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Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ
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T

Hazai tojás

Hazai zsákos burgonya

Alma (Idared)

01.18-01.31.

M méretű, 433,9 Ft/kg

Akció!

3290
Ft/db

159Ft/kg
30 kg-os kiszerelésben 159 Ft/kg, 4770 Ft/zsák

249Ft/kg
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TŰZIFA 
ELADÓ

Hasított méteres tűzifa:
    bükk:  27.000 Ft/erdei köbm/ 1x1x1,75

    cser: 27.000 Ft/ erdei köbm/ 1x1x1,75

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000 Ft/ erdei köbm/ 1x1x1,75

   cser: 29.000 Ft/ erdei köbm/ 1x1x1,75

Kuglifa (8-15 cm vastag):
   cser, gyertyán: 25.000 Ft/ erdei köbm/ 1x1x1,75 EU
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A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/934-3601
06-20/8289-999

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

06/30/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

ÜGYELET 0-24-ig:

2 2019. január  18.

oktatás
KARATE 06-70/633-4169

sundomese.ajka@gmail.com

SunDomeSe

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.
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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

Ajka belterületi
1 hektár

összközműves
40%-ban 

beépíthető
ipari terület

ELADÓ 
Érdeklődni: 

06/70/653-1000
06-70/514-5566

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Eladó Ajkán 54 nm-es, erkélyes 

lakás. Családi okok miatt sürgősen. 

TN < 88/311-846

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011

Devecserben 3 szobás, jó álla-

potú családi ház eladó. Irányár: 

10.800.000 Ft TN < 06/70/454-

5113

Ajkán városközpontban teljesen fel-

újított 2 szoba-hallos lakás eladó. TN 

< 06/20/526- 8631

INGATLANT KERES
Eladó házat, lakást keresünk 
ügyfeleink részére. Hompó 
Eszter OTP Ingatlanpont < 
06/30/348-0414

Budapesti lakást vásárolnék 

sürgősen saját részre, készpén-

zért azonnal! Magánszemély! < 

06/20/911-1411

INGATLAN KIADÓ
Kiadó bútorozott, 2 szobás lakás 

Ajka központjában. < 06/30/639-

9191

Ajkán, Móricz Zsigmond utcában 

1,5 szobás lakás kiadó. 65.000 

Ft+rezsi < 06/30/265-7937

ÜZLET
Ajkán frekventált helyen 
üzlethelyiség bármilyen tevé-
kenységre hosszú távra kiadó. 
Szolgáltatás: fodrász, műkö-
röm, masszázs, iroda, magán-
rendelés céljára, igény szerinti 
kialakításra is van lehetőség. 
< 06/30/695-1663

GARÁZST KERES

Garázst vennék kiemelkedő 

áron az alábbi utcákban Ajkán: 

Kossuth, Semmelweis valamint 

Kohász utcában. < 06/20/353-

3919

Garázst vásárolnék Ajkán. < 

06/20/823-0624

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközműves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

06/20/933-3391

Somló, somlószőlősi oldalán 2400 

nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen kamionmosó 

mellett 0,7 ha terület eladó. < 

06/20/992-4517

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Vegyes kemény tűzifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

Ingyenesen elszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

tűzhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

Eladó: 6 db 800x700x8 mm edzett 

üveglap 5 db nagyméretű alumínium 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

5058

4 db felnire szerelt Barum márkájú 

165/70 R14 méretű téli gumi eladó. 

< 06/20/410-9215

Csékúti bor 150 liter, fekete Otelló 

150 liter, 100 liter Rizling, szürkeba-

rát 250 liter 400 Ft/literenként palac-

kozva eladó. 88/216-062

Tűzifa kályha készen tölgy 
parkettaszél rendelhető. 
Ugyanitt garantáltan száraz 
akác konykakész tűzifa eladó. 
Szállítás ingyenes. EUTR: AA 
6010221 < 06/30/314-2567

ÁLLAT
Hízók 130-150 kg-ig eladók 500 Ft/

kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

180 kg-os hízók eladók. < 

06/30/957-7696

Kb. 150 kg-os hízó eladó. Érd: 

Nemeshany, Petőfi út 56. < 

06/87/356-359

150-200 kg-os hízók eladók. < 

06/70/522-3539

SZOLGÁLTATÁS
Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hűtő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653

Ács és tetőfedő munkát válla-
lunk, új-régi tetők készítése, 
javítása, bádogozás. Kiülők, 
teraszok készítése. Tetőtér 
beépítése, gipszkartonozás. < 
06/70/344-7787

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 
06/20/984-4667

Épületfelújítást (bontás, beto-
nozás, vakolás, falszerkezetek, 
gipszkartonozás, burkolás, 
stb.) továbbá előtetők, félte-
tők, zsaluzás és egyéb famun-
kák teljes körű kivitelezését 
vállaljuk referenciákkal. < 
06/70/372-9513, 06/70/368-
7568

Magánházak takarítását, bejá-
rónői feladatok ellátását vál-
lalom. Megbízható, munkájára 
igényes hölgy. < 06/70/256-
8684

Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

Névjegykártya készítés. 
Professzionális nyomdai 
megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
tők. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 
üzletvezető, vendéglátó eladó, 

aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KERES

Vagyonőr állást keresek. Érvényes 

okmányokkal. Korrekt, tisztességes 

munkáltatónál. < 06/30/898-1103

Nyugdíjasként pénzügyi, számvi-

teli, adminisztrációs banki területen 

heti 1-2 napra munkát keresek. < 

06/30/411-5470

ÁLLÁST KÍNÁL

Takarító kollégát keresünk 
állandó délelőttös műszakra. 
Nettó fizetés 150.000 Ft/hó. 
Érdeklődni hétfőtől-pénte-
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623

Gépkocsivezetőt keresünk nem-
zetközi furgonos munkára. Rész-
letes információ, jelentkezés: 
bereljautot@gmail.com vagy < 
06/20/446-2944 Kiemelt bére-
zés! Niké-Ker Kft

Somlószőlősi pékség az alábbi 
munkakörbe keres munkavál-
lalókat: raktáros, sofőr, bolti 
eladó. Jelentkezni telefonon: 
< 06/20/287-7719 illetve sze-
mélyesen a somlószőlősi pék-
ségben. Somlószőlősi Sütőipari 
Szoc. Szövetkezet

Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
gógusi/óvodavezetői munkakör 
betöltésére: < 0630/259-0226

Dabronyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodape-
dagógusi munkakör azonnali 
betöltésére: < 06/30/278-
1204 vagy 06/20/292-1117

Azonnali kezdéssel ajkai mun-
kahelyre pultost felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-
0295

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 
(Pabian&Partner)

A Z+D Kft felvételt hirdet 
eladó-pénztáros munka-
körbe, 1 fő részére 8 órás 
munkaidőben és 1 fő részére 
részmunkaidő, vagy alkalmi 
munkalehetőség. (15 nap/hó) 
< 06/30/631-7386, e-mail:
zdajka.regi@zpluszd.hu

Ajkai cég férfi munkaerőt keres 
fizikai munkára. Aktív nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. 
Pölczmann Kft < 06/30/530-
4349

B+C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt 
keresünk belföldi munkára. 
Premito Kft < 06/70/411-2192

Folytatás a 4. oldalon

2019. január 18. 2019. január 18. 

Ajka belterületiAjka belterületiAjka belterületi

2019. január 18. 

Ajka belterületi

ipari területipari terület

1 hektár
összközműves

Ajka belterületi
1 hektár

Ajka belterületiAjka belterületi
1 hektár

összközművesösszközművesösszközművesösszközműves
40%-ban 40%-ban 

1 hektár1 hektár
összközműves

06/70/653-1000
06-70/514-5566
06/70/653-1000

ELADÓ
Érdeklődni: Érdeklődni: 

06/70/653-1000
06-70/514-556606-70/514-556606-70/514-5566
06/70/653-1000
06-70/514-5566

40%-ban 
beépíthető

40%-ban 
összközművesösszközműves

beépíthetőbeépíthető
ipari területipari területipari területipari területipari területipari területipari területipari terület

ELADÓELADÓELADÓ

beépíthetőbeépíthető

Háztartási gépek,Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 

Háztartási gépek,

Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 

TN < 88/311-846TN < 88/311-846

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 

Energetikai tanúsítvány-
Eladó házat, lakást keresünk 
ügyfeleink részére. Hompó 
Eszter OTP Ingatlanpont < 

INGATLANT KERES
Eladó házat, lakást keresünk 

yfeleink részére. Hompó 

06-70/514-556606-70/514-5566
INGATLANT KERES

 rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal Energetikai tanúsítvánnyal Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TNnem rendelkezik: TN

 Ajkán 54 nm-es, erkélyes  Ajkán 54 nm-es, erkélyes 

lakás. Családi okok miatt sürg

Energetikai tanúsítvány-Energetikai tanúsítvány-
 rendelkezik: TR/

liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 

Vegyes kemény t
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Vegyes kemény t

06/70/653-100006/70/653-100006/70/653-1000

mikrohullámú sütők lépcs
legű

06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcs

ű kapuk, kerítések, íves ű kapuk, kerítések, íves ű

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 

GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

készülékekkészülékekkészülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

mikrohullámú sütők

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

10.800.000 Ft TN < 06/70/454-

 városközpontban teljesen fel-

 3 szobás, jó álla-

potú családi ház eladó. Irányár: 

10.800.000 Ft TN < 06/70/454-

 3 szobás, jó álla-

potú családi ház eladó. Irányár: 

 városközpontban teljesen fel- városközpontban teljesen fel-

újított 2 szoba-hallos lakás eladó. TN 

 városközpontban teljesen fel-

újított 2 szoba-hallos lakás eladó. TN újított 2 szoba-hallos lakás eladó. TN 

< 06/20/526- 8631< 06/20/526- 8631

10.800.000 Ft TN < 06/70/454-

 városközpontban teljesen fel-

sen saját részre, készpén-

zért azonnal! Magánszemély! < 

06/20/911-1411

 lakást vásárolnék 

sen saját részre, készpén-

zért azonnal! Magánszemély! < 

Eszter OTP Ingatlanpont < 

 lakást vásárolnék 

sen saját részre, készpén-

06/20/911-1411

INGATLAN KIADÓINGATLAN KIADÓINGATLAN KIADÓ
 bKiadóKiadó

Ajka központjában. < 06/30/639-Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca Ajka központjában. < 06/30/639-

9191

zért azonnal! Magánszemély! < 

06/20/911-1411

INGATLAN KIADÓ

aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
aranykalászos gazda OKJ tan-aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h uw w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).

k, kovácsoltvas jel-
 kapuk, kerítések, íves 

aranykalászos gazda OKJ tan-aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

lszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

AA5815133 < 06/70/360-

lszállítom megunt, 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-507006/30/501-5070

Eladó: 6 db 800x700x8 mm edzett Eladó:
üveglap 5 db nagyméret

Eladó:
üveglap 5 db nagyméret

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
Eladó házat, lakást keresünk 

yfeleink részére. Hompó fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

zhely, kályhák) és mindenféle zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653

épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-

k, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körlakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653< 06/70/431-8653

Ács és tetÁcs és tetÁcs és tet
lunk, új-régi tetlunk, új-régi tet
javítása, bádogozás. Kiüljavítása, bádogozás. Kiül

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653

rendelés céljára, igény szerinti 
kialakításra is van lehet
< 06/30/695-1663

Szolgáltatás: fodrász, m
röm, masszázs, iroda, magán-
rendelés céljára, igény szerinti 
kialakításra is van lehet

zlethelyiség bármilyen tevé-
kenységre hosszú távra kiadó. kenységre hosszú távra kiadó. 
Szolgáltatás: fodrász, m
röm, masszázs, iroda, magán-

Tűzifa kályha készen tölgy 
parkettaszél rendelhet
Ugyanitt garantáltan száraz 
akác konykakész t

rát 250 liter 400 Ft/literenként palac-

kozva eladó. 88/216-062

zifa kályha készen tölgy 
parkettaszél rendelhet

150 liter, 100 liter Rizling, szürkeba-150 liter, 100 liter Rizling, szürkeba-

rát 250 liter 400 Ft/literenként palac-

kozva eladó. 88/216-062

 Móricz Zsigmond utcában 

1,5 szobás lakás kiadó. 65.000 

 Móricz Zsigmond utcában 

1,5 szobás lakás kiadó. 65.000 1,5 szobás lakás kiadó. 65.000 

Ft+rezsi < 06/30/265-7937Ft+rezsi < 06/30/265-7937

ÜZLET
Ajkán frekventált helyen 

ÜZLET
Ajkán frekventált helyen 

 Móricz Zsigmond utcában 

1,5 szobás lakás kiadó. 65.000 akác konykakész t

llást keresek. Érvényes 

okmányokkal. Korrekt, tisztességes okmányokkal. Korrekt, tisztességes 

munkáltatónál. < 06/30/898-1103

okmányokkal. Korrekt, tisztességes 

munkáltatónál. < 06/30/898-1103munkáltatónál. < 06/30/898-1103

 pénzügyi, számvi- pénzügyi, számvi-

teli, adminisztrációs banki területen 

 pénzügyi, számvi-

teli, adminisztrációs banki területen 

heti 1-2 napra munkát keresek. < 

teli, adminisztrációs banki területen 

heti 1-2 napra munkát keresek. < 

llást keresek. Érvényes llást keresek. Érvényes 

okmányokkal. Korrekt, tisztességes 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

gipszkartonozás, burkolás, 
stb.) továbbá el

k, zsaluzás és egyéb famun-
kák teljes kör

nozás, vakolás, falszerkezetek, 
gipszkartonozás, burkolás, 
stb.) továbbá el

06/20/984-4667

Épületfelújítást (bontás, beto-Épületfelújítást (bontás, beto-
nozás, vakolás, falszerkezetek, 
gipszkartonozás, burkolás, 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

 db felnire szerelt Barum márkájú  db felnire szerelt Barum márkájú 

 téli gumi eladó. 

 db felnire szerelt Barum márkájú 

 téli gumi eladó. ű téli gumi eladó. 

< 06/20/410-9215

 bor 150 liter, fekete Otelló 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

kák teljes kör

k, 
tér 

beépítése, gipszkartonozás. < 

állandó délel
Nettó 
Érdekl
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

Takarító kollégát keresünk 
llandó délel

Nettó 

06/30/411-5470

ÁLLÁST KÍNÁL

Takarító kollégát keresünk 
llandó délel

beépítése, gipszkartonozás. < beépítése, gipszkartonozás. < 

Duguláselhárítás kame-Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 

javítása, bádogozás. Kiül
teraszok készítése. Tetőtér 
beépítése, gipszkartonozás. < 

áron az alábbi utcákban Ajkán: 

Kossuth, Semmelweis valamint 

Kohász utcában. < 06/20/353-

 kiemelked

áron az alábbi utcákban Ajkán: 

Kossuth, Semmelweis valamint 

GARÁZST KERESGARÁZST KERES

 kiemelkedő

Kohász utcában. < 06/20/353-

Garázst vásárolnék Ajkán. < Garázst
06/20/823-0624

Garázst
06/20/823-062406/20/823-0624

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

Kossuth, Semmelweis valamint Kossuth, Semmelweis valamint 

Kohász utcában. < 06/20/353-

ÁLLAT
30-150 kg-ig eladók 500 Ft/

kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Szállítás ingyenes. EUTR: AA 
6010221 < 06/30/314-2567

Ugyanitt garantáltan száraz 
zifa eladó. zifa eladó. 

Szállítás ingyenes. EUTR: AA 
6010221 < 06/30/314-2567

30-150 kg-ig eladók 500 Ft/

kg. Szállítás, hasítás megoldható. kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935Ajka < 06/30/854-7935Ajka < 06/30/854-7935

MalacokMalacok
51255125

30-150 kg-ig eladók 500 Ft/

kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Magánházak takarítását, bejá-
i feladatok ellátását vál-

lalom. Megbízható, munkájára 

06/70/372-9513, 06/70/368-

Magánházak takarítását, bejá-

 kivitelezését 
vállaljuk referenciákkal. < vállaljuk referenciákkal. < 
06/70/372-9513, 06/70/368-

i feladatok ellátását vál-
lalom. Megbízható, munkájára lalom. Megbízható, munkájára 
igényes hölgy. < 06/70/256-
lalom. Megbízható, munkájára 
igényes hölgy. < 06/70/256-igényes hölgy. < 06/70/256-
86848684

Parkettázás, mParkettázás, m

Magánházak takarítását, bejá-Magánházak takarítását, bejá-
i feladatok ellátását vál-

lalom. Megbízható, munkájára 

zetközi furgonos munkára. Rész-
letes információ, jelentkezés: 
bereljautot@gmail.com vagy < 

t keresünk nem-
zetközi furgonos munkára. Rész-
letes információ, jelentkezés: 

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

t keresünk nem-

letes információ, jelentkezés: 
bereljautot@gmail.com vagy < 
06/20/446-2944 Kiemelt bére-
bereljautot@gmail.com vagy < 
06/20/446-2944 Kiemelt bére-06/20/446-2944 Kiemelt bére-
zés! Niké-Ker Kftzés! Niké-Ker Kftzés! Niké-Ker Kft

SomlószSomlósz
munkakörbe keres munkavál-

zetközi furgonos munkára. Rész-
letes információ, jelentkezés: letes információ, jelentkezés: 
bereljautot@gmail.com vagy < 
06/20/446-2944 Kiemelt bére-

mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 

őgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 

06/70/522-353906/70/522-3539

SZOLGÁLTATÁS
 automata mosógép, 

z Erkel Ferenc utcában 

ves épí-ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

si oldalán 2400 

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában a hétvégén is. Felújított gépek 

adás-vétele. Használt, megunt, 

las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu

névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.

ofesszionális nyomdai 
megoldások Ajkán, igényes megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 

 150 kg-os hízó eladó. Érd:  150 kg-os hízó eladó. Érd:  150 kg-os hízó eladó. Érd: 

 út 56. < 

 150 kg-os hízó eladó. Érd: 

 út 56. <  út 56. < 

 kg-os hízók eladók. < 

 kg-os hízók eladók. <  kg-os hízók eladók. < 

www.nevjegypartner.hu

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

06/20/992-4517

lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

ő, ikerpincerésszel, mellék-, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

06/20/992-4517

betöltésére: < 0630/259-0226

Dabronyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodape-

Óvoda állást hirdet óvodapeda-
gógusi/óvodavezet
betöltésére: < 0630/259-0226

Dabronyi Napköziotthonos 

Nagyalásonyi Napköziotthonos Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
gógusi/óvodavezet

felújítás-, szalag-, laminált-, 
anyag padló 

felújítás-, szalag-, laminált-, 
anyag padló anyag padló 

fektetése. Kalocsai András < fektetése. Kalocsai András < 

Névjegykártya készítés. 

anyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, Óvoda állást hirdet óvodape-

dagógusi munkakör azonnali 

r, bolti 
eladó. Jelentkezni telefonon: eladó. Jelentkezni telefonon: 
< 06/20/287-7719 illetve sze-< 06/20/287-7719 illetve sze-

si pék-
< 06/20/287-7719 illetve sze-
mélyesen a somlószőlősi pék-mélyesen a somlósz

ősi Sütségben. Somlószőlő
Szoc. Szövetkezet

munkakörbe keres munkavál-
r, bolti 

, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 

kishibás gépet reális áron 
, mosógép, 

centrifuga, mikró.) Horváth 

a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 

, mosógép, 

Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-293706/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid
Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidrövid határid
vetválasztékkal. < 06/30/904-vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

www.nevjegypartner.hu

Készpénzért autóját, teherau-

függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777< 06/70/669-7777< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350
Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-335006/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-

 megvásároljuk, állapottól  megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

1204 vagy 06/20/292-1117

Azonnali kezdéssel ajkai mun-
kahelyre pultost felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-

betöltésére: < 06/30/278-
1204 vagy 06/20/292-1117

Azonnali kezdéssel ajkai mun-

Óvoda állást hirdet óvodape-
dagógusi munkakör azonnali 
Óvoda állást hirdet óvodape-
dagógusi munkakör azonnali 
betöltésére: < 06/30/278-

kahelyre pultost felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-
kahelyre pultost felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-

Ausztriai Nightclub hos-Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 

Azonnali kezdéssel ajkai mun-Azonnali kezdéssel ajkai mun-
kahelyre pultost felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez
üzletvezet

Bolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez

06/30/946-8307

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-

üzletvezet

munkalehet
< 06/30/631-7386, e-mail:
zdajka.regi@zpluszd.hu

Ajkai cég fér

részmunkaid
munkalehet
< 06/30/631-7386, e-mail:

körbe, 1 fkörbe, 1 fő
munkaidőben és 1 f
részmunkaid , vagy alkalmi 
munkalehetőség. (15 nap/hó) 

k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 

Furgonok, kisteherautók, Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
zdajka.regi@zpluszd.hu

Ajkai cég fér

lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 599-9695, 06/30/313-3516 599-9695, 06/30/313-3516 

A Z+D Kft felvételt hirdet A Z+D Kft felvételt hirdet 
eladó-pénztáros munka-

tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 

Pölczmann Kft < 06/30/530-

B+C kategóriás jogosítvánnyal 

zikai munkára. Aktív nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. 
Pölczmann Kft < 06/30/530-

t keres t keres 
zikai munkára. Aktív nyugdí-

jasok jelentkezését is várjuk. 

B+C kategóriás jogosítvánnyal B+C kategóriás jogosítvánnyal 
 gépkocsivezetrendelkező gépkocsivezető gépkocsivezető

keresünk belföldi munkára. keresünk belföldi munkára. 
Premito Kft < 06/70/411-2192
keresünk belföldi munkára. 
Premito Kft < 06/70/411-2192Premito Kft < 06/70/411-2192

B+C kategóriás jogosítvánnyal 
 gépkocsivezet

Folytatás a 4. oldalon
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Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
(Győr, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a < 
06/70/639-9920 telefon-
számon - JOBmotive Kft.-

Nincs munkád vagy vál-
tani szeretnél? Betanított 
dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári mun-
kahelyére. Versenyképes 
fizetés mellé, Cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, 
bérelőleget biztosí-
tunk. < 06/70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-

Folytatás a 3. oldalról Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő 
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, 
Cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. < 06/70/600-
9021 - JOBmotive Kft.-

Győri fémipari partne-
rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autó-
szerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, Cafeteria, 
szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 
bérelőleg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Portaszolgálat ellátására 
24 órában, ajkai telephelyre 
munkatársakat keresünk. Érd: 
munkanapokon < 06/70/608-
1346 Browning Securite Kft. 

CO2 hegesztőket, szerkezet-
lakatosokat keresünk Vesz-
prém környéki munkahelyre. 
Nettó 1.600-1.800 Ft-os 
órabér.  < 06/70/206-2621,

s z u p e r m u n k a @ i n d e x . h u 
(Nexcom Center Kft.)

Ausztriába azonnali kezdéssel 
C kategóriás jogosítvánnyal, 
Sofőr kártyával és német nyelv-
tudással rendelkező sofőröket 
keresünk. Kéthetente fizetés, 
nettó 2200 euró/hó. Metal-
Work Quality Kft. < 06/70/387-
9084

Musti pékség felvételt 
hirdet akár azonnali kezdés-
sel pék szakmunkás vagy 
pékségben jártas betanított 
munkás munkakörbe Érdek-
lődni < 06/70/635-0263 
telefonszámon.

Autószerelő vagy autó-
villamosság szerelő 
munkakörbe keresünk szak-
embereket tósokberéndi autó-
szerelő műhelybe. Jáger Kft. < 
06/20/921-8649

A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
gépkocsivezető munkatársat 
keresünk. Jelentkezni telefo-
non Soós Zsolt: < 06/20/237-
4936, illetve személyesen Ajka 
Ipari Park 2/5.

Ajkai munkahelyre fizikai mun-
kára férfi munkavállalókat 
keresünk egyműszakos mun-
karendbe. Érd: munkanapo-
kon 09.00-16.00 óra között. < 
06/30/279-5836, Scantucky Kft

Ajka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő  stabil vállalata az
Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat
keres a következő pozíciókba:

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Feladatok: Sajtológépek kezelése, beállítása
Elvárás: műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

PONTHEGESZTŐ/
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ

Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér már a próbaidő alatt is
• Jó dolgozó jutalom
• Dolgozó ajánlási program
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű
  szerződés, hosszú távú munkalehetőség
• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.
Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve az

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
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Érdekl
06/70/639-9920 telefon-

mint bérel
távú munkát biztosítunk. 
Érdekl

kiemelt bérezést, ingyenes kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-
mint bérel
távú munkát biztosítunk. 
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tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 m
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ni szeretnél? Betanított 
dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég gy
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Nincs munkád vagy vál-
ni szeretnél? Betanított 

dolgozókat keres nemzet-

számon - JOBmotive Kft.-számon - JOBmotive Kft.-

Nincs munkád vagy vál-
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kahelyére. Versenyképes kahelyére. Versenyképes 
fizetés mellé, Cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, 

dolgozókat keres nemzet-dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég gy
mosonmagyaróvári mun-

Cafeteria-t, bérel
biztosítunk. < 06/70/600-
9021 - JOBmotive Kft.-

 bér mellett, 13. 
zetést, prémiumot, 

Cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. < 06/70/600-

munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. és a bejárás megoldott. 
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zetést, prémiumot, 
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Work Quality Kft. < 06/70/387-Work Quality Kft. < 06/70/387-Work Quality Kft. < 06/70/387-

Musti pékség felvételt Musti pékség felvételt 

őröket 
zetés, 

nettó 2200 euró/hó. Metal-

Portaszolgálat ellátására 
24 órában, ajkai telephelyre 
munkatársakat keresünk. Érd: 
munkanapokon < 06/70/608-

9021 -JOBmotive Kft.-

Portaszolgálat ellátására 
24 órában, ajkai telephelyre 

hazautazási támogatás, 
bérelbérelőleg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Portaszolgálat ellátására 

tunk. < 06/70/415-9020 tunk. < 06/70/415-9020 

szállást, munkába járást, 
leget biztosí-leget biztosí-

tunk. < 06/70/415-9020 
munkanapokon < 06/70/608-

l
telefonszámon.

Autószerel

pékségben jártas betanított 
munkás munkakörbe Érdek-
lődni < 06/70/635-0263 
telefonszámon.

sel pék szakmunkás vagy sel pék szakmunkás vagy 
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munkás munkakörbe Érdek-

, autó-
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munkakörbe dolgozókat. 
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zetés, Cafeteria, 
szállás, munkába járás, 
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ő

lakatosokat keresünk Vesz-
prém környéki munkahelyre. 
Nettó 1.600-1.800 Ft-os 
órabér.  < 06/70/206-2621,

ket, szerkezet-
lakatosokat keresünk Vesz-
prém környéki munkahelyre. 

munkanapokon < 06/70/608-
1346 Browning Securite Kft. 
munkanapokon < 06/70/608-
1346 Browning Securite Kft. 

ket, szerkezet-

Nettó 1.600-1.800 Ft-os 
órabér.  < 06/70/206-2621,órabér.  < 06/70/206-2621,órabér.  < 06/70/206-2621,

prém környéki munkahelyre. prém környéki munkahelyre. 
Nettó 1.600-1.800 Ft-os 
órabér.  < 06/70/206-2621,

embereket tósokberéndi autó-
helybe. Jáger Kft. < 

06/20/921-8649

A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 

munkakörbe keresünk szak-
embereket tósokberéndi autó-

helybe. Jáger Kft. < 

 vagy autó-
villamosság szerel

 vagy autó-
villamosság szerel
munkakörbe keresünk szak-
embereket tósokberéndi autó-

06/20/921-8649

A Zalaco Zrt ajkai üzemébe A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
gépkocsivezet
A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
gépkocsivezetgépkocsivezet
keresünk. Jelentkezni telefo-keresünk. Jelentkezni telefo-
non Soós Zsolt: < 06/20/237-non Soós Zsolt: < 06/20/237-
4936, illetve személyesen Ajka 

űhelybe. Jáger Kft. < 
06/20/921-8649

A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 

kon 09.00-16.00 óra között. < 
06/30/279-5836, Scantucky Kft06/30/279-5836, Scantucky Kft

zikai mun-zikai mun-zikai mun-
 munkavállalókat  munkavállalókat 

szakos mun-szakos mun-
karendbe. Érd: munkanapo-
keresünk egyműszakos mun-
karendbe. Érd: munkanapo-

4936, illetve személyesen Ajka 4936, illetve személyesen Ajka 
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Ajkai munkalehetőségek

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

egy, három vagy  
folyamatos műszakban

OPERÁTOR,  
ÖSSZESZERELŐ és  

GÉPKEZELŐ 
munkakörben!

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:
- Béren kívüli juttatás

- Jelenléti prémium
- Teljesítmény prémium

- Munkabér előleg
-  Hosszú távú munkalehetőség

- Munkába járás támogatása
        ingyenes buszjárattal

        bérlettel (előre biztosítjuk)
        üzemanyag térítéssel

- Távoli lakóhely esetén szállás

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06 70/610-0064-es 

telefonszámon. 
Csörgess meg, visszahívunk!  

Opus Európa Kft.
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Dinamikusan fejlődő borászati 
cég keres Somló-hegyi munkavégzéshez 
munkatársat az alábbi munkakörbe:

PINCEMUNKÁS
Elvárások:

Feladatok:

 

varszegi@kreinbacher.hu

 

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Személyesen: Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban.
E-mail: info@schwa-medico.hu

Bejövő áru ellenőr

A Schwa-Medico Kft. a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 
foglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 

tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

Főbb betanított feladatok:
• Bejövő áruk minőségi és
  mennyiségi ellenőrzése
• Raktárszintű aktív részvétel
  a minőségellenőrzési feladatokban
• A szükséges dokumentációk elkészítése
• Riportok készítése heti szinten

Főbb elvárások:
• Középfokú végzettség / érettségi
• Raktári minőségellenőrzés területén
  szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Megbízható, felelősségteljes hozzáállás
• Pontos, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• 1 műszakos munkarend
• Hosszútávú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások
• Munkába járás támogatása
• Autóbusz járat a munkakezdéshez
  és befejezéshez
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján
  11 gyáregységből álló
   holdinghoz tartozás

Megbízható, tapasztalt

Szőlőmunkásokat
keresünk, idénymunkára azonnali kezdéssel.

Feladat: metszési munkák elvégzése.
Munkaeszközöket biztosítunk.

Bérezés: nettó 1.000 Ft/óra
Csoportok jelentkezését is várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem 
hívja munkanapokon 7-15 óra között az alábbi 

telefonszámot:  06-70/508-3666

Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

• kőműves
• ács

• C+E kategóriás gépkocsivezető
(darukezelő vizsgával)

• földmunkagép kezelő
• építészmérnök

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

2019. január 18.2019. január 18.2019. január 18.
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vja munkanapokon 7-15 óra között az alábbi 

 metszési munkák elvégzése. metszési munkák elvégzése.
unkaeszközöket biztosítunk.
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Ajkai munkalehetőségek
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Ajkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségek
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AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:
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- Jelenléti prémium
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JELENTKEZÉS:
06 70/610-0064

telefonszámon. 
Csörgess meg, visszahívunk!  

Opus Európa Kft.

- Távoli lakóhely esetén szállás

JELENTKEZÉS:
06 70/610-0064

telefonszámon. 

        bérlettel (előre biztosítjuk)
        üzemanyag térítéssel

        bérlettel (előre biztosítjuk)
        üzemanyag térítéssel

- Távoli lakóhely esetén szállás

Csörgess meg, visszahívunk!  
Opus Európa Kft.

Telefonon a 
telefonszámon. telefonszámon. 

Csörgess meg, visszahívunk!  
Opus Európa Kft.

oglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 
tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 
oglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 

tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 

Bejövő áru ellenőr
tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

Főbb betanított feladatok:Főbb betanított feladatok:
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tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

Bejövő áru ellenőr
tevékenységünk támogatásához az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

+36-70/609-5374+36-70/609-5374+36-70/609-5374

  a minőségellenőr
• A szükséges dokumentációk elkészítése

• Raktárszintű aktív részvétel
  a minőségellenőr

A szükséges dokumentációk elkészítése

Bejövő áruk minőségi ésBejövő áruk minőségi és
  mennyiségi ellenőrzése

Raktárszintű aktív részvétel
  a minőségellenőr

Amit kínálunk:
Azonnali munkakezdés

Bejövő áru ellenőr
Amit kínálunk:

Bejövő áru ellenőrBejövő áru ellenőr

zési feladatokbanzési feladatokban
A szükséges dokumentációk elkészítéseA szükséges dokumentációk elkészítése
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Raktári minőségellenőrzés területén
erzett tapasztalat előnyt jelent

Megbízható, felelősségteljes hozzáállás
Pontos, precíz munkavégzés
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Munkába járás támogatása
Autóbusz járat a munkakezdéshez

ejezéshez

Hosszútávú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások
Munkába járás támogatása
Autóbusz járat a munkakezdéshez

1 műszakos munkarend1 műszakos munkarend
Hosszútávú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások

Autóbusz járat a munkakezdéshez
  és befejezéshez  és befejezéshez  és bef  és bef

Kulturált munkakörülményekKulturált munkakörülmények
A világ számos pontján
Kulturált munkakörülmények

• A világ számos pontján• 
  11 gyár

Munkába járás támogatása
Autóbusz járat a munkakezdéshezAutóbusz járat a munkakezdéshez

ejezéshez
Kulturált munkakörülmények

PINCEMUNKÁS
Elvárások:

PINCEMUNKÁS

cég keres Somló-hegyi munkavégzéshez 
munkatársat az alábbi munkakörbe:

cég keres Somló-hegyi munkavégzéshez 
munkatársat az alábbi munkakörbe:

PINCEMUNKÁS

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban
E-mail: info@schwa-medico.hu

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban

Megbízható, felelősségteljes hozzáállás

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
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Dinamikusan fejlődő borászati Dinamikusan fejlődő borászati 

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
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Dinamikusan fejlődő borászati Dinamikusan fejlődő borászati 
cég keres Somló-hegyi munkavégzéshez 
munkatársat az alábbi munkakörbe:

varszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.huvarszegi@kreinbacher.hu
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• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített
• Igényes díjmentes szállás

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló 
végzettséggel)

keresünk sárvári munkahelyre
Nettó 1.600 Ft órabér

Cor-Tex Euro Kft.

(Forgácsoló gépek karbantartására)

(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

Látogassa meg
Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!

Bock Hungária Kft.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu
Tel: 06-70/520-7410

Elérhető jövedelem fröccsöntő 
gépkezelő munkakörben akár

nettó 180.000-250.000 Ft

Munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe

AJKÁRA2019-ben váltana munkahelyet?
a MI  világunk - az ÖN  lehetősége
• Biztos munkahely!
• Stabilitás!
• 2 vagy 3 műszakos beosztás!
• Azonnali jelentkezés, visszahívjuk!

• fröccsöntőgép-kezelő

• gyártásközi minőségellenőr
• termékvizsgáló (töréstesztelő)
• méréstechnikus
• CNC marós
• elektromos karbantartó
• anyagmozgató

• fröccsöntőgép-beállító
• szerszámfelrakó

KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL:

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-7410 -es telefonszámon.

Nálunk NINCS FOLYAMATOS munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

Ajka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 
minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.
Nyitva tartás:

Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14
Tel/fax: 88/200-843

Mobil: +36/30/954-9086
E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 
vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 
megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

a MI  világunk - az ÖN  lehetősége
• Biztos munkahely!

2019-ben váltana munkahelyet?2019-ben váltana munkahelyet?
a MI  világunk - az ÖN  lehetősége

• Azonnali jelentkezés, visszahívjuk!
• 2 vagy 3 műszakos beosztás!• 2 vagy 3 műszakos beosztás!
• Azonnali jelentkezés, visszahívjuk!

Bock Hungária Kft.Bock Hungária Kft.Bock Hungária Kft.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Bock Hungária Kft.

AJKÁRA

Munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe

AJKÁRA

Munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe

2019-ben váltana munkahelyet?2019-ben váltana munkahelyet?
a MI  világunk - az ÖN  lehetőségea MI  világunk - az ÖN  lehetőségea MI  világunk - az ÖN  lehetősége
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Válaszolunk a kérdéseire!

8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.

E-mail: allas@bockhungaria.hu

8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.

E-mail: allas@bockhungaria.huE-mail: allas@bockhungaria.hu
06-70/520-741006-70/520-741006-70/520-7410

Látogassa meg

Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu

gyártásközi minőségellenőr
termékvizsgáló (töréstesztelő)

fröccsöntőgép-kezelő

gyártásközi minőségellenőr

fröccsöntőgép-kezelőfröccsöntőgép-kezelő

gyártásközi minőségellenőr
termékvizsgáló (töréstesztelő)termékvizsgáló (töréstesztelő)termékvizsgáló (töréstesztelő)
méréstechnikus
termékvizsgáló (töréstesztelő)
méréstechnikus• méréstechnikus
CNC marós• 

gyártásközi minőségellenőrgyártásközi minőségellenőr
termékvizsgáló (töréstesztelő)

Munkatársakat keresünkMunkatársakat keresünkMunkatársakat keresünkMunkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbeaz alábbi munkakörökbeaz alábbi munkakörökbe

Munkatársakat keresünk

sárvári munkahelyresárvári munkahelyresárvári

(Forgácsoló gépek karbantartására)

(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

(Forgácsoló gépek karbantartására)

(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló 

(Forgácsoló gépek karbantartására)

keresünk sárvári
(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)
keresünk sárvári

Nettó Nettó 
• Kiemelten magas bérezés

Nettó 

• Hosszú távú munkalehetőség

sárvári munkahelyresárvári munkahelyresárvári
(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

Munkavégzés 

szerszámfelrakó
Nálunk 

fröccsöntőgép-beállító
szerszámfelrakó
fröccsöntőgép-beállító
szerszámfelrakó

Válaszolunk a kérdéseire!Válaszolunk a kérdéseire!

2019. január 18.2019. január 18.

elektromos karbantartó

termékvizsgáló (töréstesztelő)termékvizsgáló (töréstesztelő)termékvizsgáló (töréstesztelő)

elektromos karbantartóelektromos karbantartó
anyagmozgatóanyagmozgatóanyagmozgató

KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL:

anyagmozgató
KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL:KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL:

elektromos karbantartó

Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő 
gépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akár

gyártásközi minőségellenőr

Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő 
gépkezelő munkakörben akár

költsége 100%-ban térített
• Igényes díjmentes szállás• Igényes díjmentes szállás

• Akár azonnali munkakezdéssel• Akár azonnali munkakezdéssel• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
Cor-Tex Euro Kft.

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

Cor-Tex Euro Kft.

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

• Hosszú távú munkalehetőség
• 50 km körzetből a munkába járás • 50 km körzetből a munkába járás 

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 

Munkavégzés 
Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 

KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL:

NINCS FOLYAMATOSNINCS FOLYAMATOS

gépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akár
nettó 180.000-250.000 Ftnettó 180.000-250.000 Ft

Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő Elérhető jövedelem fröccsöntő 
gépkezelő munkakörben akárgépkezelő munkakörben akár

nettó 180.000-250.000 Ftnettó 180.000-250.000 Ft

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás:
8-16;  Péntek: 

200-84
4-908

 Kft.
Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
  Sándor u. 13-15.

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 
 példányban. példányban.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Tel/fax: 
Mobil: +36/3

E-mail: ajka@szuperinfo.hu
Mobil: +36/3

E-mail: ajka@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

E-mail: ajka@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, SzlovákiaNyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

A Szuperinfó fi
melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

A Szuperinfó fi
melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

Nyitva tartás:
Hétfőtől-Szerdáig: 

88/200
Mobil: +36/30/95

E-mail: ajka@szuperinfo.hu

06-70-520-741006-70-520-7410

NINCS FOLYAMATOS
 vagy 3  műszakos beosztásban

NINCS FOLYAMATOS
 vagy 3  műszakos beosztásban

 munkarend!

06-70-520-741006-70-520-741006-70-520-741006-70-520-7410
 vagy 3  műszakos beosztásban

06-70-520-741006-70-520-741006-70-520-741006-70-520-741006-70-520-741006-70-520-7410
 vagy 3  műszakos beosztásban

06-70-520-741006-70-520-7410
 vagy 3  műszakos beosztásban

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

-es telefonszámon.-es telefonszámon.

 munkarend! munkarend!
 vagy 3  műszakos beosztásban vagy 3  műszakos beosztásban
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Az ülőbútorokat gyártó  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

betanított munkakörbe
férfi  munkavállalókat

keres!
Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!

Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne 
egy folyamatosan növekvő, stabil 100%-ig magyar 

tulajdonú cégnél dolgozni?

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük 
szakembereinket!

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 
gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 

keres az alábbi munkakörökbe:

• FÉNYEZŐ • LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC FORGÁCSOLÓ,
ESZTERGÁLYOS

• HEGESZTŐROBOT
KEZELŐ

Amit kínálunk:
• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)
  + teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria
• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig (1, 2 vagy 3 műszakban)
• Túlóra lehetőség, havi elszámolással és kifi zetéssel az Mt
  szerinti pótlékokkal
• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű
  szerződés
• Ingyenes szállás vagy bejárás támogatása

Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).

Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjön

+36 70 199 8662 telefonszámon!

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel 
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

devecseri szarvasmarhatelepére

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes
munkatársat keres. 

Feladata:
• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,
   állatjóléti támogatás adminisztrációja
• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető
   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során
   fellépő problémák megoldása)
• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának
   naprakész vezetése
Elvárás:
• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)
Előny, de nem feltétel:
• mezőgazdasági végzettség
• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság
Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer
• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 
önállóbb feladatkör

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az allas.somlo.hu 
oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

Adriennt a 70/930-1018-as telefonszámon.

Az alábbi munkakörbe 
keresünk kollégát:

Kőműves
Amit kínálunk:   20 éve működő cég, stabil munkahely
        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás
      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör
      Korszerű gépek és eszközök biztosítása
 
Elvárás:     Szakirányú végzettség,
      5 év szakmai tapasztalat
 
Feladatok:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai
 

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
Ajka, Vásár u. 6. illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

0620/35-33-919; 0620/9-445-746 

Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Hajtó-Mű KFT.
egy szakos

munkarendbe 
keres

fi atal női és férfi 
munkavállalókat.
Érd.: 06-30/790-2694

Most megéri váltani!
Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,

stabil, fejlődő céghez!
Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 

jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

Jelentkezzen most!Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!
Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

Targoncavezetői engedéllyel:
 • olvasztár
Érettségivel:
 • minőségügyi munkakörbe
Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:
 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

2019. január 18.2019. január 18.

Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne 
egy folyamatosan növekvő, stabil 100%-ig magyar 

2019. január 18.

Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne 

• FÉNYEZŐ • LAKATOS• FÉNYEZŐ • LAKATOS

• CNC FORGÁCSOLÓ,

tulajdonú cégnél dolgozni?

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük 
szakembereinket!

egy folyamatosan növekvő, stabil 100%-ig magyar 
tulajdonú cégnél dolgozni?

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük 

Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne Elege van a bizonytalan munkahelyekből, szeretne 
egy folyamatosan növekvő, stabil 100%-ig magyar 

tulajdonú cégnél dolgozni?

szakembereinket!

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 
gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 
Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 

gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük 
szakembereinket!

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)

• HEGESZTŐROBOT
ESZTERGÁLYOSESZTERGÁLYOS

• HEGESZTŐROBOT
KEZELŐ

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)
  + teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria  + teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria
• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig (1, 2 vagy 3 műszakban)• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig (1, 2 vagy 3 műszakban)

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)

• FÉNYEZŐ • LAKATOS

gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

• FÉNYEZŐ • LAKATOS

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 
gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat 

• FÉNYEZŐ • LAKATOS
• HEGESZTŐ

• FÉNYEZŐ • LAKATOS
• HEGESZTŐ• HEGESZTŐ• HEGESZTŐ

• CNC FORGÁCSOLÓ,• CNC FORGÁCSOLÓ,• CNC FORGÁCSOLÓ,

• FÉNYEZŐ • LAKATOS• FÉNYEZŐ • LAKATOS
• HEGESZTŐ

A Hajtó-Mű KFT.

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

A Hajtó-Mű KFT.A Hajtó-Mű KFT.A Hajtó-Mű KFT.A Hajtó-Mű KFT.A Hajtó-Mű KFT.
egy szakos
A Hajtó-Mű KFT.A Hajtó-Mű KFT.

havi elszámolással

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű

  + teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria
• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig (1, 2 vagy 3 műszakban)

havi elszámolással és kifi zetéssel az Mthavi elszámolással és kifi zetéssel az Mthavi elszámolással

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)
  + teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria
• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig (1, 2 vagy 3 műszakban)

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű

Ingyenes szállás vagy bejárás támogatásaIngyenes szállás vagy bejárás támogatásaIngyenes szállás vagy bejárás támogatása

Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).

havi elszámolással

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű

• HEGESZTŐROBOT• HEGESZTŐROBOT• HEGESZTŐROBOT

• CNC FORGÁCSOLÓ,

munkarendbe 
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

férfi

Az ülőbútorokat gyártóAz ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

fi atal női és férfi fi atal női és férfi fi atal női és férfi 
munkavállalókat.munkavállalókat.munkavállalókat.
Érd.: 06-30/790-2694Érd.: 06-30/790-2694

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel 
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

devecseri szarvasmarhatelepére

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel 
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettesÁgazati adminisztrátor - műszakvezető helyettesÁgazati adminisztrátor - műszakvezető helyettesÁgazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes

és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes

Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).

Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjön

Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan idejű

Munkavégzés helye: Devecser, Nemesgulács (Veszprém megye).

Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjönRészletekről érdeklődjön

+36 70 199 8662 telefonszámon!+36 70 199 8662 telefonszámon!

Csatlakozzon hozzánk!Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjön

+36 70 199 8662 telefonszámon!

Atia-LineAtia-LineAtia-LineAtia-Line
betanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbe

  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat
keres!

Atia-Line

Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,
Most megéri váltani!

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 

Jelentkezni:   

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.

Jelentkezni:   06/30-
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Jelentkezni:   Jelentkezni:   

• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes
munkatársat keres. 

devecseri szarvasmarhatelepére

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettesÁgazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes
munkatársat keres. 

• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,
   állatjóléti támogatás adminisztrációja
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,
   állatjóléti támogatás adminisztrációja
• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető
   állatjóléti támogatás adminisztrációja
• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető
   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során
   fellépő problémák megoldása)

• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel 
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha-tenyésztéssel 
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója 

• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)
Előny, de nem feltétel:Előny, de nem feltétel:
• mezőgazdasági végzettség

   naprakész vezetése
Elvárás:
• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)

• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának
   naprakész vezetése
Elvárás:

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

256-8101
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

256-8101

jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

stabil, fejlődő céghez!
Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 

jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:
 • olvasztár
Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:
 • olvasztár • olvasztár
Érettségivel:
 • olvasztár
Érettségivel:Érettségivel:Érettségivel:
 • minőségügyi munkakörbe • minőségügyi munkakörbe

Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:
 • olvasztár

Most megéri váltani!Most megéri váltani!Most megéri váltani!Most megéri váltani!
Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,

Most megéri váltani!
Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,

stabil, fejlődő céghez!

Most megéri váltani!

   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során

• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának

• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető
   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során

• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,

   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során

• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának

• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)

• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának

Jelentkezzen most!Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!
Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság

• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség

• mezőgazdasági végzettség• mezőgazdasági végzettség
• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság

• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer
• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 
• motiváló juttatási rendszer
• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre • szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 
önállóbb feladatkör
• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 
önállóbb feladatkörönállóbb feladatkör

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az 
oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer
• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 

 • minőségügyi munkakörbe
Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:
 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

 • minőségügyi munkakörbe
Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:
 • öntödei betanított munkás és szakmunkás • öntödei betanított munkás és szakmunkás • öntödei betanított munkás és szakmunkás

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

 • minőségügyi munkakörbe
Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:
 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

Csatlakozzon hozzánk Ön is, egy nagy múltú,

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 

Elvárás:
      5 év szakmai tapasztalat

      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

Elvárás:

      Jó munkahelyi légkör      Jó munkahelyi légkör
      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság• RISKA telepirányítási rendszer kezelésében szerzett jártasság

      5 év szakmai tapasztalat

KőművesKőműves
Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kőműves
   20 éve működő cég, stabil munkahelyAmit kínálunk:   20 éve működő cég, stabil munkahelyAmit kínálunk:

        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás

Kőműves

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az 
oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

70/930-1018-as telefonszámon.

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az 
oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre • szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az 

70/930-1018
oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

70/930-1018

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

Jelentkezzen most!Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!
Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

 • öntödei betanított munkás és szakmunkás

Jelentkezzen most!Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!
Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!
Jelentkezzen most!Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!
Hívjon minket 20 382 88 70! Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

      5 év szakmai tapasztalat      5 év szakmai tapasztalat

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák

      Telephely felújítási munkálatai

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
Ajka, Vásár u. 6.Ajka, Vásár u. 6.AAjka, Vásár u. 6.

      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai

        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás
      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör

   20 éve működő cég, stabil munkahely
        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás

KőművesKőműves
   20 éve működő cég, stabil munkahely

      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör      Jó munkahelyi légkör
      Korszerű gépek és eszközök biztosítása
      Jó munkahelyi légkör
      Korszerű gépek és eszközök biztosítása      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

     Szakirányú végzettség,     Szakirányú végzettség,

        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás
      Kiemelkedő bérezés      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör

Az alábbi munkakörbe 
keresünk kollégát:

Az alábbi munkakörbe 
keresünk kollégát:keresünk kollégát:keresünk kollégát:

Kőműves

Az alábbi munkakörbe 
keresünk kollégát:

illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

0620/35-33-919; 0620/9-445-746

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

0620/35-33-919; 0620/9-445-746

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

0620/35-33-919; 0620/9-445-7460620/35-33-919; 0620/9-445-746

      Korszerű gépek és eszközök biztosítása      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai

        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás

      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

0620/35-33-919; 0620/9-445-7460620/35-33-919; 0620/9-445-746

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,
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SÍREMLÉK
10 év garanciával!

Urna méret:
Szimpla méret:
Dupla méret:

150.000 Ft
250.000 Ft
400.000 Ft

Akár téli telepítéssel is!

06-30/751-8883

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár már 224.790 Ft-tól kaphatóak

Rendeljen most klímát
TŐLÜNK!

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen  vagy PIROS RÓBERT-nél a 

+36-70/429-3286-os telefonszámon kérhető.

Előzze meg a 
sorban állást!

2019. 01.11-től 01.31-ig

06-20/4048-680
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

nyitva tartás

01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.jéig.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat: 

9-12, 13-17
9-12, 13-17
9-12, 13-17
9-12, 13-17
9-12, 13-17
8-12

Ajka, Szabadság tér 19. Kereskedők háza

kedvezménnyel kapható!

SÍREMLÉKSÍREMLÉKSÍREMLÉKSÍREMLÉKSÍREMLÉK
10 év garanciával!

SÍREMLÉK
10 év garanciával!

SÍREMLÉK
10 év garanciával!10 év garanciával!10 év garanciával!

01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.
kedvezménnyel kapható!kedvezménnyel kapható!kedvezménnyel kapható!kedvezménnyel kapható!kedvezménnyel kapható!

01.14-02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig.

Ajka, Szabadság tér 19. Kereskedők házaAjka, Szabadság tér 19. Kereskedők házaAjka, Szabadság tér 19. Kereskedők háza

Urna méret:Urna méret:Urna méret:
Szimpla méret:Szimpla méret:Szimpla méret:
Dupla méret:Dupla méret:

Urna méret:

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár márakár már

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel

Előzze meg a Előzze meg a 
sorban állást!sorban állást!
Előzze meg a Előzze meg a Előzze meg a 
sorban állást!sorban állást!sorban állást!

Rendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímát

Előzze meg a 
sorban állást!sorban állást!

Hétfő:Hétfő:Hétfő:
Kedd:Kedd:Kedd:
Szerda:Szerda:

nyitva tartás
Hétfő:Hétfő:
nyitva tartás

kedvezménnyel kapható!kedvezménnyel kapható!

Szerda:

400.000 Ft
250.000 Ft
400.000 Ft

150.000 Ft150.000 Ft
250.000 Ft
400.000 Ft

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen  vagy PIROS RÓBERT-nél a besserklima@gmail.com címen  vagy PIROS RÓBERT-nél a besserklima@gmail.com címen  vagy PIROS RÓBERT-nél a 

+36-70/429-3286-os
besserklima@gmail.com címen  vagy PIROS RÓBERT-nél a 

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 

Rendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímát
sorban állást!

Rendeljen most klímátRendeljen most klímát
sorban állást!sorban állást!

Készülékeink teljes beüzemeléssel
TŐLÜNK!
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ILLÉS Árnyékolástechnika

06-20/06-20/

• Napellenzők• Napellenzők
• Roletták• Roletták
• Harmonikaajtók• Harmonikaajtók

• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták

• Reluxák
• Szúnyoghálók• Szúnyoghálók
• Napellenzők• Napellenzők

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE
• Harmonikaajtók

4048-6804048-680
SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

• Harmonikaajtók w
w

w.
ill

es
ar

ny
ek

ol
as

te
ch

ni
ka

.h
u

• Harmonikaajtók

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSESZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

4048-6804048-6804048-680




