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Ponuka práce
Firma METALPRODUKT, spol. s r. o.,
Hlavná 157, 056 01 Gelnica

potrebuje obsadiť tieto profesie:
1. zvárač v ochrannej atmosfére
s platným zváračským preukazom - 2 miesta
2. strojný zámočník - 1 miesto
3. horizontkár s praxou najmenej 1 rok - 1 miesto
4. horizontkár NC s praxou najmenej 1 rok - 1 miesto
5. palič na páliacom stroji
s platným paličským preukazom - 1 miesto
6. montážny a testovací technik do leteckej divízie
- montáž plošných spojov, LCD displayov, touch - screen,
prepájanie elektr. dielov na palubové prístroje a svetlá,
testovanie výrobkov, zavádzanie pilotného projektu do
výrobného procesu - 1 miesto
7. majster strojárskej výroby s praxou najmenej 1 rok, vedenie
kolektívu zváračov, lakovačov a zámočníkov. Čítanie
výkresov, základy ovládania počítača - 1 miesto

Mzdové podmienky dohodou. Uchádzači hláste sa
u výrobného manažéra p. Müllera alebo
na personálnom oddelení u p. Minďárovej
osobne alebo na čísle: 053/4799529.

Predám 2-izbový byt v OV
s balkónom na 6. poschodí,
56 m2, plávajúca podlaha v
kuchyni, plastové okná, nové
radiátory, nová sanita, pôvodný stav.
Cena 500.000,- Sk, prípadne
dohodou.
Kontakt: 0910 260 562
0903 883 644
Predám 3-izbový byt na
Záhradnej ulici s balkónom,
na 3. poschodí. Byt nie je v
OV. Cena dohodou.
Kontakt: 0914 137 093
053/4823 196.
Predám zachovalú 70 litrovú zásuvkovú mrazničku vo
veľmi dobrom stave. Lacno.
Kontakt: 0908 535 583
Krásne bývanie v dvojbytovej vile v Gelnici. Vhodné aj
pre podnikanie. Dvojgaráž,
záhrada, plyn. Výmera 3196
m2. Cena dohodou po prehliadke objektu.
Kontakt: 053/4821 280.
Predám záhradku s podpivničenou chatkou a murovaným skleníkom v záhradkárskej oblasti Špicatý vrch v
Gelnici. Cena dohodou.
Kontakt: 053/4822 336, 0908
643 152

Žalúzie

Gelnica a okolie - výhodné ceny
Kontakt: 0907 322 256, 053/ 4821 533
e-mail: marko.zal@mail.t-com.sk

značkovú elektroniku
vo veľmi dobrých cenách
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