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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  

értékesítésre meghirdeti 2020. június 19-i beadási  
határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati  
irodában, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci  

telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró  

az értékesítési eljárást annak bármely szakaszában  
eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Győri u. 17. 
(gazdasági épület, udvar) 

45178 hrsz.

telek: 828 m2

épület: 142 m2 19 200 000

Szentpéteri kapu 70. 
(egyéb épület) 
4425/46 hrsz.

telek: 513 m2

épület:  
6436 m2

622 100 000

Dózsa Gy. u. 2.
(kollégium) 2667/2 hrsz.

2667/2/A/1 hrsz. 
2667/2/A/2 hrsz.

telek:  
6458 m2

épület:  
6828 m2

672 000 000

650-0/2020

MUNKANÉLKÜLIEK! FIGYELEM! INGYENES OKJ-KÉPZÉS – ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU-ELADÓ 
(OKJ 31 341 05, E-000561/2014/A012)
(GINOP-5.1.4-17-2019-00036 – Mi esélyt adunk – Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása program keretében)

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! 2021. január 1-jétől az OKJ-s képzések 2 éves időtartamúak lesznek,  
ez az utolsó lehetőségek egyike a szakképesítés megszerzésére.

Amit kínálunk:
l  képzés teljes időtartamára megélhetési támogatás (bruttó 106 600 Ft/fő/hó), 
l tankönyv, munkaruha, utazási támogatás
l folyamatos mentori szolgáltatás
l ingyenes részvétel a „Munka és magánélet” tréningen 
l  a program ideje alatt havi 15 napot alkalmi munkavállalóként is dolgozhat 
l  a sikeres vizsgázóknak szakiránynak megfelelő álláslehetőség, minimum 6 hónapos 

foglalkoztatás biztosítása

Ha van olyan munkanélküli státuszban lévő családtagja, ismerőse, akinek szívesen 
ajánlaná az ingyenes képzést, akkor várjuk jelentkezését.

JÓ SZAKMA – BIZTOS MEGÉLHETÉS
ELÉRHETŐSÉGEINK: B.-A.-Z. MEGYEI KISOSZ – 3526 MISKOLC, Szentpéteri kapu 80. I/9. 
TEL.: 46/508-895, 30/967-7025 – 8.00-16.00 óra között 
E-mail: borsod.kisosz@t-online.hu
Felnőttképzési engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000561/2014

Pályázz hozzánk 
VILLAMOS FEJLESZTŐMÉRNÖK

pozícióba

Milyen feladatok várnak Rád?
• Nyomtatott áramkörök fejlesztése 
• Analóg és digitális áramkörök tervezése
• Szériagyártás támogatása (nyomtatott áramkörök, elektronikus modulok) 
• Termékfejlesztési folyamat támogatása villamosmérnöki témában
• Új termék bevezetés projektek támogatása villamosmérnöki oldalról

Milyen elvárásoknak kell megfelelned? 
•  Villamos üzemmérnök  

vagy villamosmérnök végzettség 
• Nyomtatott áramkör tervezési ismeretek 
• Jó kommunikációs képesség 
• Munkavégzés nemzetközi környezetben
• Szakmai elhivatottság
• Kommunikációképes angol nyelvtudás

Amit a megbízónk nyújt:
• Korszerű technológia, folyamatos innováció
• Változatos, kihívást jelentő munkakör 
• Kellemes munkahelyi légkör
•  Karrierlehetőség egy folyamatosan fejlődő, 

nemzetközi nagyvállalati környezetben
•  Versenyképes jövedelem  

 juttatási csomag 

Munkavégzés helye: Borsod megye

Jelentkezés: klara.szomolya@eastjob.hu vagy www.eastjob.hu

EASTJOB – A siker Önre vár!
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