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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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PONUKA PRÁCE NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

  Náplň práce:
- obsluha CNC stroja 
  (bez programovania)
- nepretržitá 
  prevádzka
- prax v obore 
  min. 0,5 roka

  Náplň práce:
- vyvarovanie 
  odliatkov
- práca na 
  1 až 2  zmeny
- prax 
  v obore 1 rok

CNC OPERÁTORZVÁRAČ

Kontakt:
personalne@medeko.sk 
0917 146 595

MZDA:
- Nástupná 800 až 900 € + cca 
  150€ príplatky za neptretržitú
  prevádzku (z toho základná
  mzda 700€)
- Bonus 2 x ročne

PONÚKANÉ BENEFITY:
- Obedy v cene 0,5 €
- Wellness služby v Nimnici 
  a ďalšie benefity 

MEDEKO je stabilná rodinná firma v Považskej Bystrici s 25 - ročnou tradíciou
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Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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    42.810 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

DISTRIBÚCIA (28.230 domácností)
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!

Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť 
zdochliny v  takom stave, keď sú pre 
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy 
sú symbolom smrti. 

Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá-
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa 
supov z jednej z nich), exekučných firiem 
a  organizácií, ktoré povýšili svoj biznis 
nad život a smrť človeka. Zomrel nám 
otec a  moja mama so sestrou absolvujú 
ťažké jednania s  bankou, poisťovňou 
a mobilným operátorom o tom, že otec ich 
služby už potrebovať nebude. Robia dra-
hoty, každý poplatok navyše je pre nich 
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý 
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove-
ka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také 
prípady u  lekárov, ktorí zarábajú viac 
ako obyčajní ľudia. A  čo doktori, ktorí 
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za 
mobilné odberné miesta a takmer žiadne 
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú 
telefóny a neodpovedajú na maily?

Poznám aj supov z východného Slo-
venska. Celý život kradnú a dnes ohrozu-
jú existenciu významného podniku. Po-
rušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, 
vydierajú slušného podnikateľa a  chcú 
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí. 
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú. 
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní 
supi  roky rozkrádali naše zdravotníctvo 
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by 
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodár-
stve alebo školstve. Ale okrádať chorých 
ľudí v  nemocniciach je najväčšia bezcit-
nosť pánov „sociálnych demokratov.“

Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri 
úžerníckych pôžičkách, predaji nepo-
trebných výrobkov a  služieb a  šikanujú 
bezbranných občanov na úradoch. Maji-
teľka penziónu pri Žiline okradla našich 
klientov z  Dobrého pastiera. Niekedy 
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny. 
Odháňajme bezcitných supov od svojich 
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozor-
ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky. 
Skutočných supov tak naprogramovala 
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí do-
kážu hádzať zo vzdu-
chu kamene a rozbíjať 
nimi vajíčka. Supi 
v ľudskej podobe sú 
výsledkom chamti-
vosti a  zla a  dokážu 
rozbíjať ľudské ži-
voty. 

Bezcitní supi

» Ján Košturiak

Právne poradenstvo
Judr. Karol Porubčin-advokát, 

poskytuje bezplatne právne poradenstvo 
v PB vo štvrtok od 9 -11 hod. 

Tel: 0911 475 596, 0903 475 596
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0905 915 035

INZERCIA
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LETNÉ ZĽAVY!
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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Výkup všetkých druhov
elektrických káblov 

0911 433492, 0903 455781 
Pre materiál si prídeme

...za najlepšie ceny!

e-mail: trend-sk@centrum.sk

www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €

breza,
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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»KÚPIM malotraktor 
AGZAT aj nefunkčný. Po-
núknite 0949 505 827
»KÚPIM SIMSON, STE-
LU, PIONIER Ponúknite 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. 
t. 0915627285

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Ponúkam lásku žene 
0908634689 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

03 BYTY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

8
7
-0
0
0
7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

• rôzne druhy

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149
-44%

cena za 1 kg

2.69

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

149
-31%

cena za 1 kg

2.19

139
-30%

cena za 100 g

1.99

Med kvetový
333

950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

• v ponuke aj Spišiacka 
Jahodovica 1 l za 11,99 €

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799
1 l

40 % 
alkoholu

359
920 g

(1 kg = 3,90)

599
1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599

• v ponuke aj Mletá káva 
2 x 500 g za 4,99 €

329
3 kusy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
17. MÁJA
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Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 
tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

V základnej mzde nie sú zahrnuté príplatky za 
nočnú prácu a nadčas, tímový bonus pri splnení
 skupinového cieľa, letný a zimný bonus.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu ivana.bednarova@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV 
- základná mzda 865 € btt PLUS mesačné 
  prémie 130 € btt + príplatky + 13-ty plat

• motivujúce finančné ohodnotenie, 13-ty plat,
• pracovnú zmluvu priamo s Bonfiglioli, nie
   s personálnou agentúrou,
• možnosť odborného rastu, pracovné podmienky 
   na vysokej úrovni,
• dopravu do zamestnania v rámci Považskej Bystrice,
• rôzne iné benefity.

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 TECHNIK KVALITY
  - základná mzda od 950 € btt PLUS mesačné
     prémie od 145 € btt + príplatky + 13-ty plat

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK
- základná mzda 755 € btt PLUS mesačné   
  prémie 115 € btt + príplatky + 13-ty plat
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PONUKA PRÁCE
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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 (1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat
MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

+ bonusy

SKLADNÍK

MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

1050
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1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/

mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)
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Meno Sociálnej poisťovne sa už 
viackrát v minulosti pokúšali zne-
užiť podvodníci. Najnovší pokus 
zaznamenala Sociálna poisťovňa v 
okrese Dunajská Streda, kde klient-
ka dostala list s ponukou pomoci pri 
údajnom „vymazaní dlhu“. 

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
občanov, že nespolupracuje s osobami, 
ktoré takéto listy rozosielajú a varuje 
pred podobnými ponukami. Odosie-
lateľ listu, ktorý dostala klientka So-
ciálnej poisťovne v slovenčine i v ma-
ďarčine sa predstavuje ako zástupca 
nemenovanej organizácie, ktorá pomá-
ha ľuďom v núdzi. Odosielateľ v ňom 
hrozí trestným oznámením podaným 
zo strany Sociálnej poisťovne a násled-
ným odňatím slobody. Údajne preto 
ponúka pomoc pri „vymazaní dlhu na 
poistnom.“

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
občanov, aby sa takýmito listami nene-
chali uviesť do omylu, a to ani v prípa-
de, ak by ponuka na „vymazanie dlhu“ 
obsahovala údaj o skutočnom dlhu. 
Ten je totiž možné jednoducho získať z 
verejného zoznamu dlžníkov.

Sociálna poisťovňa sa preto opäť 
obracia na občanov, aby v takýchto 
situáciách neriešili svoj dlh s nezná-
mymi osobami, nezasielali peniaze 
na neznáme bankové účty a pri riešení 
svojho prípadného dlhu alebo akých-
koľvek pochybnostiach pri platení po-
istného vždy najprv kontaktovali svoju 
pobočku Sociálnej poisťovne. Sociálna 
poisťovňa im poskytne všetky potreb-
né informácie, ponúkne im možnosť 
splátkového kalendára a poradí po-
stup, ako dlh riešiť. Po konzultácii so 
Sociálnou poisťovňou môže mať každý 
dlžník istotu, že svoj dlh skutočne rieši 
a nestal sa obeťou podvodu.

Ak však odvádzateľ poistného 
zistí, že mu vznikol dlh voči Sociálnej 
poisťovni je v jeho záujme, aby situáciu 
riešil. Predíde tak narastaniu dlhu pre 
penále za každý deň omeškania platby, 
ale aj problémom spojeným s neskor-
ším vymáhaním dlhu napríklad pri 
exekúcii. Sociálna poisťovňa však má 
na to presne stanovený postup a tak je 
v tomto prípade jediné rozumné rieše-
nie dlhu, obrátiť sa priamo na Sociálnu 
poisťovňu na niektorej z jej pobočiek.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
na pokus o podvod klientov

» Zdroj: SP

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti
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21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 stále dostatok ponúk

-dň y ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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