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Začala sa olympiáda populizmu
Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

22 121 0086

dreli celý život ako kone na to, aby si
to tu raz mocní toho nášho malebného
slovenského sveta mohli rozkradnúť.
A nielen tí s minimálnymi. Príklad
Vážení čitatelia, nenaleťte na to učiteľky, ktorá drala školskú katedru
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
volajme ich politici. Nič vám oni ne- na život a ak by dnes nemala podporu
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
pridajú, to dostanete len to, čo vám už bez liekov pod most. Príklad poštárky,
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúktorých sa už dávno zmocnili. To je náš čavách roznášala poštu a často aj dôštátny rozpočet, nie ich!
chodky – bez ochrany a za nejakých
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 370 eur mesačne. Aký má asi predčassa do pŕs, no nevedia, že sociálne ný dôchodok, keď sa musí starať o svonajslabších sa pandémia ekonomicky ju matku, o ktorú sa odmietol postarať
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná- štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
vam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší- obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
mi za posledných štrnásť mesiacov sa Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
stali živnostníci, drobní podnikatelia, nášho nám podhodia ako psovi kosť.
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
Zapamätajte si ich reči, veľkozdravotnícky personál. Tým tí hlúpi rysé „dary“ a hlavne ich
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú aroganciu, drzosť, neobim aj to málo, čo si nejakým zázrakom medzenú obmedzenosť
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu- a ignorantstvo. My ich
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a nezaujímame. Iba v deň
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas volieb. A tie budú. Buď
toľko voličských hlasov, aby na ostat- čoskoro, alebo v
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka... riadnom termíne.
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

MÁJ – 1JÚN
202

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

16-0039

7

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
0948 308 448
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22 119 0011

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

HLAVU HORE / SLUŽBY
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nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka,
Borovce, Čachtice, Dolný Lopašov,
Drahovce, Dubovany, Chtelnica,
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Veľké Kostoľany, Veľké Orvište,
Veselé, Vrbové, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Lubina, Pobedim, Podolie, Považany

Spolu zostarnúť
Pred desiatkami rokov prežívali lásku mladosti. Dnes sa tešia z každého
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne
deti aj vnúčatá a roky spomienok.

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďalší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť
spoločne krásnu jeseň svojho života. Vedia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať
V mladosti ich spájali spoločné zá- muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia ako ich manželky. A možno odchádzajú
a choroby. Sú spolu desaťročia a doko- skôr, aby svojim milovaným manželkám
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He- na zemi pred desiatkami rokov.
Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka,
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč- ako na starcov. Dnes patrím medzi nich
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so môže byť krásne. Už si nič netreba dokasvojou Helenkou prekonali vírus a tri zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z
týždne im nechutil večerný pohárik vína. každého dňa. Viem, prichádzajú choroJanko, ktorý sa s matematickou presnos- by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia.
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet To všetko nás však staroba postupne učí
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas pokorne prijímať. Spoločné starnutie
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla- som obdivoval na mojej mame a otcovi.
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše On už pár mesiacov
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby pripravuje pre nás
aj spoločné prechádzky a výlety.
príbytok tam hore.
Strojár Jožko a jeho strážny anjel Naučme sa prijímať
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry pribúdajúce
roky
a ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko- a ďakujme Bohu za
lí a postupne spomaľujú tempo svojho možnosť spolu zoživota. Šikovný majster Martin a jeho starnúť.
Hanka, ktorá s nim chodí na jeho dobrodružné výlety. Prerábajú dom, skrášľujú záhradu a tešia sa zo svojej prvej
» Ján Košturiak

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102
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Realizujeme všetky
stavebné práce

Nové
Mesto
n/Váhom

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-0081

75-49

Piešany

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

Západné Slovensko
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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988
ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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63-06

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

63-10

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

SLUŽBY, BÝVANIE
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

PN21-20_strana-

3

16-0107
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Myjava - trhovisko 12.6.
Vrbové u Karlíka 8.6.
Chtelnica 8.6.
Nižná 8.6.
Veľké Kostoľany 8.6.
Drahovce 7.6.

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Výročia a udalosti
bratia Wrightovci patentovali svoje lietadlo

22. mája 1908
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75-15

Výročia a udalosti
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za talianskeho kráľa

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0090

POLIENKA BUK, HRAB

23. mája 1805

Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi- kvapkou vody však nie je jediný smeroteľné nijaké trhliny alebo iné poško- dajný test.
denia, potrebuje iba oživenie a vaša
Ak sú na povrchu mechanické popráca bude jednoduchá a rýchla.
škodenia (napr. po krupobití) alebo
praskliny, musíme náter obnovit‘. DreUsadené nečistoty na fasáde znižu- vo je potrebné aj dôkladne skontrolojú priľnavosť nového náteru, preto je vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škodpred nanesením novej fasádnej farby cami. V takom prípade je ešte potrebná
potrebné vyčistiť povrch fasády čis- renovácia a pred tým aj sanácia dreva.
tiacim prostriedkom. Následne stačí
V rámci obnovy náterov je dobré
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak
farbou a váš dom opäť zažiari.
chceme zachovať jeho drevenú kresPovrchové úpravy dreva sú iná ka- bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať
pitola. Majú dvojaký význam – plnia priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo nefarbí, len mu dodáva nádych konvonkajšom prostredí sú drevené kon- krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom svetlejšie drevo. Drevená kresba zostápočasia, preto je posilnená ochranná va naďalej.
funkcia, najmä odolnosť náteru proTenkovrstvá lazúra sa používa na
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery nefarbené drevo. Najmä to, kde chceurčené na použitie v interiéri nemusia te využiť a oceniť prirodzený drevený
natoľko odolávať nepriaznivým pod- vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde
mienkam, v istých prípadoch však tiež je nelakované a farbené drevo vystamusia chrániť pred vlhkosťou (podla- vené poveternostným podmienkam
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte
(pracovné dosky, podlahy).
svojmu plotu, zábradliu a iným dreveAk neviete, kedy už nastal čas nevy- ným plochám a konštrukciám raz za
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko dva roky prípadne viac rokov, podľa
sa to dozviete.
potreby. Na terasy, kde je vyššie pôsoNa drevo kvapnite kvapku kvapku benie vody a dažďa je vhodné používať
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu- olejové nátery určené na terasy. Obnovujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje
síme náter renovovat‘.
Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu UV ochranu, umožní dlhšie zachovať
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej farbu na slnku vystavovanom dreve.
plochy, náter je ešte postačujúci a ob» red
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s

Najčítanejšie regionálne noviny

PALIVOVÉ
DREVO

Výročia a udalosti
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület)

Renovačné a udržiavace nátery

25. mája 1898

4

zdRAVIE + RELAX

pIEšťAnsko

Generálni partneri:

5

Sledujte od 21. mája
na RTVS

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e -bajk navždy, zapoj sa a
pošli heslo

viac na www.citronada.show

CITRONADA
na číslo 7000

PN21-20_strana-

49-0016

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show
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OD PONDELKA 24 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

odchované na

Mleté
mäso mix
cena za 1 kg

-35%

Supercena

5.39

1 000 g balenie

49

3
350 g

Kuracie
prsné rezne

150 g

3

120 g

99

1

49

19

1

(1 kg = 5,69)

;ïÔàĊóÏēóĒï

89

0

(100 g = 0,79)

Parenica
• údená/
neúdená

(100 g = 0,74)

DÀúȍÙĮVìïǯÏõ
• krájaný

1l
250 g

60 kusov

99

Vajcia “M”

4

(1 kus = 0,08)

]½ċïėċÒ¤óÏ
õÿÙÏ

99

1

(1 kg = 7,96)

99

8

DÀàÒÿótà¤Ï
• extra jemná
38 %
ÒÏà½àÒÿ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƏıƐı¤àƎƋıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

2 x 30 ks

PoliTiCkÁ inzerCiA / sPomínAme, sluŽBY

pIEšťANSkO
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OD PONDELKA

ØÿÒúǯìÏ

24. MÁJA

Pampers
úǯĊ¨Ē
C¨¸VÏ
• veľ.: 3/4/4+/5

12 x 0,5 l

152/132/120/110 ks

6l

Òúē
ęÙúōƒƎ

99

19

99

7

żƌÒŭƌİƎƎŽ

żƌÏÿóŭƋİƌƎĮ
ƋİƌƐĮƋİƌƒĮƋİƌƓŽ

250 g

89

0

żƌÏ¸ŭƎİƐƑŽ

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

]ØàúÙàĊ
Ùúǯ¨ïÏ
• rôzne druhy

dàÒ¨úȅē
papier
• 4-vrstvový

.ÙóúÙúȅ
ÏĊ

500 g

99

99

żƌÏ¸ŭƌƎİƎƋŽ

1

żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƎƌŽ

żƌÏ¸ŭƎİƔƓŽ

500 g

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

zz=

4

&ïÙÏà

300 g

3

99

500 g
balenie

33

3

(1 kg = 6,66)

99

6

żƌÏ¸ŭƌƎİƔƓŽ

VÀóúÀ¨

• rôzne druhy
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33-0024

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƏıƐı¤àƎƋıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

BÝvAnie, zAmesTnAnie

8

Najčítanejšie regionálne noviny

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
5. 2

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera

28. mája 1999

splátky od 149 €

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

PN21-20_strana-
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63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

zdrAvie + relAX, zAmesTnAnie
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32-0055-1

PiešťAnsko
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zAmesTnAnie, zdrAvie + relAX
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Občianska
riadková
inzercia

S NÁSTUPOM IHNEĎ

Jazdí sa pondelok – piatok. Víkend voľno.
Mzda 739 € + odmeny + diéty.
Na prepravy
SK (Malacky) – DE, SK (Myjava) – DE,
SK (Trnava) – (DE) Chemnitz.
Jedná sa o krátke jazdy (kolečká).
Mzda v čistom 1700 €.
Bližšie info na osobnom stretnutí • 0918 506 478

16-0108

07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Vymením 3-izbový prerobený byt s balkónom (73
m2) v Piešťanoch za rodinný
dom v Piešťanoch plus doplatok. Cena domu do 250
000. Tel.: 0907 064 722
»Kúpim dom v okolí Nového Mesta nad Váhom. Tel.:
0944 883 045
»Hľadáme rodinný dom,
usadlosť, chalupu na predaj, okres Myjava, Nové
Mesto. Tel.: 0915 976 178

HĽADÁME VODIČA MKD

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

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý
pionier
Mustang, Stadion, Simson,
Babeta aj pokazené, nekompletné. Tel.: 0915 215
406
»Starý traktor Zetor 15, 25,
2023, Super 50 , 3011, Skoda
30, Slávia, Svoboda, staré
auto, Jawa - Pionier - Babeta - Bolgar, OSTROWEK, Bielorus, náhradné diely. Tel.:
0908 146 946

08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, cena:
500€, Chvojnica. Tel. 0911
850 747

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. 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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

32-0069

Nástup:
máj 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Výrobný
pracovník
pre montáž
základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
www.ic-aumont.sk

75-09

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

0908 120 859
program Apollo: veliteľský modul Apolla 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po
osemdňovom lete, počas ktorého otestovali všetky komponenty nevyhnutné pre
pristátie človeka na Mesiaci

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

26. mája 1969

Chcete si
podať inzerát?

Do novootvorenej
pizzerie v Novom
Meste nad Váhom
prijmeme
pracovníkov.
Mzda: 890 € brutto
+ prémie

Výročia a udalosti

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r.hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»46 ročný ženatý - hľadá
kamarátku aj staršiu. Tel.:
0907 328 041

Výročia a udalosti
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš uskutočnili atentát na Heydricha

27. mája 1942
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PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU

TEL.:
TEL
TE
L.:: 09
0950
50 301
301 301
301

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_0373

85_0360

- 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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85_0196

12
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25%
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0944 113 140

13 121 0150
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