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Ogłoszenia... 

Sprzedam

PRODUCENT SPRZEDA  
deski tarasowe ryflowane,  

elewacyjne, itp.,  

tel. 502 396 164, 25 752 33 20  (2)

Sprzedam bezpośrednio b. ładną działkę 
budowlaną w Budach Janowskich.  
Kontakt 500 112 479  (5)

Działka 1500 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki,  
budowlana, przy drodze. asfaltowej, media, 
warunki  zabudowy, tel. 501 767 566   (41)

Sprzedam działki, Piaseczno, tel. 505 488 414  (44)

Działka 1060 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki 
budowlana, przy drodze asfaltowej, media, 
warunki zabudowy, tel. 501 767 566  (42)

Sprzedam działki, Nowe Osiny, tel. 690 348 680  (43)

Kupię

Skup aut, całe i uszkodzone (motory),  
tel. 516 822 955  (8)

Usługi

fotografia
wszystkie uroczystości

www.fotopia.pl

• fotoreportaŜe
• sesje plenerowe

tel. 607 221 522

Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, 

SOLIDNIE, tel.  502 053 214 (4)

MALBRUK. Układanie kostki brukowej  
z materiałem lub bez, wycinka drzew,  
tel. 503 008 987  (19)

Posadzki agregatem, tel. 697 726 021          (227)

Hydraulika, glazura, tel. 698 759 864  (273)

Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota, 
płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43 lub 600 219 696  (271)

KOSZENIE TRAWY TRAKTORKIEM  
OGRODOWYM, TEL. 505 766 006  (272)

TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282  (253)

Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką 
PUR, tel. 695 995 330  (254)

ZDJĘCIA DO DOWODU  
Z DOJAZDEM DO KLIENTA, tel. 607 221 522 

Ocieplanie budynków, wykończenia wnętrz,  
tel. 608 422 081  (275)

KANCELARIA FINANSOWA

BIURO RACHUNKOWE 
KRYSTYNA CHOJNOWSKA
TEL. 602 840 093 (10)

Praca

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego,  
tel. 509 751 218  (19)

Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych, 
tel. 663 489 509  (21)

Przyjmę do pracy na targowisko, tel. 505 488 414  (22)

(23)

Zatrudnię pracowników fizycznych 
w-przemyśle spoŜywczym.
Wymagane doświadczenie  
w gospodarstwie rolnym

Miejsce pracy: Warszawa-Wawer
Wszystkie informacje pod nr. tel.  

697 98 36 88 lub biuro@rebek.com.pl  

Pracownik do pakowania mięsa 
oraz do pracy na produkcji

Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych 
Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km 
od Mińska) kobiety i męŜczyzn do pracy 
na produkcji oraz do pakowania mięsa. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, 
zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę, terminową wypłatę i ciepły posiłek,  

tel. 22 783 80 22 (25)

Przyjmę pomocnika na budowę, tel. 506 350 638   (29)

PRACA SULEJÓWEK.  
POSZUKUJEMY OSÓB Z ORZECZENIEM 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 
PRACY PRZY OCHRONIE ZAKŁADU 

PRODUKCYJNO-BIUROWEGO  
W SULEJÓWKU. NIE WYMAGAMY 

DOŚWIADCZENIA. STAŁE WYPŁATY. 
DOBRE WARUNKI PRACY.  

TEL. 578 002 512 LUB 734 403 512 (26)

ZATRUDNIE NA STANOWISKO:
• PRACOWNIK BIUROWY

• MECHANIK 
Tel. (25) 758 82 81   (28)

Mam do wynajęcia

Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia–minsk.com       (1)

Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, 
zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143    (2)

Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposaŜona,  
tel. 511 751 412   (5)

Do wynajęcia lokal z wyposaŜeniem fryzjerskim,  
Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 8, tel. 509 028 445 (6)

Wynajmę dom na wsi, tel. 690 348 680  (7)

Hala do wynajęcia na hurtownie, 
produkcje, magazyn, warsztat. Arynów.

MoŜliwe przyłącze do 80 kw.  
RóŜne powierzchnie od 50 m2 do 600 m2 

 (a dodatkowo moŜliwa powierzchnia 
magazynowa na kolejne 140 m2). 

Parking na co najmniej kilkanaście aut 
i moŜliwe powiększenie. 

Cena od 11 zł/m2 w zaleŜności od 
powierzchni, tel. 608 345 927

(8)

Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposaŜona, 
tel. 511 751 412 (9)

Mam do wynajęcia kawalerkę około 34 m2, 
nieumeblowana, Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska, 
tel. 606 958 128  (10)

z-Mińska Mazowieckiego poszukuje 
pracownika na stanowisko: 

Mechanik 
pojazdów cięŜarowych 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 

tel. pod nr 600 017 852 lub przesłanie CV 

na adres: praca@ruta-transport.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującego zapisu:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochro-

nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyraŜam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu 

osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych  

rekrutacji.                                                                            (492)

 
    CENTRUM  MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP Z O.O.
                        Siedlce, ul. Terespolska 12

Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej  pozycji lidera w swojej branŜy, 
posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny.

W związku  z dynamicznym  rozwojem działalności poszukujemy kandydatów 
zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowisku

 LEKARZ DENTYSTA
Miejsce pracy 

Przychodnia w Mińsku Mazowieckim 

Opis stanowiska
Zapewnienie realizacji kontraktów w ramach NFZ oraz kontraktów komercyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii.
Profilaktyka i promocja zdrowia.

Oferujemy:
•  pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w pełnym lub niepełnym wymiarze

czasu pracy – do uzgodnienia
•  atrakcyjne warunki wynagrodzenia, w tym system motywacyjny, pakiet socjalny
•  pełny program szkoleń oraz moŜliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w interesujących

projektach medycznych

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacje@centrum.med.pl, tel. 25 785 60 36
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl

Kontaktujemy się z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 
6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane 
w Ŝadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., 
z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


