
padáš, dokážeš uniesť. Len si zachovaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj.
Neúnavne kráčaj s modlitbou na perách na svojej ceste.
Už predtým, ako som sa so spomenutým mottom prvýkrát stretol, sme
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku
zostáva v stretnutí sa s celoživotnou
chorobu u svojho dieťaťa? Čo iné ako
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri
nás vždy, kým dýchame. Myslím na

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.).
Čo však v situáciách, kedy sú veriaci
a samotná Cirkev prenasledovaní a trpia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zostáva pevná viera a modlitba. „Pán mi
vždy pomohol a dal mi to, o čo som
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN –
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried
van Straaten.
Slovenská národná kancelária
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí
vo svojich modlitbách myslia na našich prenasledovaných a núdznych
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom
a finančnými darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

KURZ SBS

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

KOMÁRNO

kurz začína 26. 08. 2019
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0106

Volajte: 0904 001 475

0907 779 018

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.
Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister financií a hospodárstva
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Pokiaľ dýcham, dúfam a verím

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok:

805 €*

*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú
možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA

NITRA každý utorok o 09:00, každý štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
NOVÉ ZÁMKY 19.8. a 2.9.2019 o 12:30
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
ŠAĽA 20.8. 2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1
ZLATÉ MORAVCE 21.8. a 4.9.2019 o 10:00
Hotel Vion, Továrenská 64
Viac informácií:

07-0009

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

splátky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

PRÁCA IHNED

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

personal

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ DO 30%

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
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Prijmeme

ELEKTRIKÁROV
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ZORAĎOVAČ
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MZDA
OD 1000 EUR

0907 779 018

413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
f @g
@ sk
ksrro.sk
k

85_0550

0908 914 180

������������������������������������
85_0552

0905 552 537 - 0915 971 823

85_0553

CALL CENTRUM:

KONTAKTUJTE NÁS

HĽADAJ
NÁS AJ NA

TPP �������������

PRA COV NÁ PON
UKA DO ČR

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

20

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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85_0005

17 EUR/NETTO

34-0153

Plat:

