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CívisCafé

Bolyhos csoda.

Gyomnövény ilyen szép még sose
volt! A Fancsikai-tavaknál keressék ezt a gyönyörű látványosságot:
a vaddohány tüskés toktermése
látható a fotón, az úgynevezett
reptetőszőrökkel.

Fotó: Miskolczi János

HERBALIFE
Fogyasztói nap
Debrecen

2016. november 19. 10.00-13.00 óra

A Nagyerdei Stadion VIP-termeiben igény szerint megvalósítják álomesküvőtöket. A
november 12-i nyílt nap keretein belül bemutatják különtermeiket, és a város legjobb

szolgáltatóival is találkozhattok. A belépés jegyespároknak
és kísérőiknek ingyenes.
Esküvői nyílt nap
Nagyerdei Stadion
Debrecen, Nagyerdei park 12.
November 12., 10 és 18 óra között

BIJO ÖngyógyíTó KÖzpOnT
Debrecen, Miklós u.18. nagyterem
Info: +36 30 935 8055
A rendezvény ingyenes.

CR7 Drive

Esküvőre készültök?
Szeretnétek egy
különleges helyszínt?

Shake party!

 Alakformálás az egészséges
reggeli jegyében
 Shake-kóstoló
 Személyes tapasztalatok:
Fogyjon le most, megmutatjuk, hogyan!
 Teljesítménynövelés doppingmentesen
- CR7 Drive
 Meglepetésvendégek, tombolasorsolás
 Ingyenes testanalízis

RöviD Hírek 3

CívisCafé

Éjszakás műszak a Lovardában

Professzionális

ás

szőnyegtisztít
Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

nyeg.hu

www.varazsszo

Db., Füredi dúvtar)98.

Fotó: Miskoczi János

(Medicor-u

lalkoznak videojátékkal. Ebből
fakadóan a „játékos” megjelölés mellett „e-sportolóknak”
is nevezzük őket. Lényegében
sporteszközként tekintenek
a videojátékokra, ellentétben
azokkal, akik elsősorban szórakozás céljából ragadnak
egeret és klaviatúrát.
Játékok
Counter Strike 1.6 (5 on 5), Call of Duty 2 (5
on 5), Call of Duty 4 (3 on 3), Fifa 2011 (1 on 1),
DotA (5 on 5)

ONE Fashion
Debrecen:
légy eredeti!

ONE Fashion
ONE Fashion Debrecen
Debrecen, Hal köz
info@ondefashiondebrecen.hu
Facebook: ONE Fashion Debrecen
Instagram: https://www.instagram.com/onefashiondebrecen/

Telefon:

06-20/950-55-15

ÁLLÁSBÖRZE
Debreceni

A Kárpátia
zenekar ad koncertet
november 19-én a Lovardában 20 órától. Vendég:
Rudán Joe Band. A belépőjegy ára elővételben 2500,
a koncert napján 2800 forint.

Olyan üzlet vár a Hal köz sarkán, ami
nem csupán megerősít abban, hogy
egyéniség vagy, de segít is megélni a napok, az alkalmak megismételhetetlenségét. Hiszen minden pillanatunk eredeti,
új, emiatt benne a történéseket nem csak
viselni érdemes, de annak részévé válni kell. Ezt az életérzést kínálja a ONE
Fashion Debrecen a fiatal magyar tervezők népszerűsítésével: egyszerre modern
és stílusos darabjaik a divat frissességét
sugározzák, legyen szó akár ékszerről,
táskáról, boleróról. Akár tizenéves a
modellek viselője, akár középkorú, garantálható, hogy megjelenésükben ott
világít majd a nő – a bájos, a komoly, a
kedves, az elegáns.
A debreceni üzlet kínálatát elsősorban a
finomság jellemzi: a natúr színű nyakláncokból, geometrikus fülbevalókból és
egytől egyig minőségi kiegészítőkből elérhető árú, kiváló ajándék válhat, ahogy
a merészebb színek kedvelői sem csalódnak majd a mustár megkapó árnyalatai
vagy a virágminták láttán. Jó választás
esetén a ONE Fashion Debrecen alkalmi
és utcai ruhái hozzásimulnak a személyiséghez, ami az önazonos megjelenés és
jó közérzet záloga.

A RÉGIÓ
LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2016. NOVEMBER 16.
Fórum Debrecen

Fotók: Miskoczi János

Több száz résztvevővel rendezett LAN Party-t a Debreceni Egyetem november 6-án
másnap hajnalig. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő játékon 2011-ben még csak
170 fő vett részt a 12 órás küzdelmen, a létszám azóta többszörösére nőtt. A LAN-party olyan közösségi esemény,
amelynek résztvevői egy fizikai helyszínen, helyi hálózatba
kötött számítógépeken sokszereplős számítógépes játékokat
játszanak. A résztvevők száma
minimum kettő, s a legnagyobb rendezvényeken néhány ezer játékos jelenik meg.
Az e-sportolók saját magukat
hivatalosan úgy határozzák
meg, hogy elektronikus sport
művelői, akik professzionális
módon, versenyszerűen fog-

Tervezők
1975, Agnes Kovacs, Annamaria Pap, Balilla, Cakó, CSF, Dora
Abodi, Doridea, DVA, Gabo Szerencses, Karman Jewelry, Threee
Wildpastel, Zigi brand, ONE Fashion

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecen területén | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | E-mail: csak.helga@civishir.hu
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civiscafe.hu, szerkesztoseg@civishir.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 28/C. 1. em. 14-15. | Telefon: 06/52 954-948
Fotók: Miskolczi János | Értékesítés: 06 20 420 4332; 06 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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„Egyedül
voltam
cigánylány
a lovári
nyelvvizsgán”
A debreceni
Kovács Krisztina nyelvről,
cigányságról és arról, hogy
a nagymamáinak tetoválása
és aranyfoga van.

CívisCafé

Jól figyeljenek: ilyen történetet ritkán
hallanak. Ahonnan Kovács Krisztina jött Debrecenbe, ott a legtöbb
cigány – márpedig arrafelé van belőlük sok – nagyságrendekkel jobban él,
mint a magyar, azon egyszerű oknál
fogva, hogy dolgozik. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsöd ilyen: az
emberek libát tenyésztenek, földet
művelnek, mindenki ismer mindenkit, senki nem lop, sőt, vigyáznak egymás dolgára, ha egy-egy háztól egy
időre elmennek otthonról. A kapuk
nyitva, az autókban benne van a kulcs.
Újságolja is, a szomszédjuk rendőr.
A 21 éves Krisztinát két fiútestvérével
édesanyja egyedül nevelte; a szülők
2001-ben váltak el, édesapja Kecskeméten építőipari vállalkozó. Hogy
hogy jutott idáig? – Az apai nagymamám kemény asszony. Elvitte a gyerekeit libát tépni hajnal öttől délután
ötig, vagy odaállította aput a kapa mellé, amikor a kapa még nagyobb volt
nála. Mikor eljött az este, a nagymama megkérdezte, dolgozni akarnak,
vagy az eszükből megélni. Attól fogva
mindegyik gyereke bejárt az iskolába.

Innen indult apu: tízen aludtak egy
szobában, békák között, de sikerült
kitörni. Ma nagy háza és szép autója
van; mindkét testvérem nála dolgozik.
A gyönyörű cigánylány érettségi után
ugyan jogra készült, de beszippantotta
az állatszeretet, és angol bulldogok tenyésztésébe kezdett. Ám, mint meséli,
édesapja két tanult húga bűvkörébe
került, akik nagy hatással voltak rá:
Nagy Ludmilla építészmérnök, későbbi romológus, és Nagy Viola, aki
Baján kezdte a lováriban való elmélyülést, majd Pécsett végzett mesterszakon, miközben elszánt segítője a jánoshalmai cigánygyerekeknek. Utóbbi
nagynénje kísérte el Krisztinát a lovári
nyelvvizsgára, ahol hamar bebizonyította: mindent tud ebből az izgalmas,
dallamos nyelvből.
– Nem volt nehéz dolgom. Otthon,
Öcsödön, mindenki cigányul beszél.
Lovári az anyanyelvünk, aztán amikor bekerültünk az óvodába, az iskolába, akkor megtanultunk magyarul.
A mai napig, ha hazamegyek, rohanok
a szobámba átöltözni: hosszú szoknyát
veszek, zárt felsőt, letörlöm a sminket,
kontyba kötöm a hajam.
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CívisCafé
A konty mint családi állapot

Tudvalevő, a cigány hagyomány szerint a nők akkor viselnek
kontyot, ha elkeltek. Krisztina idén télen az interneten ismerkedett meg a mátészalkai pedagóguscsaládból származó, de gyermekkora óta Debrecenben élő Mátéval. Néhány cserkeszőlői
randevú után Krisztina szerelméhez költözött a cívisvárosba,
azóta együtt vannak. Máté tolmács, Krisztina lovárit oktat, és következetesen úgy emlegeti az élettársát, az uram, a férjem. Pedig
nem az. – Nagy roma lagzi már biztosan nem lesz. Fehér ruhát
cigánylány csak akkor viselhet, ha szűzen megy férjhez. Össze
fogunk házasodni – két tanú előtt – a hivatalban, aztán majd
hazaviszem a bekeretezett fotót anyunak és a nagymamáknak,
hogy lássák: elkeltem.
– Máté aki egyébként barnább, mint én – mondja nevetve –;
mindig vidáman meséli társaságban, hogy a nagymamáimnak
aranyfoga és tetoválása van. Bizony: a régi asszonyok az alkar-

jukra íratták a családfát, valamennyi hozzátartozójuk nevét.
A mai napig rózsás szoknyát viselnek, kék alapon fehér virágmintás kötővel. Édesanyám már lazább: melírozott szőke a haja
és szolidabb hosszú szoknyát visel. Tehát aki megkérdezi, cigány
vagyok-e, annak azt felelem: eredeti.
Már Debrecenben éltünk, amikor elkapott valami: beöltöztem
a legszebb szoknyámba, gyógypapucsot vettem hozzá, kontyba kötöttem a hajam, és kimentem az utcára. Anyu azt mondta, hülyeséget csinálok, de végül nem bámult meg senki. Ahogy
szerintem ma már egy ettől sokkal vadabb öltözetű járókelőre
sem figyelnek fel az emberek… Szintén utcai élmény, de más jellegű: olyan cigányzenét hallgatnak magyar fiatalok, amit én meg
se hallgatnék. Még otthon se. Csettintgetnek bőszen, kiabálják
a szöveget, holott nem is értik a nyelvet, azaz a mondanivalót.
Számomra ez különös.
Pedig a lovári – a sokáig sztárolt, de végül be nem futott eszperantóval szemben – a világ legkönnyebb nyelve, hiszen minimális
a szókészlet (200-300 szó), és puritán nyelvtani szabályai vannak.
A nyelv egyszerűsége a vándorló, sátoros létformát őrzi: különféle kifejezéseket például ugyanazzal a szóval ír le. Ha te most
a nulláról elkezdenéd tanulni, heti két másfél órás alkalommal,
3-4 hónap alatt tökéletesen megtanulnád úgy, hogy otthon bele
sem kellene nézned. A spanyolhoz, az olaszhoz tudnám hasonlítani a lendületességét. A nyelvvizsgán a magyar ételeket húztam tételként: 91 százalékosra teljesítettem, de csak azért, mert a
tankönyv olyan alakokat ismertet, amit az élő nyelvben másképp
használunk. Tudom, hiszen ebben élek benne.
Krisztinánál sokan tanulnak Debrecenben cigányul, leendő papnőtől a tánctanárig. Lovári üzenete így néz ki. És remekül hangzik:
Ando Debrecina mishto hatyarav man. Thaj mure shavorenge perdal kamav te dav a romano ship.
Jól érzem magam Debrecenben, és át fogom adni a gyerekeimnek
a lovári nyelv ismeretét.


Bereczki-Csák Helga

További információ a lovári nyelv oktatásról:

a Cívishír szerkesztőségében.
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Állásbörze
Debreceni

leGYÉl CsaPatUnK taGJa!
Csatlakozz Európa piacvezető komplettrakomány-fuvarozó vállalatához!
Változatos és szerteágazó feladatok várnak rád, profiktól tanulhatsz,
és tovább képezheted magad!
Legyen meg benned a tudás és a fejlődés iránti vágy,
hogy nálunk építhesd a karriered!
A siker rajtad múlik, tedd próbára magad nálunk!
Aktuális állásAjánlAtAinkért látogAsd meg kArrieroldAlunkAt: www.kArrier.wAberers.com

waberer’s international Zrt. www.waberers.com | hr@waberers.com
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ALDI MAgyArország ÉLeLMIszer Bt.

Az ALDI név az elmúlt évtizedek során meghatározó fogalommá vált. Tartósan magas minőséget jelent folyamatosan alacsony áron.
Az ALDI Magyarország az ALDI-Dél vállalatcsoport tagja, mely a világ számos országában jogilag önálló társaságokon keresztül képviselteti magát. Magyarországon első üzleteinket 2008 tavaszán nyitottuk meg. Az azóta eltelt években üzleteink száma meghaladta
a százat, dolgozóink száma pedig több mint 2000 fő.
Munkatársakat keresünk jelenleg a következő pozíciókra:
• Regionális értékesítési vezető
• Részmunkaidős raktáros (Biatorbágy)
• Bolti eladó (országszerte)
• Könyvelő mérlegképes végzettséggel (Biatorbágy)
• Árufeltöltő munkatárs (országszerte)
• IT Professional (ERP) (Biatorbágy)
• Üzletvezető (országszerte)
• IT Support Specialist (Biatorbágy)
• Központi beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
• IT Help Desk Agent (Biatorbágy)
2051 BiatorBágy,
• Logisztikai vezetői asszisztens (Biatorbágy)
• Beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
Mészárosok útja 2. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és szívesen csatlakozna Ön is az ALDI csapatához, további információkért látogasson el a karrier.aldi.hu oldalunkra.
www.aldi.hu

Bt Roc kft.

A BT Nagy-Britannia egyik legnagyobb és legsikeresebb
vállalata. A cég több mint 100 éves múltra tekint vissza –
úttörő szerepet játszva a távközlésben.

2007-ben a vezetés úgy döntött, hogy Magyarországon nyitja
meg új, európai regionális szolgáltató központját, ezért irodát
nyitott először Budapesten, később Debrecenben is. Ma a
1117 Budapest, budapesti központ elsődleges feladata az ügyfélszolgálatBudafoki út 91–93. menedzsment és a kereskedelmi tevékenységet támogató
+36 20 389 27 05 szolgáltatások biztosítása az Európát, Közel-Keletet és
Afrikát felölelő EMEA-régióban.
andrea.Brodi@Bt.com
www.Bt.com A debreceni iroda megnyitása tovább növelte a szolgáltató

Büntetés-végrehajtási szervezet

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán
megállapított elzárásokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.

A szervezet hivatásos állományába a Komádiban létesülő
büntetés-végrehajtási intézetbe várjuk azt a hosszú távú,
+36 54 545 035 biztos munkahelyet keresőt, aki
• a 18. életévét betöltötte, és 55 évesnél fiatalabb,
komaditoBorzas@Bv.gov.hu
http://Bv.gov.hu/deBrecen-allasajanlatok • érettségivel rendelkezik,
1054 Budapest,
steindl u. 8.

Coloplast Hungary Kft

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik.
Vállalatunk 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ezen időszak folyamatos termék- és gyártásfejlesztései
tették lehetővé, hogy vállalatunkat a világ kórházainak és
egészségügyi intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák
számon. A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat
4300 Nyírbátor, fejleszt, melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi
Coloplast u. 2. problémákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk
+36 42 886 300 intim egészséggondozásnak.
Üzletágaink: sztómaterápia, urológia és kontinencia, sebhuNyb@Coloplast.Com
www.Coloplast.hu és bőrkezelés. Világszerte több mint 10 000 embert fog-

ContiteCh Magyarország Kft.

A ContiTech Magyarország Kft. Nyíregyházán működik. Ezen
a telephelyen 1962 óta folyik különböző gumiipari termékek
gyártása. A mai termékprofil fokozatosan alakult ki, és a
korábbi tulajdonos TAURUS által már a 70-es évek elejétől
gyártott légrugók fejlesztése és előállítása is több mint
20 éve ehhez a telephelyhez kötődik.

2004 óta társaságunk a légrugó-termékek körében a világon
piacvezető ContiTech Air Spring Systems Üzleti egységhez
+36 42 551 338 tartozik.

4400 Nyíregyháza,
Derkovits u. 137.
Dora.szeDlak@as.coNtitech.hu
www.coNtitech.hu

A ContiTech Magyarország Kftben – a légrugók termelése és

központ megbízhatóságát, valamint kiválóan képzett
munkavállalóknak, és nagyszámú frissen végzett diplomásnak
biztosít stabil munkahelyet.
Az előző évek a cég életében az egyik legsikeresebb
időszakként könyvelhetők el a magyarországi jelenlét során,
mivel a vállalat mind a budapesti, mind a debreceni iroda
méretét több ezer négyzetméterrel növelte, így emelve az
alkalmazotti létszámot is.
Jelenleg a magyarországi telephelyeken összesen több mint
2000 munkavállalóval dolgozik a cég, melyből több mint
500 fő a debreceni munkavállalók táborát növeli.

• egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, és
megfelel a kifogástalan életvitel követelményének.
amit nyújtunk:
• versenyképes, minimum bruttó 220 000 forint fizetést
• évi 200 000 forint értékben cafeteria,
• ruházati utánpótlási ellátmány (ruhapénz)
• munkába járási költség térítés albérlettámogatás,
lakáscélú munkáltatói kölcsön
Komádi Város Önkormányzata meghatározott számban
szolgálati férőhelyet is biztosít.

lalkoztatunk. A dániai cég leányvállalataként a Coloplast
Hungary Kft. 2001 szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. Itt elért sikereinknek is köszönhetően
2007 őszén átadtuk nyírbátori telephelyünket, ahol több mint
1 600 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink.
2010 áprilisától pedig tatai telephellyel indítottuk el a logisztikai, csomagolási és disztribúciós központunkat. Nyírbátorban újabb gyártócsarnokot adtunk át 2015 áprilisában.
Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk a
régió egyik vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat.

értékesítése mellett –, a hannoveri központhoz kapcsolódóan
jelentős mérnöki tevékenységet is folytatunk.
Társaságunk forgalmának közel felét a tehergépkocsikhoz és
utánfutókhoz, autóbuszokhoz gyártott utánpótlás-légrugók
biztosítják.
Ezeket a termékeket megrendelőink a világ közel
50 országában használják. 2012-től kaucsukkeverő üzem
működik a nyíregyházi gyárban, amely alapanyagokkal látja
el mind a helyi üzemeket, mind pedig a társgyári és külső
vevőket egyaránt.
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Invented for life

Ahol az igazán nagy dolgok
egy jó ötlettel kezdődnek.
Let’s be remarkable.
Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:

Csatlakozz Te is a miskolci Robert Bosch
Starter Motors Generators Kft.-hez
Szeretnél ötleteiddel hasznos technológiák fejlesztéséhez hozzájárulni? Legyen szó a mobilitási megoldásokról,
fogyasztói cikkekről, ipari technológiáról, energetikáról vagy építéstechnológiáról: velünk lehetőséged nyílik arra, hogy
javíts az emberek életminőségén világszerte. Köszöntünk a Bosch világában. A Bosch csoport világszintű hírnévnek örvendhet
mind a gépjármű-technológiában, mind pedig az ipari technológiák és a fogyasztási cikkek piacán. Ehhez a sikerhez jelentősen
hozzájárultak a Bosch miskolci telephelyei, köztük a Robert Bosch Starter Motors Generators Kft. is. Munkatársaink méltán vívták
ki elismerésünket: ezt a sikert legfőképpen a kollégáink erőfeszítéseinek és hozzáértő munkájuknak köszönhetjük. A folyamatos
fejlődés eredményeképpen mára csaknem 2 500 munkavállaló dolgozik azon, hogy a Miskolcon előállított indítómotorok és
generátorok a legjobb minőségben és a leghatékonyabb módon jussanak el a felhasználókhoz. Európa összes országába, valamint
Ausztráliába és az Egyesült Államokba is beszállítunk a világ legnevesebb autógyárainak.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Szakmai fejlődés, ingyenes tréningek, teljesítményt elismerő és támogató vállalati kultúra
• Kihívást jelentő feladatok, személyes karriertervezés és nyomonkövetés
• Nemzetközi környezet, összetartó munkahelyi csapat, jó légkör
• Juttatások: versenyképes jövedelem, teljesítményalapú bónuszrendszer, cafeteriajuttatás
• Sportolás támogatása, családi rendezvények, munkába járás támogatása, egyéb kedvezmények
FŐÁLLÁSÚ NYITOTT POZÍCIÓINK:
• Fejlesztőmérnök
• Tesztmérnök
• Projektvezető
• FMEA moderátor
• Projektbeszerző
• Beszállítói minőségbiztosítási mérnök
• Indirekt beszerző
• Minőségbiztosítási mérnök (3D mérőlabor)
• Divisional Quality Champion
• Minőségbiztosítási / karbantartó / teszt technikus

GYAKORNOKI JELENTKEZÉSEKET
AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE VÁRUNK:
• Vevői és gyártás tervezés
• Logisztika
• Karbantartás
• Pénzügy, kontrolling
• Minőségbiztosítás
• Gyártás
• Fejlesztés

JELENTKEZZ MOST!
Magyar és angol nyelvű önéletrajzodat az alábbi e-mail címre várjuk:
hr_sghu@hu.bosch.com
Telefonszám: + 36 70 684 3939
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Debreceni SzakképzéSi centrum

A Debreceni Szakképzési Centrum iskolái nevezetesek
arról, hogy összetartó diákközösségek alakulnak ki, akik
mindenben támogatják egymást. Ezt segíti elő a szakképzett
tanári gárda is, akik gyermekközpontúak. A pedagógusok
elvei közé tartozik, hogy nehézségeket leküzdő, szeretetteljes
kapcsolatot alakítsanak ki a tanulókkal.
A Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban – új képzési
struktúrának megfelelően – akár 3 vagy 4 szakképesítést
is szerezhetnek a diákok a tanulmányaik befejezésekor.
Központi szerepet kapott a szakmai felkészítés, emiatt a
gyakorlati órák számát növelték, és a diákok nagy része
debreceni cégeknél tölti a gyakorlatát tanulószerződés
keretében (duális képzés), mindezt anyagilag is honorálják.
Ezzel olyan tudásra tesznek szert a tanulók, amit az
iskolából kilépve, a munka világában hasznosítani tudnak.
A 2017/2018-as tanév osztályait is a gazdasági visszajelzések
alapján alakították ki, a Debrecen és környékbeli
településeken telephellyel rendelkező cégek igényei alapján,
ezzel a megkönnyítve az elhelyezkedést. Felnőttoktatás és
felnőttképzés keretében számos ingyenes képzést kínálunk.
Ahhoz, hogy színvonalas oktatásban vehessenek részt a
diákok, a pedagógusok is rendszeresen képzéseken vesznek
részt.
A DSZC kiemelten kezeli a nyelvi oktatást, az intézmények
vezetőink célja, hogy az iskolákból kikerülő diákok legalább
alapszinten tudjanak kommunikálni idegen nyelven, azok a
tanulók, pedig akik szeretnének, nyelvvizsgával gazdagabban
hagyják el az iskola falait.

4030 Debrecen,
Fokos u. 12.
+36 52 437 307
Dszc@Dszc.hu
www.Dszc.hu

DKV Debreceni KözleKeDési zártKörűen MűKöDő részVénytársaság

A közösségi közlekedés területén, a városi személyszállítási
tevékenységben társaságunk, a DKV Debreceni Közlekedési
Zrt. – mint jogutód – nagy múlttal rendelkezik.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. alaptevékenysége, alapfeladata a város helyi közösségi közlekedésének bonyolítása
autóbusszal és kötött pályás járművekkel – trolibusz, villa4025 Debrecen, mos –, valamint ezen járművek és a közlekedésükhöz szükSalétrom utca 3. séges infrastruktúra (pálya- és felsővezeték-rendszer) üze+36 52 502 640 meltetése, fenntartása.
Üzletpolitikánk alapja a szolgáltatásunkat igénybe vevő eléhr@Dkv.hu
www.Dkv.hu gedett utas, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

A Schaeffler-Csoport az ipari és autóipari ágazat egyik
vezető integrált beszállítója. A vállalatot csúcsminőség,
kiemelkedő technológia és magas szintű innovativitás
jellemzi. A motorhoz, sebességváltóhoz, alvázhoz gyártott
precíziós komponensek és rendszerek, valamint az ipari
felhasználásra gyártott gördülőcsapágyak és siklócsapágyak
teszik a Schaeffler-Csoportot a „Holnap mobilitásának”
4031 Debrecen, kulcsfontosságú szereplőjévé.
Határ út 1/D

+36 52 581 740
job@scHaeffler.com

Http://www.scHaeffler.Hu

nYÍLt napOk
a Debreceni SzakképzéSi centrum tagintézménYeiben:
• DSzc barOSS gábOr középiSkOLája éS kOLLégiuma
Nyílt nap: 2016. november 10., 11. 9:00 óra
• DSzc beregSzáSzi páL Szakgimnáziuma
éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 17. 8:00 óra
• DSzc bethLen gábOr közgazDaSági Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 8., 9. 14:00 óra
• DSzc braSSai SámueL gimnáziuma
és Műszaki szakgiMnáziuMa
Nyílt nap: 2016. november 8. 9:00 óra;
november 17. 11:00 óra
• DSzc irinYi jánOS Szakgimnáziuma
éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 15. 8:00 óra
• DSzc kereSkeDeLmi éS VenDégLátóipari
Szakgimnáziuma éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 25. 10:00 óra
• DszC könnyűipari szakgiMnáziuMa,
SzakközépiSkOLája éS SzakiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 18.,
2017. január 13. 11:00 óra
• DSzc mechwart anDráS gépipari
éS infOrmatikai Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 21., 22., 23. 8:00 óra
• DszC péChy Mihály építőipari szakgiMnáziuMa
Nyílt nap: 2016. november 14., 9:00 óra
2017. január 12. 8:00 óra
• DszC povolny FerenC szakgiMnáziuMa,
SzakközépiSkOLája éS SzakiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 22.,
2017. január 26. 10:00 óra
• DSzc VegYipari Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 10. 9:00 és 14:30 óra;
december 1. 9:00 óra

által meghatározott menetrendi elvárások megfelelő teljesítése mellett.
A korlátozott lehetőségeken belül társaságunk igyekszik
szolgáltatásait szinten tartani és fejleszteni. A DKV Zrt. számára fontos a korrekt, kiszámítható és biztonságos utaskiszolgálás.

tulajdonban lévő konszernje. 50 országban megtalálható
mintegy 170 székhelye révén gyárak, kutatási és fejlesztési
létesítmények, valamint értékesítő vállalatok globális
hálózatával rendelkezik.

A technológiai vállalat 2015-ben mintegy 13,2 milliárd
eurós forgalmat ért el. A körülbelül 84 000 alkalmazottat
foglalkoztató Schaeffler a világ egyik legnagyobb családi

www.civishir.hu

(el)Végre hírportál!
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Generali Biztosító zrt.

Mi, a Generali
Történetünk 1831-ig nyúlik vissza, amikor megalakult trieszti
székhelyű társaságunk. Azóta a Generali név összeforrt a korrekt
és szakértő biztosítás fogalmával.
A Figyelő TOP 200 szakmai zsűrije idén a Generalit választotta az év pénzintézetének: az elismerést piacvezető biztosítónk
2015-ös eredményessége és üzleti aktivitása alapján ítélték oda.
Ez is azt jelenti számunkra, hogy megszilárdítottuk pozíciónkat,
4025 Debrecen, stabil alapokra építve léphetünk tovább egy megújuló, egyszePiac utca 49–51. rűbb, okosabb és gyorsabb működés irányába.
+36 20 212 9372 sikereink titka értékeinkBen rejlik:
ferencne.turoczi@generali.com Teljesítjük vállalásainkat • Megbecsüljük egymást
www.generali.com Nyitottak vagyunk •Teszünk a közösségekért

HSA Kft.

Ha munka és Kelet-Magyarország, akkor a HSA megkerülhetetlen. A régió egyik vezető munkaerő-közvetítő és
-kölcsönző cége vagyunk: a debreceni központunk mellett
további 12 városban működtetünk irodát, amelyekben személyesen is szeretettel várjuk a munka iránt érdeklődőket.
Szerintünk az álláskereső nem robot, a munkaadó pedig
nem rabszolgatartó – ezen elv mentén működünk sikere4024 Debrecen, sen, már több mint 16 éve. A HSA-s dolgozók zöme állt
Piac u 58. 1/1 a „másik oldalon” is, ügyvezetőnk, Mátyás László például
+36 52 446 991 annak idején újságkihordással kezdte diákmunkában. Mi
magunk is kelet-magyarországiak vagyunk, ismerjük az itt
job@hsakft.hu
www.hsakft.hu élő emberek problémáit. Ezért is fontos nekünk, hogy a

Human matrix Kft.

munkavállalóink korrekt, törvényes keretek és emberséges
körülmények között helyezkedjenek el, mert hisszük, hogy
csak így lehetnek boldogok hosszú távon.
A régióban már több mint 700 cég bízott meg bennünket
azzal, hogy keressünk számukra munkavállalókat, tehát
ahol van lehetőség, ott mi is ott vagyunk. Az eddigi statisztikáink szerint évente 1900 álláskeresőnek segítettünk
az elhelyezkedésben a betanított munkaköröktől kezdve a
mérnöki, vezetői pozíciókig a legkülönbözőbb területeken.
Ez évi 365 nappal számolva azt jelenti, hogy naponta 5 ember állást talál a HSA-n keresztül.
Neked is tudunk segíteni! www.hsakft.hu

ÁllÁst Keresel? munKaHelyet vÁltanÁl? Költöznél a nyugati HatÁr mellé? mi partnereK leszünK ebben!

Cégünk fő profilja a munkaerő-közvetítés. Nyugat-Magyarországon található multinacionális partnereink számára keresünk munkaerőt az alábbi területekre:
• műszaki
• logisztika, beszerzés, tervezés
9700 Szombathely, • számvitel, pénzügy, kontrolling
Fürdő u. 4. • humán erőforrás
+36 94 509 798 • értékesítés
• informatika
inFo@humanmatrix.hu
www.humanmatrix.hu • adminisztráció

HVG Kiadó Zrt.

self-Made Man&WoMan
Elszántad magad, hogy saját vállalkozást indíts, de nem tudod,
hogyan kezdj bele? Tudjuk, mennyire nehéz egy saját vállalkozást
beindítani, ezért a kezdeti időszakban szakmai es anyagi támogatást is nyújtunk:
léGy te is a Munkatársunk, és váltsd valóra álMaidat!
Várjuk azon nyitott, dinamikus személyiséggel rendelkező szakembereket, akik igénylik a folyamatos fejlődést és a szakmai kihívásokat.
Legfőbb értékünk ügyfeleink bizalma, ezért munkánkat mindenkor az ő igényeiket szem előtt tartva végezzük, és leendő munkatársainktól is ilyen szemléletre számítunk. Köztünk a helyed
– várunk csapatunkba!

Aktuális állásajánlatainkat megtalálod a www.humanmatrix.
hu oldalon vagy keress minket a Facebookon.
Jelentkezhetsz e-mailben is az info@humanmatrix.hu címre
küldött önéletrajzzal.
További szolgáltatásaink:
• Bérszámfejtés, Tb-ügyintézés
• Cafeteria-rendszerek bevezetése, üzemeltetése
• Tréningek, szervezetfejlesztés, coaching
• Benchmark

Az ingyenes Karrier Plusz kiadvány önéletrajzmintákat, interjúszituációkat, a karrierépítés kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdéseket és cégek, szervezetek bemutatkozóit tartalmazza.
Gyere, és vedd át a 2016-os kiadványunkat a standon!

1037 Budapest,
Montevideo utca 14.

INT-SoluTIoN KfT.

Cégünk, az INT-Solution Kft. már 2008 óta megbízható
partnere az ügyfeleinknek a humánerőforrás területén.
Csapatunk fiatalos dinamikája és szakmai tudása
teszi lehetővé, hogy partnereink megtalálják nálunk a
megoldást emberi erőforráshoz kapcsolódó problémáikra.
A munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés során
a szakmai hitelességet és az értékteremtést tartjuk a
4024 Debrecen, legfontosabbnak.

kiválasztási folyamatokat. Innovatív megoldásainknak és
fejlesztéseinknek köszönhetően lépést tudunk tartani
a folyamatosan változó munkaerő-piaci trendekkel és
toborzási kihívásokkal.

csapó utca 42. 3. em.

+36 52 249 025
jelentkezes.Debrecen@intsolution.hu
www.intsolution.hu

A velünk együttműködő vállalati ügyfelek és pályázók
biztosak lehetnek abban, hogy szakmailag kompetens
kollégák végzik a pozícióra és szakterületre szabott
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IT ServIceS Hungary

Az IT Services Hungary (ITSH), a német T-Systems International magyarországi leányvállalata 2006 óta van jelen az infokommunikáció (ICT), ezen belül az úgynevezett informatikai
outsourcing piacán. Az évről évre dinamikusan bővülő csapat
létszáma mára meghaladta a 4300 főt, így a vállalat az infokommunikációs szegmens legnagyobb munkaadója lett.
Az ITSH debreceni szolgáltató központja 2007-ben kezdte meg
tevékenységét. Ma már több mint 1700 embernek ad munkát
1117 Budapest,
két helyszínen (Tudáspark, Lion Office)- és további növekedést
NeumaNN JáNos u. 1/C
tervez az elkövetkezendő években.
+36 52 238300
FmB-ts-ItsH-INFo@t-systems.Com KIKeT KereSünK?
www.It-servICes.Hu Az összes, széles körben alkalmazott szoftver- és hardver-

Kőröstej Kft.

szívesen dolgozna az ország egyiK vezető sajtgyártójánál?
legyen a Kőröstej Csoport munKatársa!

Az 1991-ben alapított Kőröstej Csoport mára Magyarország
egyik legnagyobb sajtgyártója és élelmiszer-exportőre. Egyedülálló technológiával és világszínvonalú berendezésekkel felszerelt gyáraiban kiváló minőségű sajtok készülnek, melyeket
2745 Kőröstetétlen, 5 kontinens 36 országába exportál Hajdú, Buda, Róna és más,
Abonyi u. 2. számos országban keresett márkanevek alatt.
+36 1 349 3521 A cégcsoport fő profilja a kashkaval, grillsajt, parenyica, halloum, labneh, trappista és krémfehér sajtok gyártása, belföldi
hr@Korostej.hu
www.hAjdusAjt.hu; www.Korostej.hu és export értékesítése. Termékei a hazai piacon kívül a Kö-

LEGO ManufacturinG Kft.

Nyíregyházán működik a világ öt LEGO gyárának egyike,
amit 2008-ban alapítottak. A mintegy 2400 embert foglalkoztató LEGO Manufacturing Kft. jelentős mértékben
hozzájárul a LEGO több mint 8 évtizedes sikertörténetéhez
– itt készül – többek között – a világ összes DUPLO játéka.
A családi tulajdonban lévő játékgyártó nagyszabású fejlesztésekbe kezdett, aminek keretében 2014 tavaszán
átadta vadonatúj gyárát Nyíregyházán – ami nemcsak ha4400 Nyíregyháza, talmas és ultramodern, de környezetkímélő gyártóbázis is.
LegO utca 15. 2015 végén egy további fröccsöntő egységet hoztak lét+36 42 505 000 re külső helyszínen, ami addig segít kielégíteni a kapacitáwww.LegO.cOm/careers sigényt, amíg el nem készül a jelenlegi gyár bővítése.

L-SOFT ZrT.

4400 Nyíregyháza,
Dózsa györgy út 41.
+36 42 503 000
iNfo@lsoft.hu; hr@lsoft.hu

www.lsoft.hu/cegismerteto/karrier/

MaMnas kft.

L-SOFT Zrt. – Professzionális tudás és tapasztalat a humáninformatika és a bérszámfejtés területein! Az L-SOFT fő tevékenysége 1992-től a szoftverfejlesztés; 2003-ban új tevékenységként
jelent meg a bérszámfejtés outsource szolgáltatás.
A szoftverfejlesztés üzletágunk terméke a PIRAMIS™ humán
szakértői rendszer, közép-, nagyvállalati körben bevezetett
szoftverrendszer.
A foglalkoztatottaink létszáma meghaladja a 80 főt.
Munkatársaink esetében a kiváló, magas szintű szakmai felkészültségre és továbbképzésre kiemelten nagy figyelmet fordítunk, amely lehetővé teszi ügyfeleink mind magasabb szintű
kiszolgálását.

CívisCafé
platform üzemeltetésére, projektmendzsmentre, IT biztonsági feladatokra, SAP-rendszer-szolgáltatásokra, távoli és helyi
szerverüzemeltetésre, valamint hálózatmenedzselésre és hálózatfelügyeletre is keresünk szakembereket, akik beszélnek
németül és/vagy angolul, és szívesen kamatoztatnák tudásukat
nemzetközi környezetben.
A hozzánk csatlakozóknak olyan juttatási csomagot ajánlunk,
amely – a versenyképes munkabéren kívül – számos egyéb elemet is magában foglal, úgy mint teljesítményarányos bónusz,
cafeteria, utazás támogatás, ingyenes sportolási lehetőség, illetve olyan különleges lehetőségek, mint a nyelvi továbbképzés, szakmai tréningek, helyi és nemzetközi képzések.

zel-Kelet és az Európai Unió szinte valamennyi országában
népszerűek, számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetnek. A
sajtkészítők számára meghirdetett ausztriai sajtolimpiáról, melyen a minőségi sajtok legjobbjait díjazzák, arany- és ezüstéremmel tértek haza.
A cégcsoport közel 1000 főt foglalkoztat az ország több településén (Barcs, Kacsóta, Kőröstetétlen, Hajdúböszörmény, Budapest). Sikereink egyik záloga a magasan képzett, megbecsült
szakembergárda, akik innovatív ötleteikkel és tapasztalataikkal
biztosítják a vállalat folyamatos fejlődését, eredményességét.
legyen ön is siKeres CsapattagunK!

A nyíregyházi LEGO gyárról nemcsak tudni lehet, hogy napról napra a legmenőbb LEGO termékeket állítják itt elő a
munkatársak, hanem látszik is rajta. Kivételes munkahelyi
környezetet teremtettek a tervezők, amelynek célja nem
más, mint hogy mindenki jól érezze magát, amíg a munkahelyén tartózkodik.
Rengeteg közösségi tér áll rendelkezésre kívül-belül, ahol
lehet dolgozni, találkozni, beszélgetni. Házon belül rendelkezésre áll 3 kantin, egy fitnesz-, és egy konditerem, egy
szép park saját tóval és számos pihenőhellyel, valamint
minden termelési területen pihenő- és teakonyhák.

Szakértőink a szoftverfejlesztés területén műszaki szakirányú
végzettségű informatikusok, mindkét üzletágban foglalkoztatunk
jövedelem-elszámolás, társadalom-biztosítási elszámolások, cafeteria és adó szakterületeken több éves szakmai tapasztalattal
rendelkező szakmai szakirányú végzettségű szakembereket.
Társaságunk Budapesten és Nyíregyházán rendelkezik telephellyel, valamint Tégláson kihelyezett bérügyviteli szolgáltató
irodával.
Szakmai elismertségünket erősíti, hogy a NAV felkérésére mint
külső szakértői csapat véleményezhetjük a társaság működési
területét érintő fontosabb jogszabályok módosításainak tervezetét.

az aegon biztosító Megbízott partnere

Bemutatkozik a Hajdú Értékesítési Ügynökség, az Aegon
megbízott partnere
Ha izgalmas kihívást jelent számodra az új üzleti kapcsolatok
kialakítása, és az, hogy megismerd a pénzügyi világ működését,
lépj közénk! Az Aegon Magyarország sikereiben, dinamikus jelenlétében a piacon kimagasló szerepe van a megbízott értékesítési csapatnak, tanácsadóknak, menedzsereknek egyaránt.
4024 Debrecen, Ezért kiemelt fontosságú számunkra, hogy kellemes, inspiratív
szent anna u. 37. sz. munkakörnyezetet, vonzó kereseti lehetőséget, közvetlen han+36 52 530 345 gulatot teremtsünk valamennyi munkatársunk számára.
MaMnaskft@upcMail.Hu Szeretnéd megismerni a pénzügyi világ működését, szeretlepj.aegon.Hu nél a pénzügyi problémákra adható legjobb megoldásokon

gondolkodni, és szívesen képviselnél minket? Segítségedre
lesznek vezetőink és mentoraink, akik tudásukat szívesen
megosztják veled.
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a nemzetközi Aegon-csoport tagja, melynek székhelye Hollandiában,
Hágában van. Az Aegon-csoporthoz tartozó leányvállalatok
több mint 20 országban közel 30 ezer munkatárssal 30 millió
ügyfél pénzügyi döntését segítik.
Ha készen állsz arra, hogy elinduljon a karriered, nálunk
számos lehetőséget találhatsz, hogy egyéni elképzeléseidet
megvalósíthasd. Lépj, hogy valóra válhassanak elképzeléseid,
céljaid!

DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE | 2016. NOVEMBER 16. | FÓRUM DEBRECEN

állásbörze 13

CívisCafé

A LEGJOBB SSC MAGYARORSZÁGON:
BT ROC
ISMERJ MEG MINKET!
A BT-nél a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként azért dolgozunk, hogy a kommunikáció
erejével jobbá tegyük a világot. Magyarországon 1999 óta vagyunk jelen, és a BT ROC (British Telecommunications Regional Operations Centre) szolgáltató központot 2007-ben nyitottuk. Mára a magyar SSC-szektor
meghatározó erejét építettük fel: Budapesten és Debrecenben több mint 2000 munkatársat foglalkoztatunk.

TÉNYEK ÉS SZÁMOK
IRODA
BUDAPESTEN ÉS
DEBRECENBEN

>50+
MUNKAKÖR

>2000
MUNKATÁRS

ÁTLAGÉLETKOR:
32 ÉV

20
SZOLGÁLTATÁSI
TERÜLET

Hungary’s
Best Shared
Service Center of
Excellence in
2015*

20 IDEGEN
NYELV
ISMERETE

Best Shared
Services Firm
of 2015 in
CEE region **

>85%
DIPLOMÁS

Családbarát
Munkahely
2012

Családbarát
Munkahely
2014

*Awarded by HIPA and HOA at the ﬁrst Hungarian Shared Services Gala **Granted at the 4th CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala

KÖVESS MINKET >

BT ROC Hungary

BT Hungary

BT Hungary

CSATLAKOZZ HOZZÁNK! > www.bt.com/career
BT ÁllásStart kiadvány 2.indd 1

2016.10.25. 23:07:28

14 állásbörze
MÁV-csoport

A MÁV-csoport tevékenysége az egész országra kiterjed. Az
anyavállalat MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométer hosszú vasúti
pályahálózat és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
üzemeltetését, karbantartását végzi. A személyszállító leányvállalat, a MÁV-START Zrt. – amellyel a legtöbben találkoznak
– naponta közel 3000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma az
utóbbi két évben emelkedett, megközelíti a 140 milliót. Ezen
felül a MÁV-START Zrt. jelentős vontatási szolgáltatást is bizto1087 Budapest,
sít a piacon. Emellett járműkarbantartással és -javítással is fogKönyves Kálmán Krt. 54–60.
lalkozik. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelenleg beszerzési,
+36 1 511 4334
készletgazdálkodási, számviteli, ügyviteli, humán és informatiKarrier@mav.hu kai szolgáltatásokat nyújt.
www.mavcsoport.hu A MÁV-csoportnak mindezek mellett több kisebb vállalat is tag-

Munkaerőpiacon Maradás egyesület

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület 2007-ben létrejött, mára országos
működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Alapítói és tagjai sokéves
szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés,
felnőttképzés és humánerőforrás-menedzsment területén. Aktívan támogatják a tartósan munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek,
valamint a pályakezdők munkaerő-piaci megjelenését, munkába állítását
oktatási és ismeretterjesztő tevékenység kifejtésével, foglalkoztatásuk
elősegítésével.

4024 Debrecen, A megalakulástól kezdve folyamatosan bővültek a munkaerő-piaci szolbatthyány u. 12. fsz.1. gáltatásainkat, számtalan pályázati és saját forrásból megvalósult projekt+36 52 782 056 nek köszönhetően a szervezet és tevékenységei bekerültek a köztudatba,
szakmapolitikai kapcsolatrendszerünk jelentősen bővült.
info@mpme.hu
www.mpme.hu

Mylan Kft.

Mylan loves Budapest!

We’re a global pharmaceutical company committed to setting new standards in healthcare and providing the world’s
7 billion people access to high quality medicine. If you’re
a Finance, Human Resources or Information Technology
professional, consider Mylan. We offer competitive benefit
1138 Budapest, Vaci út 150. and salary packages along with a great working environment and the opportunity to work with the team of passio+36 1 499 9470
nate and committed professionals.

CívisCafé
ja, amelyek széles körű, nemzetgazdasági jelentőségű tevékenységet végeznek. Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat az ország különböző településein, számos szakterületre.
Csatlakozz hozzánk Te is! Nálunk Tiéd a Pálya!
AMit NyújtuNk:
• hosszú távú elhelyezkedést,
• szakmai és vezetői karrierutakat,
• szakmai fejlődést széles körű továbbképzési lehetőségekkel,
• béren kívüli juttatásokat,
• belföldi és nemzetközi utazási kedvezményt
(családtagok részére is),
• egészségmegőrző programot,
• önkéntes magán-nyugdíjpénztári hozzájárulást.

Főbb szolgáltatásaink a Munkavállalóknak
• egyéni és csoportos fejlesztések
• egyéni munkavállalási terv készítése
• rehabilitációs célú, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás
• általános munkaerő-piaci információ nyújtás
(önéletrajz, motivációs levél elkészítése)
• munkalehetőségekre történő közvetítés, munkába állás segítése,
utókövetés.
Főbb szolgáltatásaink a Munkáltatóknak
• munkakör feltárás, munkakörelemzés
• munkáltatói fórumok szervezése, érzékenyítés
• munkaerő-közvetítés
• munkaerő-felvétel segítése, utókövetés.

Be part of a global team. Work with colleagues around the
globe to support new and innovative ways to drive quality,
consistency, productivity and efficiency across our organization.
If you want to work in a place every day where employees
are encouraged to lead, learn, leach and perform with the
right attitude, Mylan may be the best place for you.

antonina.kruhlikoVa@mylan.com

http://www.lifeatmylan.com/GBs/

hunGary#workplace

NatioNal iNstrumeNts

together we’re chaNgiNg the world

Subaru és a Hyundai, de termékeinket a NASA is használja a
kutatásaik során. Az innováció melletti elkötelezettségünknek köszönhetően az NI Hungary Kft. ma már az elektronikai
eszközök gyártása mellett 12 különböző területen foglalkoztat munkatársakat.
Debreceni telephelyünk számos helyi, regionális és globális
központnak ad otthont. Részlegeink között szerepelnek –
többek között – a Mérnökség, az IT, a Kutatás-fejlesztés, a
Pénzügyi és Jogi osztályok, valamint a Service Center.
Munkatársainkat modern, inspiráló munkakörnyezet várja,
melyben a belső tréningeken és szakmai kihívásokon keresztül folyamatosan fejlődhetnek.

Telefonos érTékesíTői munkáT kínálunk!
Dinamikusan fejlődő vállalatunk, a nyíregyházi NaturComfort
Kft. keresi kiváló kommunikációjú új munkatársait. Ha TE irodai körülmények között, családias hangulatban akarsz értelmes,
hasznos munkával tisztes, versenyképes fizetést megkeresni, olvasd el figyelmesen az alábbi sorokat!
A nyíregyházi NaturComfort Kft. 2011-es februári megalakulása
óta igazi nagyvállalattá nőtte ki magát, Magyarországon 9 irodát
4432 Nyíregyháza,
nyitott meg, több mint 92 ezer ügyfelet szolgált ki határon inWestsik Vilmos út 110.
nen és túl, nyolc saját terméket alkotott meg (összesen 16 fajta
+36 42 726 706
terméket gyártat és forgalmaz), partnercégei révén négy további
Naturcomfort.julia@gmail.com iroda segítségével értékesíti termékeit Szlovákiában, illetve RoWWW.Naturcomfort.hu mániában.

AmiT Tőled várunk: Magabiztos kommunikáció • Szorgalom és
kitartás • Tanulásra való hajlandóság
Ami rád vár nálunk: 4, 6 és 8 órás munkaidő • Korrekt fizetés
• Családias légkör • Kulturált körülmények, adott felszerelés
• Előrelépési lehetőségek

„Együtt megváltoztatjuk a világot” – ez az NI hitvallása
A mérés- és irányításautomatizálás területén piacvezető,
amerikai székhelyű National Instruments 2001-ben hozta
létre első tengerentúli gyártóbázisát Debrecenben. Az elmúlt
15 évben a 200 fős cégből több mint 1 100 főt foglalkoztató
munkáltatóvá nőttük ki magunkat. Folyamatos fejlődésünk
4031 Debrecen, mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kultúránkHatár út 1/a ra, és arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök
+36 52 515 400 és tudósok számára, melyek megváltoztatják a bennünket
körülvevő világot.
niH.toborzok@ni.com
Hungary.ni.com Ügyfeleink között olyan cégek szerepelnek, mint az Airbus, a

nATurComforT kfT.

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődésedet, az alábbi irodáinkba jelentkezhetsz: Debrecen, Kazincbarcika, Királyhelmec
(Szlovákia), Kisvárda, Nagykároly (Románia), Nyíregyháza, Szatmárnémeti (Románia), Vásárosnamény, Záhony.
Kérjük, küldd el fényképes önéletrajzod a pozíció megjelölésével
az alábbi címre: naturcomfort.oneletrajz@gmail.com
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Procter&Gamble GyönGyös

A Procter&Gamble 1837-ben egy szappan- és gyertyakészítő családi vállalkozásként indult az Egyesült Államokban.
Az azóta eltelt több mint 175 év alatt a világ egyik legnagyobb nemzetközi vállalatává fejlődött, és napjainkban már a
160 országban forgalmazott háztartási és kozmetikai termé3200 GyönGyös, keket 70 országban gyártja.

Jedlik Ányos utca 2–4.

+36 20 620 4908
(toborzó koordinÁtor
- Holecza ViVien)
csatlakozz.im@pG.com

Http://ce.pGcareers.com

A kiváló minőségű termékek között olyan magas színvonalú márkákat nyújt a vásárlóknak, mint a Gillette, Old Spice,
Pampers, Ariel, Jar, Lenor, Braun, Blend-a-med, Always,
Oral-B, Head&Shoulders, Mr Proper, Always.

A gyöngyösi Hyginett Kft. a második magyarországi P&G
gyár a csömöri – több mint 20 éve sikeresen működő – gyár
mellett. Jelenleg több mint 180 főt foglalkoztat, és a világ
számos országába állít elő kiváló minőségű Pampers pelenkát.
A P&G eddigi sikerességét ötvözve biztos és hosszú távú
munkalehetőséget és kiemelkedő karrierlehetőséget kínál a
régión belül. Felelősségteljes és kihívást jelentő álláslehetőséget és széles körű továbbképzési programokat biztosít a
pályakezdő, 1-3 év szakmai tapasztalattal rendelkező vagy
utolsó éves mérnök jelentkezőknek.

/Join-us/Job-offers/

Profession.hu

Készülj fel az álláskeresés kihívásaira a Profession.hu szakértő csapatával!

Készíts képet a Pandával, gyűjtsd a lájkokat, és jelentkezz a
Pályakezdő leszek második évadjára, ahol három szerencsés
fiatalt személyre szabottan és teljes körűen felkészítünk és
eljuttatunk három valódi állásinterjúra. A győztesek a pá1123 Budapest, lyakezdés fáradalmait pedig egy kétszemélyes wellness-hétNagyeNyed u. 8–14. IV. emelet végén pihenhetik ki.

A Professionnél tudjuk, hogy ha állást keresel, a részletek
számítanak leginkább. Találd meg a hozzád illő ellenőrzött
állásajánlatokat, a neked fontos részletekkel, Magyarország
első számú állásportálján.
www.profession.hu
www.palyakezdoleszek.hu

+36 1 224 2070
ugyfelszolgalat@professIoN.hu
www.professIoN.hu

Randstad HungaRy Kft.

A Randstad Magyarország piacvezető munkaerő-közvetítő cége,
innovatív szolgáltatásival a munka világának aktív formálója több
mint egy évtizede.
Folyamatosan kutatjuk a munkaerő-piac változásait, szakmai
rendezvények előadói és résztvevői vagyunk. Pozícióink széles
skálán mozognak. A pályakezdőtől a felsővezetői szintig foglal-

kozunk álláskeresőkkel. A Randstad célja, hogy testreszabott
szolgáltatást kínáljon az álláskeresőknek és a munkaadóknak
egyaránt.
Ha még többet szeretnél megtudni rólunk, akkor látogass el honlapunkra, és kövess minket!

1024 Budapest,
Lövőház utca 39.
+36 1 411 2090
info@randstad.hu
www.randstad.hu

RobeRt bosch staRteR MotoRs GeneRatoRs Kft.

Szeretnél ötleteiddel hasznos technológiák fejlesztéséhez
hozzájárulni? Legyen szó a mobilitási megoldásokról,
fogyasztói cikkekről, ipari technológiáról, energetikáról
Invented for life
vagy építéstechnológiáról: velünk lehetőséged nyílik
arra, hogy javíts az emberek életminőségén világszerte.
Köszöntünk a Bosch világában.
A Bosch csoport világszintű hírnévnek örvendhet mind a
gépjármű-technológiában, mind pedig az ipari technológiák
+36 46 847 000 és a fogyasztási cikkek piacán. Ehhez a sikerhez jelentősen
hozzájárultak a Bosch miskolci telephelyei, köztük a Robert
hR_sghu@hu.bosch.coM
www.bosch.hu Bosch Starter Motors Generators Kft. is. Munkatársaink
3526 Miskolc,
RobeRt bosch PaRk 3.

Schönherz ISkolaSzövetkezet

Több mint 20 éve segítünk összekapcsolni munkát kereső diákokat és a lelkes munkaerőre vágyó cégeket. Leginkább informatikai és mérnöki és adminisztratív területhez köthető, szakmai
állásokra keresünk diákokat, de hagyományos munkákat is találsz nálunk. A sikerességet mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a rajtunk keresztül dolgozó diákok 73 százaléka diplomaszerzés
után állást kap annál a cégnél, amelynél diákként dolgozott.
4025 Debrecen, Tanulsz, ezért nem tudsz főállásban dolgozni, ugyanakkor kell
Széchenyi utca 11. a pénz, hogy fedezni tudd a tanulmányaidat és a kiadásaidat.
+36 52 319 735 E tények ismeretében mi megpróbáljuk a lehető legrugalmasabb
Debrecen@Schonherz.hu munkaidőket és legkedvezőbb órabéreket kialakítani számodra,
www.Schonherz.hu és gondoskodunk arról is, hogy fizetésedet időben megkapd.

méltán vívták ki elismerésünket: ezt a sikert legfőképpen
a kollégáink erőfeszítéseinek és hozzáértő munkájának
köszönhetjük. A folyamatos fejlődés eredményeképpen
mára csaknem 2 500 munkavállaló dolgozik azon, hogy
a Miskolcon előállított indítómotorok és generátorok a
legjobb minőségben és a leghatékonyabb módon jussanak
el a felhasználókhoz. Európa összes országába, valamint
Ausztráliába és az Egyesült Államokba is beszállítunk a világ
legnevesebb autógyárainak.

Ráadásul akkreditált szakmai gyakorlati képzőhelyként is működünk.
Ha informatikát tanulsz, de úgy érzed, hogy a tudásod még nem
elég a munkavállaláshoz, szakmai képzéseinken megismerkedhetsz a legfrissebb technológiákkal. A Schönherz Akadémia aktuális képzéseit keresd a honlapunkon.
Szóval, ha diákmunkát keresel, csekkold a honlapunkon található
állásokat, vagy gyere be hozzánk személyesen az irodánkba. Ha
tudni szeretnél azonnal a legfrissebb munkákról, lájkold a Facebokon a Schönherz Iskolaszövetkezet Debrecent!
Schönherz Iskolaszövetkezet – már 2004 óta Debrecenben.
Karrier. Neked
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Tesco Global ÁruhÁzak zrT.

A Tesco, mint munkahely, kiváló lehetőség azok számára, akik szeretnek csapatban dolgozni, valamint
azoknak, akik folyamatos fejlődési
lehetőséget keresnek a munkájuk
során.

Karrier-programjainkon túl, lehetőséget kínálunk a munkatársaknak
arra, hogy napi munkájuk során fo+36 20 827 2939 lyamatosan fejlődjenek más, adott
41460szv@hu.tesco-europe.com. esetben magasabb pozíciókba.
2040 Budaörs,
Kinizsi út 1–3.

CívisCafé
JelenleG az alÁbbi munkakörökbe keresünk munkaTÁrsakaT:
Debrecen:
• Hátsó területet működtető munkatárs (részmunkaidőben)
– targonca végzettség előnyt jelent
• Pék táblás munkakör (szakképzettség szükséges)
• Pékárueladó (szakképzettség szükséges)
• Bolti eladó munkakör
• Bolti eladó munkakör

Tu- PlasT TubusgyárTó KfT.

A Hoffman Neopac Ag. Társaságcsoport tagjaként a Tu-Plast
Tubusgyártó Kft. a közép-európai régióban vezető PE mono
és Koex tubusgyártó cég.

Közel 20 éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött, valamint korszerű műszaki háttérrel megbízható, rugalmas, gyors
és nagy kapacitással rendelkező termelővállalat vagyunk. Az
4031 Debrecen, 1998-ban létesített üzemben jelenleg 7 in-line gépsorral és

4 off-line gépegységgel, 185 fő állományi létszámmal, éves
szinten közel 260 millió műanyag tubust gyártunk, melyet
elsősorban a nyugat-európai országokban értékesítünk.
Tubusaink – többek között – kozmetikai, gyógyszeripar, háztartási és vegyipari termékek csomagolóanyagául szolgálnak.
Mi hiszünk abban, hogy az értékrendszerünk, rugalmasságunk és eredményeink a vevőink előnyére szolgálnak.

Kishegyesi út 265.
+36 52 870 100
hr@tuplast.hu

www.tuplast.hu

Union Vienna insUrance GroUp Biztosító zrt.

Az UNION a magyar biztosítási piac egyik legtőkeerősebb
biztosítója: a negyedik legmagasabb alaptőkével rendelkezik a biztosítótársaságok és egyesületek között. Pénzügyi
hátterét anyacége, Közép-Kelet-Európa vezető biztosítási
csoportja, az 1824-ben alapított Vienna Insurance Group
garantálja.
Széles élet- és nem-életbiztosítási palettájával az UNION
1082 Budapest, megoldást kínál a változó élethelyzetekben felmerült igéBaross u. 1. nyekre.

+36 30 535 6039

a DeBreceni ÁllÁsBörzére lÁtoGatókat VÁrjUk stanDUnkon:
Vezetői és tanácsadói pozíciókra a megye területéről
Elvárás: minimum érettségi
amit kínálunk: 9 hónapig 127 000 forint
(+jutalék +bónuszok)
teljesítményfüggő támogatás.
Fényképes önéletrajzát ide várjuk:
surinya.eva@unionbiztosito.hu
Mobil: +36 30 185 0520

surinya.eva@unionpartner.hu
www.union.hu

4030 Debrecen, epreskert u. 1.
A Sweet-Line 98 Kft. 18 éves szakmai múlttal rendelkező kereskedelmi cég,
mintegy 8 ezer terméket forgalmaz Magyarországon. Nyolcszáz terméknek
kizárólagos forgalmazója, tíz országból importál termékeket: az EU-ból, az
EU-n kívülről, a tengeren túlról, Koreából.
Főbb értékesítési területek: kiskereskedelmi értékesítés Kelet-Magyarországon, nagykereskedelmi értékesítés országos disztribúcióval, C+C értékesítés,
diszkontok üzemeltetése. Integrált vállalatirányítási rendszer fogja össze a
beszerzési, értékesítési, kommissziózási, logisztikai feladatokat az irodai háttérmunkával. Számunkra nagyon fontos, hogy minőségi szolgáltatást tudjunk
nyújtani a kereskedelemben. Folyamatosan fejlesztjük értékesítési rendszerünket mind informatika, mind eszköz és szakképzés területén, másrészt a

beszerzés területén is nagyon fontos az innováció. Rendszeresen részt veszünk nemzetközi szakkiállításokon Európa-szerte, gyakran járunk külföldre
tárgyalni üzleti partnereinkhez. Termékeink forgalmazásánál legfőbb szempontok: a vásárlói igények, a termékek minősége, beltartalma, csomagolása.
Jelenleg közel 100 dolgozónak biztosítunk munkát hosszú távon, mivel igen
dinamikusan fejlődik vállalkozásunk, folyamatosan keressük az új munkatársakat, akik elhivatottak a tekintetben, hogy a Sweet-Line 98 Kft. fiatalos, lendületes csapatát erősíteni szeretnék.
Jelenleg irodai háttérmunkára keresünk agilis, lelkes import managert, nagykereskedelmi asszisztenst, valamint a vevőkörünk még minőségibb és hatékonyabb
kiszolgálására kommissziós, sortöltő és pénztáros munkavállalókat.
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FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

Stílus és Elegancia Önre szabva

Kevert szálas és gyapjúöltönyök

széles választékban.

Sportzakó és
téli alkalmi szövetkabátok
folyamatosan érkeznek.
A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig.
LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

A piacon több mint 20 éve tevékenykedő, mélyhűtött termékeket gyártó és forgalmazó
vállalat bővülő feladatainak ellátására debreceni központjába keres

Villanyszerelő

munkatársat villamosüzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására

Feladatok:

• ipartelepi, kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezések és hálózatok,
transzformátorok üzemeltetése, karbantartása
• termelőgépek és kiszolgáló berendezések üzemeltetése, javítása, karbantartása

Elvárások:

• villanyszerelő végzettség
• ipari területen üzemeltetésben szerzett 3-5 éves gyakorlat
• önálló munkavégzésre alkalmasság
• gépkocsivezetői jogosítvány
• több műszakos munkarendben történő munkavégzés

Előny:

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• kazánkezelői végzettség
Munkavégzés helye: Debrecen.
Jelentkezés módja: fényképpel ellátott önéletrajzát, bizonyítványai másolatát
és fizetési igényét a következő e-mail címre várjuk: hr@pentafrost.hu

ideje
váltani?

Az Otthon Centrum
debreceni irodája
munkatársakat keres!
Kötetlen munkarend,
vállalkozói szabadság,
versenyképes jövedelem.
Szakmai tapasztalat
nem alapfeltétel.
Jelentkezz most önéletrajzoddal:
debrecen@oc.hu

Az Ön otthonA. A mi küldetésünk.

www.oc.hu
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Hotel Divinus:
körülölel a minőség
A debreceni Nagyerdőn nemcsak unikális szálláshely
működik: rendezvényhelyszínként is felülmúlhatatlan.
A legnagyobb dilemma egy év végi
céges rendezvény kapcsán: hogyan
lehetne egyszerre felszabadult és
elegáns?
A szállodai rendezvények alkalmával
kivétel nélkül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vendégeink jól érezzék
magukat. Az eleganciát – a szállodai enteriőr és designelemek mellett – a rendezvények alkalmával a minőségi ételek
és felszolgálás biztosítja. Minden rendezvényen olyan ételkínálat közül választhat
a vendég, ami minden esetben finom, és
tálalása eleganciát tükröz. A vendégnek
az eseményen – igazság szerint – csak
annyi a dolga, hogy élvezze a pillanatot,
és élje át az őt körülvevő minőséget.
Szeparált, de mégse hermetikusan elzárt
helyszín rendelkezésre áll?
A rendezvényeink minden esetben elkülönülnek egymástól, hiszen eltérők a
megrendelői igények. A szálloda konferenciaszintje teljesen elszeparálható a
többi vendégtől, ezzel biztosítható, hogy
a rendezvény hangulata és jellege maradéktalanul élvezhető legyen a vendégek
számára.

Elkerülhetetlen, hogy ilyen alkalmakkor
a jókedv olykor magasabb „hangszínen”
szólal meg: nem zavarja ez a szállóvendégeket?
A szálloda olyan modern technológiákkal épült, hogy a hangzavar semmi
esetre sem ér el a szállóvendégekhez, így
sokszor észre sem veszik, hogy esküvőt
vagy év végi céges partit bonyolítunk
zenés-táncos esttel.
Bár egy munkahelyi vacsora nem
diplomaosztó, nem is lakodalom, mégis
sokat árul el a helyről is és a vendéglátó
munkáltatóról is a menü milyensége.
Kész ételsoruk van ilyen alkalmakra,
vagy kívánni lehet?
Kollégáinkkal azon dolgozunk nap
mint nap, hogy vendégeink elégedettek
legyenek. Gyakran maga a megrendelő kér tőlünk javaslatot – a rendezvény
jellegét figyelembe véve – a menüsor
összeállítására. Többségük kifejezetten
hálás, hogy segítünk egy profi rendezvényre szabott menüsor-ajánlattal, amit
kivétel nélkül el is fogadnak. Természetesen előfordul olyan kérés, hogy a cég
logójának vagy profiljának megfelelő-

en meglepetés készüljön; ilyen például, amikor a cég logóját tortaformába
„öntjük”; így válhat a céges rendezvény
egyedivé. Néhány esetben pedig maga a
vendég konkrét elképzeléssel keres meg
bennünket, amit a tőlünk telhető maximális odaadással támogatunk, és kívánságának megfelelően elkészítjük a kért
menüsort.
Az egyéni elvárások tekintetében
(például ételérzékenység, különleges
menü/tánctér, lemezlovas, fellépő,
köszönőajándék) segítségére tudnak-e
lenni a megrendelőnek?
Nincs lehetetlen kérés; mindenben tudunk segíteni a vendégnek. Az étlapunk
és a rendezvényekre ajánlott szortimentben minden esetben odafigyelünk az
ételérzékenységre. Gluténmentes és
laktózmentes, tojásmentes ételek állnak
rendelkezésre, és egyéb ételérzékenységben szenvedő vendégeink számára is
bármikor elérhető menüsorral tudunk
szolgálni. A rendezvényszervezés a szálloda profiljába is beletartozik: minden
esetben teljes körű megoldásokkal tudunk a kérésekre reagálni. Pl: tánctér,
színpad, DJ, dekoráció, fénytechnika –
leginkább csak a képzelet szabhat határt.

Hotel Divinus*****
Debrecen, Nagyerdei körút 1.
Web: www.hoteldivinus.hu
Telefon: +36 52 510 900
Facebook: Hotel Divinus
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LAPTOPAKKUMULÁTOROK
raktárról

Debrecen, nyíl u. 6.

52/541-087
www.laptopakksi.hu

Minőség, versenyképes áron!

•Egyedi síremlékek készítése
•Akciós termékek
értékesítése
•Megdőlt síremlékek
helyreállítása, tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Személyszállítás az
INTER TAN-KER Zrt.-vel

Vállaljuk 13 és 16 fő szállítására alkalmas autóbuszainkkal:
Repülőtéri transzferek, transzferek az egész országban.
 Esküvők és rendezvények személyszállításának lebonyolítása.
 Sportegyesületek utaztatása.
 Osztálykirándulások.
 Munkások szállítása vállalatok számára.
 Egyedi igények tekintetében is
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A szállítás minősége alapvetően meghatározza az utazás élményét, ezért a
biztonságos utazás mellett a pontosságot és a megbízhatóságot tartjuk a
legfontosabbnak az ügyfeleink elégedettsége szempontjából.
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)
Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-1196
e-mail: info@itk-debrecen.hu

 Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki
vizsgáztatás munkanapokon
8.00–16.00 óráig.
 MINDEN gépjárműtípusra
(Nemzetközi vizsga is!).

 Személygépkocsi hatósági
műszaki vizsgadíja: 16 290 Ft,
igény esetén előzetes átvizsgálás:
2 126 Ft + ÁFA
 Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét
műhelyünkben javíttatja.
 Olajszerviz
 Megbízható MINŐSÉG
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)
Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708
e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

Gál Tibor

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.
Ár: 135 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411
www.ingatlan.com 22755648

www.palmer.ingatlan.com

LAKOSSÁGI ÉS IPAR

I

festékek

minden

SZÍN-VONAL Ü

borvacsora
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deceMber 1. 19.00
/csütörtök/

Hotel Divinus

felületre.

Debrecen, Mikló ZLETHÁZ, TIKKURILA
s u. 33. • +36 52
456 320
www.festekdebr
ecen.hu

FESTÉKBO

LT

Gál Tibor EGri CsillaG 2015
Füstölt libamáJ avokaDókrémmel, ruccolával

Gál Tibor PinoT noir 2014 /2015

karalábés burgonyakrémleves szarvasgomba-ízesítéssel
serrano grissínivel

Gál Tibor KadarKa 2015
grillezett kecskesaJt szeDres buktával

Gál Tibor TiTi biKavér 2013

borJúpecsenye korianDeres kucsmagombamártással,
olD amsterDam spetzlivel

Gál Tibor syrah 2013
ganache trüFFel a'la beauJolais

a

Jegyek 11.900 Ft-ért kaphatók
hotel Divinus recepcióJán (Debrecen, nagyerDei krt. 1.)

asztalFoglalás: + 36 52 510 900
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Debreceni 21-es:

4.

Baráth Norbert
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit
maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
1.

2.

3.

Neved hallatán a fél városnak a salakmotor ugrik be. Most éppen mi a
tiszted a vaspapucsosok világában?
Mostanság kissé háttérbe vonultam,
„csak” vezetőbíróként vagy zsűrielnökként tevékenykedem a hazai rendezésű versenyeken.
Bocsánat a kérdésért, de tudsz
egyáltalán motorozni?
Nincs bocsánat! Úgy 8 éves lehettem,
mikor megtanultam motorozni – a
testvérem jóvoltából – egy „laydown”
Babettával, aztán a tinédzseréveimet
végig motoron töltöttem. Manapság,
sajnos, csak néha-néha ülök motorra, de az egykerekezés még talán
menne.
Mit keresel a salakpályán? A termetedhez a
kosárlabda jobban illik,
mint a salakmotor.
Bátyámnak, Luiginak köszönhető, hogy gyerekként megfer-

tőződtem a ricinusillattal. Mivel nagy
köztünk a korkülönbség, ő akkoriban
már versenyszerelőként dolgozott
a Volán-pályán, jómagam pedig ott
cseperedtem fel, de túl magasra
nőttem a versenyzéshez, és vaspapucs sem akadt volna a lábamra.
Így megjártam a salakos-ranglétrát,
voltam szerelő, csapatvezető, klubmenedzser, szakágvezető és – amit a
legjobban szerettem – versenyszervező. Olyan nagyszerű versenyzőkkel
dolgozhattam, mint Fekete Sanyika,
Tihanyi Sanyi, Ferjan Matej és Adorján
Zoli, több tucat Eb-, vb- és grand
prix-versenyen is. Sokat
köszönhetek ennek a
sportnak, a rengeteg
serlegen túl megannyi élménnyel és
ismeretséggel
gazdagodhattam.

5.

6.

A dögunalmas Forma–1-hez képest a salakmotor egy parádés,
sziporkázó, szórakoztató technikai
sport, mégis lassú, de biztos leépülés jellemzi Magyarországon.
Mi ennek az oka?
Egyrészt a pénz, hiába az egyik leglátványosabb stadionsport, nem tartozik a támogatott látványsportok
közé. A másik a szakág jelenlegi irányítása, amit nem lehet – a legjobb
indulattal sem – menedzserszemléletűnek nevezni. Ha nem volnának
olyan kitartó emberek, mint Tabaka
Józsiék, akik pénzüket, idejüket és
energiájukat nem sajnálva áldoznak
arra, hogy versenyzési lehetőséget
biztosítsanak a maréknyi meglévő
versenyzőnek, akkor már csak egy
szép emlék lenne a cívisvárosban
is a salakmotor. Hiszem és vallom,
hogy egy újhullámos, villanyfényes,
salakmotoros „cirkusszal” teltházas
eseményeket lehetne varázsolni a
salakmotorpályára!
Sokan úgy gondolják: elment Simon Miklós, oda a debreceni salakmotor dicsősége.
Sokan nagyon jól gondolják, valóban
nagy űrt hagyott maga mögött Miklós, nagyszerű ember volt, sokat tanulhattam tőle, nagyon hiányzik, nem
csak mint a salaksport mecénása,
hanem mint ember és barát is!
Számoljunk! Mennyi pénzre lenne
szükség a salakmotor felvirágoztatásához Debrecenben?
Egy átlagos NB I-es labdarúgócsapat egyéves költségvetéséből egy
évtizedre megoldódna a magyar salakmotorsport helyzete! Ilyen anyagi
háttérrel több magyarországi pálya újra kinyitná kapuit, létre
lehetne hozni egy nívós magyar csapatbajnokságot,
hónapról hónapra világsztárokat láthatna a
publikum, de EB-döntőt vagy akár GP-futamot is lehetne
rendezni.
sala7. Melyik
kos bőrébe
bújnál
a
leginkább,
és miért?
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8.

9.

A Hans Nielsenébe. A dán ikon sportszerűségével és eredményeivel
egyaránt a mai napig a legnagyobb
tiszteletben álló alakja a speedway
világának.
Csak a metanol szaga hoz lázba,
vagy „illatosabb” sporteseményekre is hajlandó vagy kilátogatni?
Évek óta bérletes szurkolója vagyok
a Loki kézilabdás lányainak, szenzációs hangulat uralkodik a Hódosban,
köszönhetően a lányoknak és a szurkolótábornak egyaránt. bízom benne,
hogy hamarosan megismétlődik az a
siker, melynek szemtanúja lehettem
2010 őszén Lengyelországban, mikor
is a csajok bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe!
A sportmenedzseri tevékenység és
az ingatlanos szakma összeillik?
Eleinte nehezen találtam meg a párhuzamot, de immáron két irodát van
szerencsém „menedzselni”, ahol az
értékesítőket ugyanúgy, vagy még
jobban kell motiválni, mentorálni, mint a sportban a versenyzőket.
A versenyrendezésben a szépszámú
és elégedett nézősereg volt a fokmérő,

10.

11.

12.
13.

az ingatlanos szakmában is hasonló a
helyzet: minél több az elégedett ügyfelünk, annál sikeresebb a csapatunk.
Mennyibe kerül a legdrágább debreceni lakóingatlan?
Ha jók az információim, akkor 350
millió forint körüli irányáron kínálják
jelenleg Debrecenben a legdrágább
lakóingatlant.
Nemrégiben bekötötted egy feltűnően szép és csinos hölgy fejét.
Vigasztaló, hogy te sem tudtál ellenállni a kísértésnek.
Óriási áldozatokat hoztunk meg egymásért és immáron kijelenthetem,
hogy megérte a kísértés, hiszen egy
csodálatos NŐT ismertem meg személyében, rengeteg boldog percet
töltünk együtt, és rengeteg közös tervünk és célunk van még a nagybetűs
ÉLETBEN!
Mi a legjobb Debrecenben?
Igazán élhető, kompakt, fejlődő
„smart” város, nagy egyetemmel.
Mi a legrosszabb?
Talán az, hogy „itt nincsen semmilyen hegy”, ja, és hogy csak a Tócó
patak szeli át a várost.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Ki a legjobb fej Debrecenben?
A barátaim.
Melyik a legjobb hely Debrecenben?
A Nagyerdei Stadion.
Rántott cukkini vagy flekken?
Flekken „street food” változatban.
Sör, bor vagy pálinka?
Először Bandi bácsi pálinkája, aztán
jöhet egy fröccs.
Metallica vagy Alphaville?
Tankcsapda!
Ajánlj egy jó könyvet! Vagyis hármat.
A beépített huligán, Dárdai, Fördős Zé
receptkönyve.
Érvelj a budapesti olimpia mellett!
Vagy ellene.
Akkor érvelnék szívesen mellette,
ha 2024-re lenne igazi debreceni,
éremesélyes sportolója a városunknak!
Van az a pénz, amiért elhagynád
Debrecent?
Biztosan van, de az is biztos, hogy átmeneti lenne a távollét.




Cs. Bereczki Attila

SMART Ingatlan: új hullám az ingatlanpiacon
Lüktet az ingatlanpiac – mit érzékel ebből
a SMART Ingatlaniroda vezetője Debrecenben?
Felgyorsult az ingatlanpiac; ez mint gyakorlatban, mint számokban jól látható. Az ingatlanpiaci tranzakciók tekintetében a cívisváros pedig kifejezetten előkelő helyen áll: a
főváros után nálunk az egyik legnagyobb az
ingatlaneladási és -vásárlási kedv.
Jelentősen megnőtt az igény kereslet és
kínálat szempontjából is: ez elég indok egy
új iroda nyitásához?
Elemeztük a piaci környezetet, ez alapján
döntöttünk a franchise-rendszerben működő
SMART Ingatlaniroda megnyitása mellett.
A hálózat dinamikusan növekszik országszerte, kiváló szakmai háttérrel rendelkezik.
A Péterfia utca a város egyik ütőere: milyen
„kiszolgálóegységet” álmodtak ide?
A fő szempontunk, ez elhelyezkedésen túl,
egy, a mai kor elvárásait kiszolgáló iroda
kialakítása volt, világos, tágas, letisztult enteriőrrel rendelkező ügyféltérrel, kompakt
tárgyalóval, modern arculati elemekkel, világító kirakati vitrinekkel, szem előtt tartva az
első benyomás fontosságát.

Plusz szolgáltatásokkal folyamatosan
egy lépéssel a
konkurencia előtt
lehet haladni.
Igyekszünk
megbízóink és vevőink
szemével is látni,
gondolkozni; minőségi szolgáltatásaink
igénybevételével időt
és energiát spórolunk
meg számukra. Segítünk az ingatlaneladás,
-kiadás hatékony lebonyolításában, a vevőknek felkutatni a számukra megfelelő otthont
vagy befektetést. Bankfüggetlen pénzügyi tanácsadó kollégánk segítségével a legoptimálisabb hitelterméket választhatják ki több mint
20 pénzintézet kínálatából. Közműátírást,
Szakterületeink
- használt és új építésű lakóingatlanok, telkek értékesítése
- lakások, családi házak, üzlethelyiségek, irodák bérbeadása
- kereskedelmi és ipari ingatlanok közvetítése
- hitel-, lakástakarék- és CSOK-tanácsadás
- energetikai tanúsítvány készítése
- ingatlanjogi fogadóóra, tanácsadás
- kapcsolódó szolgáltatók közvetítése

ingatlan-

PIACon
-adatváltozást elektronikusan intézünk: kényelmesen, gyorsan, „SMARTosan”
Hányan dolgoznak majd a Péterfia utcai
irodában, mikortól és milyen szakterületen?
Folyamatosan bővítjük értékesítői csapatunkat; célunk egy stabil 8-10 fős gárda kialakítása, amiben értékesítőink irodavezetői
mentorálás mellett végzik munkájukat.
Smart Ingatlaniroda
Debrecen, Péterfia u. 30/B
Nyitva: minden hétköznap 9 és 18 óra között
Telefon: +36 52 952 553, +36 30 883 9917
e-mail: db.peterfia@smartingatlan.hu , web: www.smartingatlan.hu
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