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Týždenne do 33 080 domácností

LA GOGO 1 LA GOGO 2

ÚSPORNÁ K

vrátane montáLÍMA MIDEA s výkonom 3,5 kW
že a záruky
za 660- €
PANASONIC ET
HEREA 3,5kW
aj s ionizátorom
AJ COVID VÍRU
KTORÝ NIČÍ
S V OVZDUŠÍ
212 035

V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC

Po - So: 09:00 - 19:00
Ne: zatvorené

domácich potrieb a hračiek
za NAJNIŽŠIE CENY v DS

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

07-0001

OČAKÁVAME VÁS

*MRER˃Rʛ3',6%2%WPY̍RʴGLTVIH
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STRECHYna kľúč

07-0049

Textil, cipők, házi kellékek, játékok legjobb árak DS-ben

07-0017

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

(nábytok Halász)

NAJŠIRŠÍ VÝBER textilu, obuvy,

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

66-0143

tel.: 0918

Po - Pia: 09:00 - 18:00
So: 08:30 - 17:00
Ne: zatvorené
00-0000

Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná

(Opel)

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés
előtte

előtte

utána

utána

ných
najväčší výber odľahčeE CENY!!!
I
krytín a plechov NAJNIŽŠ eb
ov a fari
- nekonečný výber tvar
ARRI s.r.o.
u
- ihneď zo skladu
i c
Zrealizovaných užž via
ako 6000 striech

t5&4«34570
0905 746 124
t,-".1*"34570
www.strecha.ws
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AKCIA kridle
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

*

(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu
Výročia a udalosti
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje
v prielive La Manche

07-0006

10. júla 1940
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07-0029

4,50

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

SLUŽBY

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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
BJOÏ

Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny.
Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510
E-mail : mabluelogik@gmail.com
Tibi vőfély
ceremóniamester

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Starejší - dvojjazyčná
komunikácia sk+hu

0940 351 706

Obnova strechy v najlepšej cene

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

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

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
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

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

77
0907

59-132

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

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0905 555 222
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

e
b
o
n

88-0096

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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R
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponuka platí do 31.07.2021, Prijmeme zamestnanca
alebo do vypredania zásob.
do kamenárstva
Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.

Tel.: 0905 955 554

07-0003

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

07-0002

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

Bezkonkurenčné ceny!

0907 779 019

26. rokov na trhu

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
Marian Vörös

Ponúkame poistenie:

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

INZERCIA

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

07-0168

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

www.eurokamennobe.sk
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k na predaj:
Ponúka

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

Redakcia:

07-0007

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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RELAXŠPORT

DUNAJSKOSTREDSKO
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www.telervisgabcikovo.sk
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DETSKÉ HORSKÉ KLASICKÉ TREKINGOVÉ ELEKTRO BICYKLE







 





DS21-27 strana

         

3

 

07-0051

       

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, ZDRAVIE
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Občianska
riadková
inzercia

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a
demontáží oceľových konštrukcií.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

»Kúpim ornú pôdu
za korektnú cenu
v katastri : Okoč,
Dolný Štál, Veľký
Meder, Topoľníky,
Kolárovo, Brestovec,
Sokolce, prípadne v
blízkosti. tel.: 0948
848 820
»Veszek szántóföldet korrekt áron :
Ekecs , Alistál, Nyárasd, Gúta, Nagymegyer, Szilas,
Lakszakállas kataszterében. tel.:
0948 848 820.

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP)
ƭƄ&(54.+*#40% 15ù1$.'*./$*.&ƒ. )*./ļ5-0Ė)*./ļ0#ù5Ėѵ
Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie
ČO OČAKÁVAME ?
•
•
•
•
•
•
•

ČO PONÚKAME ?

• Práca v stabilnej spoločnosti
SŠ so strojárskym zameraním
• Kariérny rast
Manuálna zručnosť
• Motivujúce finančné ohodnotenie
Čítanie technických výkresov - výhodou
• Zabezpečenie ubytovania
Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Stravné a príspevok na cestovanie
Spoľahlivosť a flexibilitu
• Individuálny prístup
Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Absolvovanie certifikovaných školení
Chuť pracovať
PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk
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I
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52-0107

07 REALITY / iné

HĽADÁ nových kolegov na pozície
montér • zvárač • vedúci montér

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

v Šamoríne
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
ČZ/ Babea/ Stadion/
Simson aj iné 0949371361
»Kúpim
malotraktor
AGZAT aj nepojazdný.
0949505827

Najčítanejšie regionálne noviny

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia
Paríža dobyli väznicu Bastila

14. júla 1789

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Vysokokolšky vzdelaný 43

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.
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.

ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

VIZITKY
0907 779 019

► AG Test – objednávka cez Momky.sk – 9,99 €
► AG Test – platba na mieste – 14,99 €
► PCR Test – klasický –

65,00 €

alebo kloktací – 70,00 €

Šamorín – 23-36745774-A0001
Krajná 724/76 – odberové miesto je v autobuse BL420PV na parkovisku (Drive-In)
Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)

LETÁKY
94-0064

ročný sympatický muž hladá priateĺku. 0917532645
»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S TAKOU BABOU KTORÁ JE ZAMILOVANÁ DO SPEVÁKA ZÁMBÓ
JIMMYHO. SOM 38 ROČNÁ
FANÚŠIČKA JIMMYHO. LEN
SMS. 09075249131
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O dvoch júlových štvorkách
Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.
Tak si pripomeňme - 4. júla 1775
je štátnym sviatkom USA a je to Deň
nezávislosti. To možno ešte tušíme.
A viac iba ak zopár aktuálnych každoročných púťových atrakcií. Lenže
– tento dátum vstúpil do histórie ako
deň, keď 56 vysoko postavených osobností z 13 pôvodných amerických štátov podpísalo Deklaráciu nezávislosti. A to nielen na kolóniách, cudzích
mocnostiach a iných uzurpátoroch.
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla
1775 inštitucionalizovala ústavné zakotvenie princípu suverenity národa
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane
našich ústavných právnikov a mocou
opojených politikov. A hlavy štátu samotnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neskôr, na deň presne. Každoročne tak
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej
republiky. Pripomína sa ním sviatok
Federácie, ktorý založili Lafayette a
Parížska komúna, revolučná vláda
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
príležitosti sa usporiadali vojenské
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
zvrchovanosť ústavy vypracovanej
Národným zhromaždením. Zopakujme si – posilniť jednotu v krajine,
zmietanej krízou.
Dve júlové štvorky. Stojí za to, vysvetliť si, prečo
ich máme v kalendári,
prečo vlastne máme kalendáre a na čo slúži historická pamäť.
Všetko dobré,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

12. júla 1260

Najčítanejšie regionálne noviny

Koho majú školy „vytvoriť“?
Od stredoškolákov sa zase očakáČasto sa vedú debaty o tom, čo má
škola naučiť. Samozrejme s kritikou va, že budú stopercentne pripravení na
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved- každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na
né vlády.
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby
žiaka pripravili na detaily rýchlo sa
No i tak sa očakáva od škôl všetko: meniacich povolaní. Aj tu je vždy poaby bol žiak polyglot, projektant, aby trebné doškolenie od zamestnávateľov.
bol pripravený na každé povolanie, Tí poznajú okrem materiálno-technicaby ovládal financie, administratívu, kých možností aj mnoho modelových
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal situácií, na ktoré absolventov sami
informačné technológie, financie či pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť schopnosti, aby žiaci mohli plynulo
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova- nadviazať na požiadavky firiem, aby
ný známkami, nepísať písomky, mať poznali základné postupy, aplikáciu,
miernych učiteľov, nememorovať sa a teoretické východiská. Ak by školy
pod. Nadľudské požiadavky.
mali komplexne pripravovať na budúce
Základná škola má okrem vzde- povolanie, museli by sme rezignovať
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú na všeobecnovzdelávacie predmety,
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento ktorých poznatky majú tiež význam.
stupeň učí základy rôznych vied tak,
Isté je to, že obsah vyučovania je viaby si deti vedeli zvoliť budúce štú- nou zbabraných reforiem mimo potrieb
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. doby. Preto sa otázky zlej prípravy žiaNie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo kov majú klásť riadiacim inštitúciám,
rôznych stredoškolských odborov. Nie ktoré nás kritizujú, no samy menia veci
je to ani možné, lebo počet hodín je zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová reforobmedzený, a keďže ide o základné ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len iba školy „vytvoria“ hotového človeka
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci na úkor svojho iného poslania a v podnaučia plynulo po anglicky či dokona- mienkach, ktoré politika roky ignorolo programovať. Vieme zo života, že na vala, je utópiou. Škola poskytuje iba
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže návod na život, inštitúcie ho formulujú
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí a zamestnávatelia v procese vzdelávajazyk, informatika či technika. Ani ten nia pokračujú.
najlepší učiteľ nemá šancu na malom
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
experta. Popri iných poslaniach školy.
pedagóg ZŠ a VŠ
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ZAMESTNANIE, RELAX

DUNAJSKOSTREDSKO
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VOĽNÉ TERMÍNY
y 2. 8. - 7. 8. 2021
y 23.8. - 28.8. 2021
y 30. 8. - 4. 9. 2021
y 13. 9. - 18. 9. 2021
y 20. 9. - 25. 9. 2021
y 27. 9. - 2. 10. 2021
y 4. 10. - 9. 10. 2021
y 11. 10. - 16. 10. 2021

87-0052

Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný štátnou dotáciou
50 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky pre všetkých, ktorí prekonali
vírusové ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom.
Dotácia platí aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu.
Stačí podpísať Čestné prehlásenie o prekonaní COVID-19!

7,recepcia@aii.sk

+ príplatky a 0%ME/Y

94-0066

85_0489

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF

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

vo Veľkom Mederi

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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32-0094

● dlhodobá brigáda v sklade ● kompletovanie na palety
● práca s NZV dvojpaletovým vozíkom a scanerom.
● NUTNÉ platné oprávnenie na VZV, potravinársky preukaz,
pracovná obuv. ● Plat: 5,60 € brutto/hod vhodné pre mužov

37-0102

y 18. 10. - 23. 10. 2021

ZDRAVIE / SLUŽBY

8

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
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