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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Elektroinštalačný
materiál

www.aktaon.com

Široký sortiment predlžovacích prívodov
do interiéru a exteriéru - od 24,99 eur
Zásuvky na diaľkové ovládanie, sada 3ks - od 19,99 eur

Led reflektory - od 4,90 eur

POŽIČOVŇA STAVEBNÉHO NÁRADIA

SZERSZÁMGÉPEK KÖLCSÖNZÉSE

ŠIROKÝ
SORTIMENT

Pre amatérov,

aj pre náročných

OTVORENÉ:
 pon.-piat.: 7.00-17.00

sob.: 7.00-12.00

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda
tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com

KÁBLE, POISTKY, VYPÍNAČE, TERMOSTATY, KONEKTORY
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP

- hranoly
- dosky
- tatranský profil
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33

mobil: 0905 784 672
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RÁMOVANIE OBRAZOV
KÉPKERETEZÉS

Štefan Hervay
Královičové Kračany 152

0907 714 423
phervay@azet.sk
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

99999

ROZVOZ

Zabezpečímekrmivo pre nosnice,
rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.08.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

Sloboda nie je anarchia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovo sloboda používame v našich 
životoch často. Je to preste fenomén 
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v 
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej 
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri 
ľudia.

Nemýľte si, prosím, slovo múdry 
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa 
múdrosť predpokladá akosi automa-
ticky, u múdrych nie je nevyhnutnou 
podmienkou. Sloboda je akceptovanie 
pravidiel, sloboda je akceptovanie po-
znatkov a poznania ako takého - toho 
múdreho a vzdelaného. Inak poveda-
né, hlupák je povinný v rámci slobody 
podriadiť sa všeobecne akceptovanej 
múdrosti. A ak toho nie je schopný 
sám, pretože máloktorý hlupák je na-
toľko múdry, aby si dokázal uvedomiť 
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť 
súbor demokraticky prijatých obme-
dzení v podobe zákonov, noriem, vše-
obecbne záväzných narioadení, vyhlá-
šok a iných pravidiel.

Ak si niekto u nás myslí, že má 
právo vykrikovať, napríklad, že “tú 
handru okolo huby nosiť nebude”, tak 
je síce sám sebou deklarovaný hlu-
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej 
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na 

základe svojho neduživého chápania 
reality môže meniť celospoločenské 
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.

Sociálne siete, ale nielen tie, hoci 
práve tie kvôli svojej anonymite hlupá-
kom poskytujú impozantný priestor na 
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”, 
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia, 
rešpektované väčšinou nielen u nás, 
ale prakticky na celom svete. Ale hlu-
páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje 
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre 
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má 
medzi svojimi potrebami a vo svojej 
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť - 
za zdravie iných, napríklad.

Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali 
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku 
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľ-
ševici a teraz sa nám ju snažia uchmat-
núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o 
demokratickú podobu slo-
bodnej demokracie. Nie, 
nie je pravda, že s hlú-
posťou netreba bojovať. 
Naopak!

Pekný týždeň v spo-
ločnosti múdrosti 
vám želá 
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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22. augusta 1785         
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľ-
níctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti
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VÝPREDAJ!
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Oslávte s nami tohoročnú úrodu a pri-
pomeňte si zvyky, ktoré v minulosti 
sprevádzali žatvu na dedine. 

Ukážky poľnohospodárskych prác a 
dožinkové slávnosti uvidíte v nedeľu 23. 
augusta 2020 v Múzeu slovenskej dediny 
počas podujatia Dožinky. V programe vy-
stúpia folklórne súbory Kýčera z Ochod-
nice a Turiec z Martina. Ich členovia 
predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti 
zaužívané pri poďakovaní sa za úrodu. 
Folklórny súbor z Kysúc predvedie dožin-
kový sprievod a veselicu, FS Turiec do-
žinkovú zábavu a okrem toho naučí náv-
števníkov tancovať „sečkársky tanec“.

Návštevníci okrem iného uvidia 
ukážky niektorých poľnohospodárskych 
prác spojených so zberom a spracovaním 
obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke, 
jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy 
na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať 
si budú môcť napríklad mletie obilia na 
žarnove.

O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z 
Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie. 
Program bude trvať od 10.00 do 16.00 
hod. a organizátor si vyhradzuje právo na 
jeho zmenu. Podujatie bude prebiehať v 
zmysle protiepidemiologických opatrení 
vydaných Úradom verejného zdravot-
níctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a 
pochopenie pri dodržiavaní opatrení a 
maximálneho počtu návštevníkov, ktorý 
je obmedzený.
Pozn.red.: Dožinky alebo zastarano 

obžinky (obidva výrazy môžu byť mužské-
ho rodu alebo ženského rodu) sú slávnosť 
na ukončenie žatvy. V mnohých európ-
skych aj mimoeurópskych krajinách má 
táto slávnosť dodnes náboženský charak-
ter, u nás ho stratila v 20. storočí. Slávnosť 
môže zahŕňať odváženie posledného sno-
pu z poľa, odovzdanie dožinkového venca 
a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom 
nasledovala hostina s hudbou a tancom, 
kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole 
a hudbu hral miestny hudobník. Niekedy 
ľudia vyšli von do záhrady a tancovali s 
dospelými, dokonca aj deti. Dožinkový ve-
niec sa schovával v hospodárstve do Via-
noc alebo až do nasledujúcej žatvy.

Dožinky

» Slovenské národné múzeum v Martine
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24. augusta 79        
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae.

Výročia a udalosti
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NÁBYTOK HALÁSZ

Písacie stoly  Cena od 39,-€

Rozkladacie autíčko s lamelovým roštom 
bez matraca
Pôvodná cena 328,- EUR  AKCIA 228,- €

Otočné stoličky od 19,90,- €

Sedací vak 500 L pôvodná cena 65,- €  AKCIA 50,- € 

Sedaci vak 250 L + 50 L  CENA 50,- €

Sedaci vak 50 L   12,- EUR  

Sedacia súprava MILANO rozkladacia s úložným 
priestorom  , rozmery 265 cm x 159 cm x 84 cm 
Pôvodna cena: 499,- €  AKCIA 399,- € 

Detské rozkladacie kresielko 

cena 50,- EUR 

Vysoká posteľ  TIPO s úložným priesto-
rom š. 180 cm v 62 cm
Cena 499,- € 

Policovo - šatníková skriňa ALBA,
šírka 250 cm 
Pôvodná cena 369,- €  AKCIA 333,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Kovová posteľ NICE, šírka 90 cm a 160 cm
Kovová posteľ s lamelovým roštom bez matraca

Pôvodná cena od 99,- EUR  AKCIA od 79,- € 
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Výberové konanie

Primár oddelenia dlhodobo chorých

riaditeľ organizáie VITALITA n.o Lehnice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie: primára na oddelenie dlhodobo chorých

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom
  odbore geriatria, alebo v niektorom z odborov vnútorného lekárstva

organizačné a riadiace schopnosti
občianska a morálna bezúhonnosť
prax minimálne 10 rokov
registrácia v SLK

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť na výberovom konaní
profesijný životopis s uvedením podrobných pracovných skúseností
výpis z registra trestov
písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovanie a evidovanie
   osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky prosíme doručiť osobne alebo zasielať doporučenou zásielkou označenou
„neotvárať“ - výberové konanie konanie na adresu:

VITALITA n.o. Lehnice, sekretariát Lehnice č. 113, 930 37 LEHNICE

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 30.09.2020.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne
oznámený. Zadávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo 
výberové konanie zrušiť.

Predám Elado Škoda Oc-
tavia combi, rok výr. 2001, 
info 0908435117

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469
»Lacno predám plynový 
sporák, rozťahovací jedá-
lenský stôl. Olcsón eladó 
gázsporhelt széthúzható 
ebédlőasztal. 0904 266 
736
»KTO DARUJE CHUDOBNÉ-
MU DIEVČATKU FUNKČNÝ 
DISKMEN A CD OD ZÁM-
BÓ JIMMYHO. LEN SMS. 
0907524913
»Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zapla-
tím 50 eur. Tel. 094413768

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    
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VOLAJ IHNED:
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Personálna & pracovná agentúra

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED
EURO    personal

GALANTA - GÁŇ • DOPRAVA ZABEZPEČENÁ • MZDA od 700 - 800 EUR /netto/ mesiac • UBYTOVANIE ZDARMA 
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PRACUJ 
V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2
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LETÁKY
0907 779 019

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.sk
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte - predtým utána - po oprave

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)

A magyar anyanyelvű páciensek az alábbi telefonszámot hívják:
+36-30/60-99-252

Slovenský hovoriaci pacienti volať na tel. č.:
00421915448532

www.colordent.hu, info@colordent.hu

          Kedvezményesebb ár,
                 mint Szlovákiában
  Lacnejšie ako na Slovensku

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
,,Nič nie je pôsobivejšie, ako krávny úsmev“

Ingyenes állapotfelmérés
Bezplatná prehliadka a cenová ponuka

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

Ak Vás trápia podobné estetické problémy,
obráťte sa s dôverou na nás!

Pracovníci v poľnohospodárstve 
patria podľa najnovšieho pande-
mického plánu medzi rizikové pro-
fesie. Rozhodla o tom Pandemická 
komisia vlády SR.

Tá tiež schválila nový pandemický 
plán v súvislosti s možným vývojom 
druhej fázy ochorenia COVID-19 na 
Slovensku. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV 
SR) sa spolu aj s ďalšími rezortmi a za-
interesovanými partnermi pripravuje 
na možnú druhú vlnu vývoja ochore-
nia COVID-19 na Slovensku. S cieľom 
nastaviť opatrenia čo najlepšie, ako aj 
eliminovať možné riziká a negatívne 
dopady zasadala Pandemická komisia 
vlády SR.

Nový pandemický plán, ktorý ko-
misia schválila, rozšíril tzv. rizikové 
skupiny obyvateľstva a to o pracovní-
kov v poľnohospodárstve. Ide konkrét-
ne o profesie veterinárnych lekárov, 
ošetrovateľov zvierat a pracovníkov v 
potravinárskom priemysle.

V praxi to bude znamenať, že v prí-
pade ochorenia budú mať títo zamest-
nanci prednostné právo na vyšetrenie, 
nárok na používanie ochranných osob-
ných pracovných prostriedkov (OOPP) 
kategórie FFP3 a ďalšie.

Slovenská republika sa aktuálne 
nachádza v prvej fáze a MPRV SR preto 

realizuje činnosti protiepidemických 
opatrení v rámci svojej pôsobnosti. 
Predovšetkým ide o nákup a zabezpe-
čenie OOPP pre potreby rezortu, ako aj 
komunikácia s operačnýcm strediskom 
Pandemickej komisie vlády SR.

Agrorezort vďaka tomu dokáže za-
bezpečiť aktívne fungovanie sektora a 
poľnohospodárskej prvovýroby v prí-
pade druhej vlny ochorenia COVID-19 
na Slovensku.

Epidemiologická situácia na Slo-
vensku je aktuálne pod kontrolou, aj 
keď sa zhoršuje. V súčasnosti Sloven-
sko už čelí druhej vlne nového korona-
vírusu. Po stretnutí Pandemickej ko-
misie vlády to pred týždňom povedal 
minister zdravotníctva Marek Krajčí. 
Komisia navrhuje zasadnutie konzília 
odborníkov, aby prehodnotili stav v 
okolitých krajinách.

Pracovníci agrosektora budú v prípade 
druhej vlny COVID-19 viac chránení

» red
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VODIČ VZVVODV
++ PRACOVNÍK  ++ ÍÍKKKKRACOVNÍKRACOVNÍPP NNRARR OO NNVVAARRRRPP KOVNÍK

LOGISTIKY YY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

  

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od  790 € brutto Skladový pracovník

Prijmeme nových zamestnancov 
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