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gyártósori gépkezelő, minőségügyi ellenőr

hirdesseN

ÁLLÁSHIRDETÉS FELADÁS
Válassza a Ceglédi Infopartner Magazint! Magazinunkkal 15 000 háztartást érhet el! 

ami közel 40 000 olvasót jelent! Minden Ceglédi háztartásban ott lehet! 
és a térség több mint 200 üzletében!

HIRDETÉSFELvÉTEL: 06-20-386-9731 . cegledimagazin@gmail.com

HIRDESSEN NÁLUNK!
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betanÍtott munkás, operátor, betanÍtott képkezelő

csomagoló, gépkezelő, minőségellenőr, készletgazda, targoncavezető

árukiszedő, árufeltöltő



Nyomás: Nyomdavonal; Terjesztési körzetek: Albertirsa, Abony, Cegléd, Nyársapát, Csemő, Törtel, Ceglédbercel, 
Újszilvás, Tápiószőlős, Tápiószele, Tápiószentmárton. Hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!



Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. A miniatűr és mikro motorok területén a tech-
nológiai élvonalba tartozunk, innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük olyan hajtás-
megoldások kidolgozását, amelyek az alkalmazásaik által támasztott követelményeknek optimálisan eleget 
tesznek. Azon piacok számára kínálunk hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a 
döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek bennünket, biztosítják 
számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést. 
Dinamikusan bővülő csapatunkba az alábbi pozíciókba keresünk kvalifikált munkatársakat. Csatlakozz Te is!

Amiben számíTunk ráD:. könnyű, fizikai, betanított munka

Ami számunkrA 
A legfonTosAbb:. minimum 8 általános iskolai végzettség. Orvosi alkalmasság. Több műszak vállalása (munkakör
    önként változóan 2, vagy 3 műszak)

Jó kézügyesség. Precíz, felelősségteljes 
    munkavégzés

előnyT JelenT:. Hasonló területen szerzett 
    tapasztalat (gyártósor, összeszerelés,  
    egyéb operátori munka)

AmiT nyúJTunk:. Versenyképes jövedelem  . széles körű Cafeteria juttatások. Csatlakozz 2017. év legjobb 
    munkahelyéhez!. ingyenes buszjárat:  Cegléd-
   Ceglédbercel-Albertirsa,valamint 
   nyáregyháza-Pilis-monor-gomba 

   Tápióbicske-Tápiószentmárton-
   Albertirsa vonalon. Hosszú távú együttműködés 

munkAVégzés Helye:
Albertirsa, 2730 Dózsa György utca 29.

JelenTkezés Az állásrA:
aniko.erdos@faulhaber.hu

Amiben számíTunk ráD:. Egyetemes marógépen és 
   esztergagépen való munkavégzés.Acélszerkezetek, alkatrészek meg
  munkálása és gyártása rajz alapján

Ami számunkrA A legfonTosAbb:. esztergagép és marógép 
   használatának ismerete. rajzolvasási tapasztalat. Önálló, precíz, megbízható 
    munkavégzés

előnyT JelenT:. szikraforgácsolásban szerzett 
   tapasztalat

AmiT nyúJTunk:. Versenyképes jövedelem. Hosszútávú együttműködés. fiatalos légkör, csapatmunka, és 
   ennek támogatása. stabil, hosszú távú együttműködés. modern, széleskörű Cafeteria rendszer. utazási támogatás

munkAVégzés Helye:
Albertirsa, 2730 Dózsa György utca 29.

JelenTkezés Az állásrA:
aniko.erdos@faulhaber.hu

Betanított általános összeszerelő

EsztErgályos-marós

we CreATe moTion

operátor, gépkezelő
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rAKtáros gépkezelő operátor

operátor
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sZpoNZor MeGJeLeNÉs

sZpoNZor MeGJeLeNÉs könnyű fizikai munka
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