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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

 nová kolekcia
rámov - Zima 2018

 výber kvalitných
kontaktných šošoviek
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Zábrus skiel priamo v očnej optike

Tel.: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019
Široký výber rámov
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Hľadáme
partiu živnostníkov

na zatepľovanie rodinných domov
v okolí Bratislavy.  

Práca na úkol.

Kontakt: 0903 343 802
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Samostatné podlažie budovy s celkovou výmerou 185 m,
4 samostatné kancelárie s výmerou 16 m, 23 m, 28,6 m, 38 m, 

kuchynka, 2 x WC, bezpečnostný monitoring, parkovanie v uzatvorenom areáli.
Možnosť prenajať kancelárie aj jednotlivo. Cena dohodou.

Prenajmeme klimatizované kancelárske priestory blízko centra mesta Senec

Info na tel. čísle : 02/4592 4701
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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

0908 186 129 e-mail: info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

na rekonštrukcie,
krytiny, doplnky
počas januára
a februára 2019

NOVOROČNÉ
ZĽAVY

PREDAJ:
– strešné rezivo

– strešné okná
– strešné krytiny

– odkvapové systémy
– strešné príslušenstvo

MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce

– tesárske práce
– montáž blezkozvodov

– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíja-
čiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašian-
gom. Zároveň prežívame obdobie, v 
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V 
rôznych historických érach, ale práve v 
tomto týždni napríklad zasadol na trón 
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa 
dostali do Vindobony. Mimochodom, 
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to 
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda, 
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Edu-
ard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom 
Uhorska zas Štefan IV. Historickým 
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova 
republika dala popraviť kráľa Karola I., 
ale na deň presne o dva roky neskôr bol 
sám Oliver Cromwell rituálne popra-
vený. Generál Lee sa stal vrchným ve-
liteľom konfederačných vojsk a maliar 
izieb ríšskym kancelárom. 

Pre zamilovaných, počas fašian-
gov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a 
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom 
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havra-
na Edgara Allana Poea. História však 
píše svoje nové kapitoly každý deň. 

Na Slovensku sa dňom vyhlásenia 
prezidentských volieb začala aj kam-
paň všetkých tých, ktorí si myslia, že 
z tých či oných príčin sú schopní dôs-
tojne zastávať post hlavy štátu. Keďže 
noviny vydavateľstva REGIONPRESS, 
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v sú-
lade so zákonom potenciálnym záu-
jemcom – inzerentom platený priestor 
k dispozícii na prezentáciu ich progra-
mov. Naši čitatelia ho môžu ľahko 
identifikovať tak, že takýto inzertný 
materiál je označený značkou inzercie. 
Od tohto čísla však ešte viac graficky 
zvýrazníme, že konkrétny článok je 
inzertný. Chceme vám 
tak poskytnúť informá-
cie o kandidátoch, ktorí 
prejavia záujem aj touto 
cestou sa prezentovať, 
no zároveň dať tiež naja-
vo, že ide výlučne o 
ich názory.
Tak príjemný 
týždeň!

Máme fašiangy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Chceme vám
tnúť informá-
idátoch, ktorí 

áujem aj touto
prezentovať, 

ň dať tiež naja-
výlučne o 
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NAJNIŽŠIE
CENY

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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DISTRIBÚCIA (25 000 domácností)

SENECKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Veľký Biel, Bernoláko-
vo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, 
Malinovo, Most pri Bratislave, 
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Ha-
muliakovo, Rovinka, Miloslavov, 
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová De-
dinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, 
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, 
Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, 
Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá 
Borša, Vlky, Svätý Martin

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

0902 457 7770902 457 777
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Čakali sme ako na Godota a napokon 
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami 
sme sa konečne dozvedeli meno prezi-
dentského kandidáta strany Smer. Ma-
roš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej 
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico. 
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no 
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.

Dovoľte mi k tomu povedať pár viet. 
Výkon prezidentskej funkcie sa odohrá-
va na dvoch poliach: jedno je reprezentá-
cia našej krajiny smerom von a druhé je 
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa 
týka reprezentácie smerom do zahrani-
čia, je dôležité povedať, že všetci doteraj-
ší prezidenti Slovenskej republiky držali 
jasný zahranično-politický kurz. Mohol 
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v 
úrade, držali kurz a naše  euroatlantické 
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľ-
né. Samozrejme, jedným z dôležitých kri-
térií pri voľbe nového prezidenta bude, 
aby to tak zostalo aj po voľbách.

Druhá - a pre mňa oveľa podstatnej-
šia časť výkonu úradu prezideta - je u 
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom 
je medzi mnou a kandidátom Smeru zá-
sadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil 
posledných 15 rokov mimo Slovenska a 
zašiel sem len občas na návštevu, ja som 
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých 
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť, 
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože 

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať 
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala 
symbolom korupcie a nespravodlivosti, 
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a 
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou 
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani 
nijako zahovoriť.

Preto tieto voľby budú aj o tom, či 
Smer po všetkých škandáloch a pre-
hrách dokáže získať v prezidentských 
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko 
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou 
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.

Zároveň stále platí, že spolufavori-
tom na druhé kolo je aj kandidát extré-
mu: preto je dôležité, aby už do prvého 
kola išiel čo najsilnejší demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou. Nedo-
pusťme, aby sa úradu prezidenta zmoc-
nil extrémista alebo predĺžená ruka Ro-
berta Fica.

Neprenechajme úrad prezidenta 
ani extrémistom, ani Smeru

nezávislý kandidát na prezidenta SRe á s ý a d dát a p e
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INZERCIA
0905 719 132

LETÁKY
0905 915 040

0905 915 040
0905 719 132

,AJ TU MOHOL

BYT VAS INZERAT
, ^^

Senecko.skSenecko.sk
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

3 4440505555550505 5555 588
5 983

okov
my 
ÁR“
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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0907 153 480 
EURONIC.SK

AKCIA 
LTE 15/2 len 13 €

VIANOČNÁ NÁDIELKA 
NEVIAZANOSTI A DARČEKOV
LTE internet už od 12 €, rýchlosť až 30/3 MBit
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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3D vizualizácie a realizácie záhradvizualizácie a realizácie záh
Objednajte si obhliadku teraz.

www.abmajstri.sk 0948 359 782

Údržba zelene
- Kosenie pozemkov
- Výrub stromov
- Rez drevín
- Vertikutácia trávnika
- Kultivácia pozemkov
- Čistenie pozemkov
- Odvoz bioodpadu
- Hnojenie drevín, trávnika

Terénne úpravy pozemkov
- Vyrovnávanie
- Príprava terénu na pokládku
  a siatie trávnika

Búranie a vypratávanie objektov
- Rodinné domy, garáže
- Čistenie pozemkov
- Odvoz odpadu
- Vypratávanie domov, bytov, kancelárií,
  firiem, skladov, garáží, pivníc, povál
- Odvoz odpadu

Návrh + realizácie záhrad
- 3D vizualizácia
- Realizácia závlahového systému
- Pokládka trávnikov
- Výsev trávnikov
- Príprava terénu na siatie
  a pokládku trávnika
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ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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REHABILITÁCIA

objednávky:
0905 321 878, 0948 404 212

www.rehabilitacie-senec.sk

Andrea Majerovská
Pondelok: 
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 16:00

Turecká 10
903 01  Senec

(vedľa Pizza Neapol)

INZERCIA
0905 915 040
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Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

novinka
  opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony

  manažment technicko-ekonomických vzťahov

 - opravy a diagnostika vozidiel
 - opravy a diagnostika elektroniky vozidiel

 - opravy a diagnostika karosérií a rámov vozidiel
 - opravy a diagnostika lakovania

novinka

novinka

web: www.sosdba.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr. die-
ly, všetko od motorizmu 
(trofeje). Tel. 0903818122
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

»Prenajmem 2izbový byt 
v Královej pri Senci, cena 
380 € vrátane energií.Tel. 
0905464526

»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám ošípané. Tel. 
0905372655
»Predám ošípané. Tel. 
0915278397

»Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave.Tel. 0903753758

»Predám prvorepubliko-
vý nábytok z masívu vo 
výnimočnom stave. Kon-
takt: alena.ulicnikova@
gmail.com.

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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* cena je s DPH
a platí pri dlhodobom

prenájme 29 a viac nocí

Ubytovňa Emtes s.r.o.
Poľná 4, Senec

* j DPH

2-lôžková izba od:
14,40 € *

4-lôžková izba od:
27,80 € *

- WC a sprchový kút na každej izbe
- chladnička a anténová prípojka
- WiFi zdarma v celej ubytovni
- spoločenský kútik s TV a PC
- rešturácia a potraviny v budove

Poľná 4
903 01 Senec

+ 421 910 915 457
+421 02 4592 4563

recepcia@hotelemtes.sk

www.hotelemtes.sk
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Vitálos zákusky s.r.o., Nová Dedinka
hľadá do výrobne na TPP:

Informácie na tel. č.: 0907 362 031
alebo 02/4591 4341

cukrára / cukrárku
Hovoríme aj po maďarsky.         Plat: 1200 € brutto

Zberné miesto: 
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov
 v Senci

(aj dôchodkyňu) 
mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859

 

Hľadáme kolportérov 
na roznos novín počas víkendov na dohodu

 
+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

Info

SENECKO

Veľký Biel (800 ks)
min. 13,00 € brutto za jeden roznos  

Hľadáte ľudí?
inzerujte

v tejto rubrike
0905 719 132
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NON STOP
0905 926 822
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby
už od 400 €

Pohreby aj
na splátky
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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Keď sa pozriem okolo seba, vi-
dím niekoľko divných vecí. Ľudia 
trávia viac času s mobilom v ruke 
ako rozprávaním sa so svojou rodi-
nou. Deti sa odkladajú až do času po 
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“ 
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú 
nútení dlho do večera pracovať a na 
výchovu detí ostáva málo času. Ne-
fungujúce rodiny sú dnes častejšie 
ako rodiny harmonické, čo je veľa 
krát spôsobené zlou finančnou situ-
áciou. 

Nedávno som sa rozprával s 
mamičkou na materskej dovolen-
ke a sťažovala sa mi, že sa im ťaž-
ko žije. Tým, že otehotnela počas 
vysokoškolského štúdia, dostáva 
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodi-
čovský príspevok 215 eur mesačne 
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti). 
Manžel je pochopiteľne stále v práci 
a vidia sa málo. Bez pomoci starých 
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť 
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš 
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s tým-
to absolútne nesúhlasím. Keď som 
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestní-
ci mali deti a bolo to lepšie. 

Pýtam sa našich politikov, ako 
môže mamička s 2 malými deťmi 
vyžiť z 260 eur mesačne?

Veľmi ma hnevá, že naši politici, 
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac 
o tom, že musíme prijať imigrantov 

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké me-
sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000 
Eurách mesačne na osobu) a pritom 
nechávajú slovenské mamičky s ma-
lými deťmi - našu budúcnosť, živoriť. 

Moji najvýznamnejší protikan-
didáti na prezidenta hovoria viac 
o prijímaní imigrantov ako o pod-
pore slovenských rodín. Robert 
Mistrík odpovedal na otázku o imig-
rantoch, že „multikulturalizmus 
obohacuje krajinu“ (multikultura-
lizmus = miešanie národov). Maroš 
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pri-
takával umožneniu vstupu imigran-
tov do EU a teda aj na Slovensko.

Pre mňa sú záujmy Slovákov prvo-
radé, som proti vstupu imigrantov na 
Slovensko. Naopak budem bojovať 
za to, aby štát významnejšie podpo-
roval mamičky s deťmi. Radšej dám 
500 eur mesačne na jedno dieťa 
mladej slovenskej mamičke, ako 
oveľa viac akémukoľvek imigran-
tovi zo zahraničia.

HARABIN: Rodina je základ.

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

JUDr. Št
občia

na
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Hľadáme
spoľahlivú partiu robotníkov

pre výstavbu rodinných domov
v okolí Bratislavy.

Práca na Úkol.        Mzda dohodou.

Kontakt: 0903 343 802
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6Kontakt: 0902 919 693

hotelsenec@hotelsenec.sk

 Chyžná
od 550 netto

+ odmeny od výkonu

 Upratovačka
od 500 netto

+ odmeny od výkonu

Práca na TPP:
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Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Za 2 odpracované soboty v mesiaci 100 € netto (soboty dobrovoľné)
POŽADUJEME:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie
- Vzťah k móde a módnym trendom, zákl. prehľad v textilných materiáloch
- Zodpovedný prístup k práci
- Výdrž pracovať fyzicky v stoji
PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,60 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410

Životopis prosíme zaslať na e-mail: personalne@textilehouse.sk

Hľadáte ľudí? Inzerujte v tejto rubrike
0905 719 132, 0905 915 040

Senecko.skSenecko.sk



SC19-04 strana- 8

PONÚKAME PRÁCU 
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- rôzne odvetvia

- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
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KONTAKT:
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.

Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

PREDĹŽENIE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
VLASOV
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Zene (hudba):

Bertók Pityu és zenekara

Bertók Pityu s kapelou

Jegyelővétel / Predpredaj lístkov: 0905 554 812
Belépőjegy - Vstupné: 39,- €

(vacsora, kávé, éjféli büfé / večera, káva, polnočný bufet)

SOŠ (Montostroj), Kysucká 14, Senec

2019. február 1.
pénteken 19.00 órától

1. februára 2019
piatok o 19:00 h.

Borkóstoló: Borászat ViPeF
Ochutnávka vín: Vinárstvo ViPeF

Gazdag tombola
Bohatá tombola

Sztárvendég (hosť):

Kis Grófo

vedenie
účtovníctva

daňové
priznania

zastupovanie
v elektronickej
komunikácii

tel.:
0948 404 592

e-mail: 
info@3xm.sk
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Hľadáme 
pracovníkov

do strážnej služby
na trvalý pracovný pomer,

aj na dohodu
Miesto výkonu práce:

 Logistické centrum Senec
Základná mzda:

3 € / hod. netto

Kontakt:
0917 941 505 - konateľ spoločnosti
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