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STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
0905 746 124, www.strecha.ws
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ARRI s.r.o.

Zostáva nám už len pár
voľných miest.
Využite šancu stať sa našim
klientom.

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár

Získajte celodenné sociálne
služby za 1,68 € vrátane obeda.
Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

76-0035

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

• ponúka náhrobné kamene
z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

Elektroinštalácie

PREDAJ
MLÁDOK

Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácií rodinných domov,
tehlových a panelových bytov.
Ku každej zákazke pristupujem individuálne, zodpovedne
a podľa požiadaviek zákazníka so zmyslom pre detaily.
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46-0002

76-0017

od 9.8. 2021

NA STRANE č.

76-0075

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

INFO: 0905 328 814

-zabezpečená pracovná obuv a odev

tel: 0905859426, e-mail: info@elinstalacienz.sk, www.elinstalacienz.sk
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76-0098

www.hesperus.sk

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

Najčítanejšie regionálne noviny

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, GASTRO

2

NOVOZÁMOCKO Požiera nás Ničota

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

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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NOVAPLAST

Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva
v našej pekárni s predajňou

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

33.870
28.710
26.640
83.740
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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

na okná a
dvere

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

NOVOOTVORENÁ
N
OVOOTVORENÁ P
PREDAJŇA
REDAJŇA

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

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
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SL
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PP
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SN

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 06:00 – 18:00
Sobota: 06:00 – 13:00

76-0045
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Stredné Slovensko
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Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk
@pekarenKrajec
@

Nové
Zámky
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Hovorí vám to niečo? Je to príbeh malého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebezpečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota.
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fantázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť,
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.
Strácame zmysel pre porozumenie,
vedome pod vplyvom propagandy takej
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky.
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom?
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké
nadávky by som mohol pridať.) A to platí
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali.
Vzťahy v nich zabila Ničota.
Naša existencia prestáva byť ľudská,

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávistným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje
náš vnútorný priestor. A ten úspešne objavuje a napĺňa Ničota.
Nie, to už nie je úžasný Bastienov či
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.
„Fantáziu dostal človek za to, čím sa
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi
dávno Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má
tak málo fantázie, že svoje lži musí opierať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť
pravdu.“
Poznáte ten pseudoargument či
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, stačí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie,
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí
niekto iný. Teda, plné odovzdanie sa propagande.
Rezignácia na uvažovanie.
Žiadna Fantázia. Tú sme už
takmer zabili. Dorazíme ju?
Raz navždy?
Veľa fantázie vám
želá aj v tomto marazme

13 121 0421

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Bez porozumenia, bez ľudských citov
a predstavivosti nemôže existovať nič,
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou každého z nás. Keby zanikla, priestor bez
snov v našom živote okamžite zaplní
prázdna a temná Ničota...

76-0007

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

INZERCIA
0915 781 227
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 SERVIS 
 PREDAJ 

Tel.:

plastových okien
a doplnkov

pri predložení
tejto reklamy

0940 319 054

www.sofplast.sk

10%

na ošetrenie

00-0000

NKA!

NOVI ɎɵًʁƏǼɗɿǣƺ
ȒǼƺ
0ǼƺǸɎȸǣƬǸƻȸ

hydinárska farma topoLnica

76-0101

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

36-0006

zľava

-3 3%

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky

ZATEPLENIE BUDOV
BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

NZ21-31 strana
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36-0068

t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-256

REKONŠTRUKCIE BYTOV

driapané, nedriapané

801210103

• Hroby
• Pomníky
• Graﬃti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

punto

02 AUTO-MOTO / iné
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»Kúpim staré auto z pred
roku 1980. Tel. 0944212081
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
»V Štúrove kúpim veľký
1-izbový byt na prízemí alebo 2-izbový na 1.poschodí.
0944773487

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pršenicu, jačmeň
1Q 18eur mojzesovo 0910
176040

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

SBS GUARDING s. r. o.

CIA
R
E
Z
IN 1 227

príjme strážnikov na prevádzky

v Šuranoch

0915

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

78

8. augusta 1938

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»;56r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 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.

NZ21-31 strana

Výročia a udalosti

vznik mesta Partizánske (Baťovany)

36-0002

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»KTO DARUJE VÁŠNIVEJ
MLADEJ FANÚŠIČKE ZÁMBÓ
JIMMYHO ČOKOĽVEK O ŇOM.
CD, KNIHY, DVD, ČASOPISY, PLAGÁTY ATĎ. LEN SMS.
0907524913
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Tri prsty
Keď ukazuješ prstom na druhého človeka s nejakou výčitkou, pozri sa na
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba.
Čo to znamená? Ak tvoje deti a spolupracovníci nie sú takí, ako by si chcel,
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal
správny prístup alebo si na nich nemal
čas. Ak ich vyzývaš k práci na veľkom
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vyčítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a odsúdiť druhého človeka, pozri sa na svoju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na
druhého človeka, tri prsty na teba a palec
je obrátený hore – k Bohu. Len On má právo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na
sebe praskliny a škvrny.
Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám
hovorí, že zodpovednosť za náš život
a dôležité rozhodnutia sú len v našich rukách. Neobviňujme preto nikoho druhého za to, čo nám život priniesol. Druhý
prst ukazuje na nás preto, aby sme si
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí
chcú pomáhať druhým a zachraňovať
svet. Pomoc však často potrebujú oni –
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje,
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme
dostali dar života a množstvo iných darov. Často si ich vôbec nevšímame a iba
poukazujeme na druhých, porovnávame
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa.
Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa –
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie,
slobodu a vzťahy s blízkymi. Mnohí
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli
a vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič
nechýba a neustále ukazujú na druhých
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti alebo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú.
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali
nad sebou lamentovať a začali využívať
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smeroty a pavanie našej cesty
lec otočený do neba
gátora
na nášho navigátora
a ochrancu. Predážeme
tým ako ukážeme
uhých,
prstom na druhých,
zamyslime sa nad
piatimi prstami na ruke.

» Ján Košturiak
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B. Gröhling vyzýva učiteľov,
aby sa zaočkovali
šie riziko, že nakazí ďalších ľudí. Očkovanie je tiež prínosnejšie než prekonanie
ochorenia. To potvrdil nedávny výskum
z Biomedicínskeho centra SAV, ako aj zahraničné zistenia. Po očkovaní má človek
v tele viac protilátok než po prekonaní
ťažkej či ľahkej formy Covid-19.
„Dnes je na internete veľa dezinforV súvislosti s prípravami na nový mácií. No myslím si, že práve učitelia by
školský rok je nutné, aby na školách bola sa mali snažiť medzi nimi rozlišovať. V
čo najvyššia zaočkovanosť. Zamedzí sa škole učiteľ vyučuje vedecké poznatky. A
tak šíreniu ochorenia v triedach či ško- aj tu je dôležité dôverovať vede a výskulách. Rizikovým faktorom je tiež vyšší mu. Klinické štúdie hovoria jasnou rečou.
priemerný vek pedagogického zboru, Potvrdzujú, že očkovanie je efektívne a
ktorý sa hýbe približne okolo 45 rokov.
bezpečné. Je dôležité, aby pre funkčný
„Chcem preto vyzvať všetkých učite- chod škôl využili očkovanie všetci, ktoľov a zamestnancov škôl, aby sa zaočko- rí majú túto možnosť,“ uzavrel minister
vali. Je to jediný spôsob, ako v tretej vlne školstva.
ochránime svoje zdravie a zdravie ľudí v
našom okolí. Zároveň takto prispejeme k
tomu, aby školy fungovali a aby na nich
nevznikali ohniská nákazy,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu
SR Branislav Gröhling.
Zaočkovaním sa človek nielen vyhne
ťažkému priebehu choroby, ale chráni aj
svoje okolie. Zaočkovaný človek totiž má
podľa štúdií aj v prípade infekcie nižšiu
vírusovú nálož. To znamená, že je men» red

V novom školskom roku je nevyhnutné, aby na školách bolo bezpečné
prostredie. Očkovanie neochráni iba
samotných zamestnancov škôl, ale
pomáha aj znížiť riziko šírenia koronavírusu, čím zabráni vzniku ohnísk na
školách. Tvrdí ministerstvo školstva.

Renovácia eternitových
a škridlových striech
čistenie, ﬁxácia a farbenie
76-0086

Pokladanie zámkovej dlažby

87-0061

Kontakt: 0944 726 577

Výročia a udalosti
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri
ktorom zahynulo 20 baníkov

10. augusta 2009

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-36

splátky od 98 €

021

8. 2

ssplátky
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plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR.. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
meš
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
iaa
• vymieňame kovania
nia
• vymieňame tesnenia

Predaj
Montaž
Servis
Opravy
MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

49-0025

781210003-1

PEVNÁ LINKA

59-132

OPRAVY a SERVIS

76-0091

Ďalej ponúkame:

P PÍL T
47-033

Ponuka
práce

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Prijmeme

na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

85 0345

0800 500 091

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

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

v Nových Zámkoch

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-31

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny
a príplatky.
Pre viac info: 0944 425 183

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

0915 781 227

NZ21-31 strana

Vám ponúka:
opilovanie
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými
plošinami
servis a údržba ručných
motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových
stromov
kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov

operátorov/ky výroby

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

s.r.o.

0905 244 214
www.popilto.sk

6

801210010

PONÚKAME PRÁCU V ČR

NOVOZÁMOCKO

POLITICKÁ
Á INZERCIA / SPOMÍNAME,
Í
SLUŽBY
Ž

NZ21-31 strana

7

7

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE / SLUŽBY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

EXPRESNÁ LINKA

5

ZÁRUKA

www.hotbuilding.sk
už
od

ROKOV

1,-

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.

€

Lístok
kúpite na

Realizujeme:
presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

bus.daka.sk
k

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

94-0074

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

85_0559
59

8

STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE HĽADÁ:

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

Vodič MKD na pravidelnú
prepravu s voľnými víkendami

stoličkového výťahu peňažný príspevok

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko
(práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou

 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

MZDOVÉ PODMIENKY:

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku



Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262,
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

52-0060

0800 162 162
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

66-186

Facebook: aiwsk

87-0012

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

32-001-4

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

94-0075

» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,
pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku
2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné
príplatky)
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom
od 739€, pričom mesačne je možná výška zárobku
1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA
+ ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)
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