
A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E 2019. január 25. XXX./4. VALUTAVÁLTÁS
Ajka belterületi

1 hektár
összközműves

40%-ban 
beépíthető

ipari terület
ELADÓ 

Érdeklődni: 

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

GÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Hazai tojás

Hazai zsákos burgonya

Alma (Idared)

Folyamatos déli gyümölcs akció!

01.25-01.31.

M méretű, 433,9 Ft/kg

Akció!

3290
Ft/db

159Ft/kg
30 kg-os kiszerelésben

159 Ft/kg, 4770 Ft/zsák 199Ft/kg
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Folytatás a 4. oldalon

2 2019. január  25.

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS!
Szerezz még egy esélyt egy második szakmával!

Jelentkezz a Veszprémi Szakképzési Centrum
ESTI TAGOZATOS képzéseire!

VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

Szakma (képzési idő)                 Jelentkezés feltétele

GÉPÉSZETI
KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK

A „VSZC SZENT-GYÖRGYIBEN”!
A VSZC kiváló ajkai tanáraival!

Szerszámkészítő (1 év)1

( OKJ 34 521 10)

CNC GÉPKEZELŐ (1 év)1

(OKJ35 521 01)

8 általános végzettség
(különbözeti vizsgával), vagy 
befejezett 10. osztály

OKJ 34 521 03 Gépi 
forgácsoló végzettség

INDULÁS: 2019.02.01.
További információ:

• titkarsag@vszcajka.hu • www.vszcajka.hu
vagy: 20/229-1322, 20/453-6323

1 egészségügyi alkalmasság szükséges, 2 pályaalkalmasság szükséges

Szénacél idomok (Yorkshire) 

Schlösser radiátorszelepek 

 Dég UCS radiátor bekötő szelep

Ariston Shape vízmelegítők

-35%
-30%

-30%
-15%

INGATLAN

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

Ajka mellett 7 szobás, nagy csa-

ládi ház, fix bevétellel eladó. TN < 

06/70/774-3935

INGATLAN KIADÓ
Ajkán a városközpontban 1 szobás 

lakás kiadó 2 havi kaucióval. Érd: 15 

óra után < 06/70/512-8175

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

ÜZLET
Nyirádon a főút mellett 120 
nm-es üzlethelyiség kiadó! < 
06/30/979-4469

Kiadó ipari ingatlan Ajkán a 
városban 90 nm épület 300 
nm zárt udvarral. Raktárnak, 
műhelynek, telephelynek! 
Esetleg működő projekthez 
alvállalkozóként társulnék. < 
06/30/228-3350

Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-
házban 42 nm-es üzletem. < 
06/20/368-2559
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Jelentkezz a Veszprémi Szakképzési CentrumJelentkezz a Veszprémi Szakképzési Centrum
ESTI TAGOZATOS képzéseire!

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS!

-15%
-30%-30%
-15%

Szakközépiskolája és Kollégiuma 
8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

 (képzési idő)

VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

A VSZC kiváló ajkai tanáraival!

VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

A VSZC kiváló ajkai tanáraival!

Szakma (képzési idő)Szakma

SzerszámkészítőSzerszámkészítő
( OKJ 34 521 10)

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

 (képzési idő)
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INGYENES FELNŐTTOKTATÁS!
Szerezz még egy esélyt egy második szakmával!

Jelentkezz a Veszprémi Szakképzési Centrum
Szerezz még egy esélyt egy második szakmával!

ESTI TAGOZATOS képzéseire!

GÉPÉSZETI
KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEKKERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEKKERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK

A „VSZC SZENT-GYÖRGYIBEN”!A „VSZC SZENT-GYÖRGYIBEN”!

Jelentkezz a Veszprémi Szakképzési Centrum
ESTI TAGOZATOS képzéseire!ESTI TAGOZATOS képzéseire!

1 egészségügyi alkalmasság szükséges, 

• titkarsag@vszcajka.hu • www.vszcajka.hu
vagy: 20/229-1322, 20/453-6323

(1 év)1

(különbözeti vizsgával),

befejezett 10. osztály

Jelentkezés Jelentkezés 

8 általános végzettség
(különbözeti vizsgával),

CNC GÉPKEZELŐ (1 év)CNC GÉPKEZELŐ 

INDULÁS: 2019.02.01.INDULÁS: 2019.02.01.INDULÁS: 2019.02.01.
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VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 

• titkarsag@vszcajka.hu • www.vszcajka.hu• titkarsag@vszcajka.hu • www.vszcajka.hu
vagy: 20/229-1322, 20/453-6323
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• titkarsag@vszcajka.hu • www.vszcajka.hu
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

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!
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Készletről azonnal elvihetők!

Ohio gardrób
120x190x61 cm
tolóajtós

Detroit kanapé
240 cm ágyméret: 200x150 cm

Matthias „U” alakú garnitúra
323x219x160 cm, ágyazható

Anikó konyha
200 cm, mosogatóval

Celine magasfényű nappali
276 cm

Victoria szekrénysor
413 cm

Lexa nappali sor 320 cm

Vesuv kanapé
200 cm ágyméret: 200x150 cm

Festo nappali
310 cm

49.900 Fttt

99.900 Fttt

89.900 Fttt

78.900 Fttt

231.900 FtFttttttttttttttttttttttttttttttttFttttttttttttttttttttttttttt 89.900 Fttt

79.900 Fttt 104.600 FtFtttttttttttttttttttttttttttttttFtttttttttttttttttttttttttt 138.000 FtFtttttttttttttttttttttttttttttttFttttttttttttttttttttttttttt
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200 cm, mosogatóval

Matthias „U” alakú garnitúraMatthias „U” alakú garnitúra

Lexa nappali sor Lexa nappali sor 

99.90099.900

231.900231.900 FtFtFtFtFt231.900231.900

Készletről azonnal elvihetők!Készletről azonnal elvihetők!

323x219x160 cm, ágyazható

Vesuv kanapéVesuv kanapéVesuv kanapéVesuv kanapé
200 cm ágyméret: 200x150 cm200 cm ágyméret: 200x150 cm
Vesuv kanapéVesuv kanapé
200 cm ágyméret: 200x150 cm200 cm ágyméret: 200x150 cm200 cm ágyméret: 200x150 cm200 cm ágyméret: 200x150 cm

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi
Nyitva tartás:

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

FtFtttt

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

Lapzárta: kedd 12.00 óra
minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Készletről azonnal elvihetők!Készletről azonnal elvihetők!
Celine magasfényű nappaliCeline magasfényű nappali Victoria szekrénysor

Készletről azonnal elvihetők!Készletről azonnal elvihetők!
89.90089.900

Celine magasfényű nappaliCeline magasfényű nappali

Készletről azonnal elvihetők!Készletről azonnal elvihetők!
Celine magasfényű nappaliCeline magasfényű nappali
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vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  
A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
 zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 
 zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

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

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 
megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!
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• Szúnyoghálók• Szúnyoghálók• Szúnyoghálók
• Napellenzők
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Folytatás az 2. oldalról

4 2019. január  25.

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

Folytatás az 5. oldalon

GARÁZST KERES

Garázst vennék kiemelkedő 
áron az alábbi utcákban 
Ajkán: Kossuth, Semmel-
weis valamint Kohász utcá-
ban. < 06/20/353-3919

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

Vállalkozókat keresünk 
gyenesdiási ház bontására 
és/vagy a sitt elszállítá-
sára. Info: http://aktaqkac.
hu/wp/? page_id=491 < 
06/70/393-6852

Sonka, hagyományosan érlelt 

eladó. 2500 Ft/kg. Házhoz szállítás 

megoldható. < 06/20/218-2963

Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvező ár! 
< 06/20/481-8124

Tűzifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567

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

ÁLLAT
Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

2019. január  25.2019. január  25.

GARÁZST KERESGARÁZST KERES

Garázst vennék kiemelkedGarázst vennék kiemelked
 az alábbi utcákban 

Garázst vennék kiemelked
 az alábbi utcákban 

Ajkán: Kossuth, Semmel-
 az alábbi utcákban 

Ajkán: Kossuth, Semmel-

Vegyes kemény t
liban, konyhakészen szál-

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Vegyes kemény t
liban, konyhakészen szál-

ban. < 06/20/353-3919ban. < 06/20/353-3919

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

lszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

lszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-AA5815133 < 06/70/360-

lszállítom megunt, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

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: 6 db 800x700x8 mm edzett 

üveglap 5 db nagyméret

Eladó:
üveglap 5 db nagyméret

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

üveglap 5 db nagyméret

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

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

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

eladó. 2500 Ft/kg. Házhoz szállítás 

megoldható. < 06/20/218-2963

Nyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-

Sonka,
eladó. 2500 Ft/kg. Házhoz szállítás 

megoldható. < 06/20/218-2963

hu/wp/? page_id=491 < 
06/70/393-685206/70/393-6852

 hagyományosan érlelt 

eladó. 2500 Ft/kg. Házhoz szállítás 

nyogháló. Ingyenes fel-

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

Vállalkozókat keresünk Vállalkozókat keresünk 
gyenesdiási ház bontására 
Vállalkozókat keresünk 
gyenesdiási ház bontására gyenesdiási ház bontására 
és/vagy a sitt elszállítá-és/vagy a sitt elszállítá-
sára. Info: http://aktaqkac.

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

ifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet . Szállítás 
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 

 ár! 

ifa kályha készen tölgy par-

, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-nyogháló. Ingyenes fel-

 ár! 

kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-256706/30/314-2567

Névjegykártya készítés. Névjegykártya készítés. 
Professzionális nyomdai Pr
megoldások Ajkán, igényes 

ifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 

Háztartási gépek,

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

30-180 kg-ig eladók. 500 30-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 

névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu
Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.huwww.nevjegypartner.hu

megoldások Ajkán, igényes 

mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
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Folytatás a 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon

2019. január 25. 5

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

Nem is olyan könnyű időnként 
menekülni a süllyedő hajóról…. 
Előfordult már több álláskere-
sőmnél, hogy az utolsó munka-
hely az önéletrajzában egy sajtó-
ból is hírhedt, fájdalmasan rossz 
hírű cég, ezért nem boldogult az 
álláskereséssel. Természetesen 
ezek az álláskeresők távolról 
sem voltak felelősek a kialakult 
botrányért, ők tették a dolgukat, 
nem tehettek róla, hogy a cég 
rossz hírűvé vált.

A legtöbb esetben, hiába volt 
egyébként jó az önéletrajza, szak-
mai múltja, nem is keresték. Vagy 
behívták állásinterjúra, hogy 
kíváncsiskodjanak, mi is volt a 
cégnél – természetesen itt nincs jó 
megoldás: ha mesél, pletykál, az 
is problémás, ha közli, hogy nem 
mesélhet, úgy sem lesz jó. Nem ér-
demes elkezdeni magyarázkodni 
sem, hogy nem te voltál a felelős, 
nem mondhatod el, szerinted ki 
volt, stb. Ha mentegetőzöl, gya-
nús…
Akkor mi a megoldás?
A kíváncsiskodó állásinterjún 
egyetlen, talán sikerre vivő straté-
gia, ha elmondod, hogy voltak hi-
bák, amikről addig nem tudtál, de 
így utólag sok tanulságot tudtál 
levonni belőle, tanultál belőlük. 
Majd jóval többet kell beszélned 
arról, amiről a normál működés 
során szólt a munkád.
Próbáld meg kivédeni a kíváncsis-
kodást már az önéletrajzban. Elő-
ször az optikai trükkökkel élünk: 
kompetencia-alapú CV-t írva, 
majd a második oldalon lesznek 
a munkahelyek, mire odaér az 
olvasásban a kiválasztó, talán 
már meggyőztük. De legalábbis 
adtunk neki elég témát a szakmai 
beszélgetéshez, informáltuk, így ez 
nem is igazi trükközés.

Nagy titokban, felmondás előtt 
próbálkoznál az álláskereséssel, 
és persze a piac már rég tudja a 
cégről, hogy botrány van. A “mi-
ért akar állást váltani” kérdést 
legalább kihagyják. Az is jó straté-
gia, hogy ha lehetséges, más ipar-
ágban próbálkozol (egy könyvelő 
viszonylag könnyen megteheti, 
egy mérnök annyira nem) – ne-
hezebben derül ki az álláskeresés, 
kevésbé izgalmas a botrány egy 
távolabbi iparág számára.
Ha nem tudsz más iparágban pró-
bálkozni, akkor érdemes a szemé-
lyes eredményekre koncentrálni: 
sikeres projekt, számok, százalé-
kok, természetesen az üzleti titko-
kat nem kiadva.
Itt is igaz egyébként, hogy a leg-
több interjúztató akkor “repül 
rá” a problémás területre – most 
a botrányra – ha az láthatólag 
számodra is probléma. Ha a he-
lyén kezeled, talán ő is ott fogja 
kezelni.
A titokban végzett álláskeresésnél 
különösen fi gyelni kell arra, hogy 
csak olyan állásinterjúra menj el, 
amiből lehet jó állás. Azaz, már 
az állásinterjúra invitáló telefon-
hívásban meg kell tudni részle-
teket, hogy felmérhesd: megéri-e 
elmenni.
A tömeges próbálkozás addig 
működik, amíg az önéletrajzokat 
küldöd, számolatlanul, hátha va-
lahonnan jön érdeklődő válasz. 
De az állásinterjúra híváskor már 
muszáj lesz szűkíteni a lehetősége-
ket. Ez persze magában hordozza 
a kockázatot, hogy jó lehetősége-
ket hagysz ki, tehát mindig éber-
nek kell lenni. A szempontjaidat 
ezért előre össze kell szedned: 
cégméret, iparág, pozíció, a mun-
kavégzés helye stb. És már az ál-
láshirdetésekre jelentkezéskor is 
ezt szem előtt tartani.
És persze az ismerősöket, akiktől 
álláskeresési segítséget kértél, szin-
tén külön meg kell kérned a teljes 
diszkrécióra.
Emellett számítanod kell arra, 
hogy az új kollégákról még most is 
lassan döntenek az állást hirdető 
cégek. Azaz, a süllyedő hajó még 
tovább fog süllyedni, ezek a prob-
lémák még inkább felmerülnek.

forrás: cvonline.hu

Álláskeresés egy 
csődbemenő cégből

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

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

Épület felújítást (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

Kőműves munkát, belső átala-
kítást vállalunk. < 06/20/218-
2963

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

Suzuki Ignist vennék 12 év körülit. 

< 06/30/630-4568

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 KÍNÁL
A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
gépkocsivezető munkatársat 
keresünk. Jelentkezni telefo-
non Soós Zsolt: < 06/20/237-

4936, illetve személyesen Ajka 
Ipari Park 2/5.

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

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

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

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
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 kaphatóak kaphatóak

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel

Rendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímátRendeljen most klímát

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
-tól kaphatóak Ft Ft-tól-tól-tól Ft Ft-tól-tól

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 kaphatóak kaphatóak

Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
űtőHű

mosogatógép, bojler, mikró sorban állást! mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás sorban állást!sorban állást!

Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

 telefonszámon kérhető. telefonszámon kérhető.

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

vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 

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

2019. 01.11-től 01.31-ig2019. 01.11-től 01.31-ig

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
2019. 01.11-től 01.31-ig2019. 01.11-től 01.31-ig

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
2019. 01.11-től 01.31-ig

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

stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 

munkatársakat keresünk. Érd: 
munkanapokon < 06/70/608-
1346 Browning Securite Kft. 

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

4936, illetve személyesen Ajka 
Ipari Park 2/5.Ipari Park 2/5.

Portaszolgálat ellátására 
24 órában, ajkai telephelyre 
munkatársakat keresünk. Érd: 

adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 

, mosógép, 
kishibás gépet reális áron 

ő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 

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

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

Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
gógusi/óvodavezet

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

SomlószSomlósz
munkakörbe keres munkavál-

munkatársakat keresünk. Érd: 
munkanapokon < 06/70/608-

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

 kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

k, kovácsoltvas jel-
 kapuk, kerítések, íves 

ők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes kör

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 

lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335< 06/30/972-6335

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

polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes körlakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

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

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

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

lláskeresés egy Álláskeresés egy Álláskeresés egy ÁÁ
csődbemenő cégből

Aszfaltozás, térkövezés, 

1204 vagy 06/20/292-1117

lláskeresés egy 
1204 vagy 06/20/292-1117

vállaljuk referenciákkal. < 
06/70/372-9513, 06/70/368-
7568

Kő

k, zsaluzás és egyéb famun-
kák teljes kör
vállaljuk referenciákkal. < 
06/70/372-9513, 06/70/368-

gipszkartonozás, burkolás, 
stb.) továbbá elstb.) továbbá el

k, zsaluzás és egyéb famun-
kák teljes kör
vállaljuk referenciákkal. < 

K

munkakörbe keres munkavál-
r, bolti 

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

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

őlősi Sütségben. Somlósző
Szoc. SzövetkezetSzoc. Szövetkezet

munkakörbe keres munkavál-
r, bolti r, bolti 

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

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

Épület felújítást (bontás, beto-Épület felújítást (bontás, beto-Épület felújítást (bontás, beto-
nozás, vakolás, falszerkezetek, 

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 

csődbemenő cégből
lláskeresés egy 

csődbemenő cégből
lláskeresés egy lláskeresés egy 

csődbemenő cégbőlcsődbemenő cégbőlcsődbemenő cégbőlcsődbemenő cégből

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-

 megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 

kítást vállalunk. < 06/20/218-

Készpénzért autóját, teherau-

ves munkát, belső átala-
kítást vállalunk. < 06/20/218-

 megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 

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

KisteherautóKisteherautó
06/30/228-335006/30/228-3350

Készpénzért autóját, teherau-Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

Nem is olyan könnyű időnként 
menekülni a süllyedő hajóról…. 
Előfordult már több álláskere-
sőmnél, hogy az utolsó munka-

Nem is olyan könnyű időnként 
menekülni a süllyedő hajóról…. 
Nem is olyan könnyű időnként 

Előfordult már több álláskere-
sőmnél, hogy az utolsó munka-
hely az önéletrajzában egy sajtó-
sőmnél, hogy az utolsó munka-
hely az önéletrajzában egy sajtó-
ból is hírhedt, fájdalmasan rossz 
hely az önéletrajzában egy sajtó-
ból is hírhedt, fájdalmasan rossz ból is hírhedt, fájdalmasan rossz 
hírű cég, ezért nem boldogult az hírű cég, ezért nem boldogult az 
álláskereséssel. Természetesen álláskereséssel. Természetesen 
ezek az álláskeresők távolról 

menekülni a süllyedő hajóról…. 
Előfordult már több álláskere-
sőmnél, hogy az utolsó munka-
hely az önéletrajzában egy sajtó-

cégről, hogy botrány van. A “mi-
ért akar állást váltani” kérdés
legalább kihagyják. Az is jó straté-
gia, hogy ha lehetséges, más ipar-

próbálkoznál az álláskereséssel, 
és persze a piac már rég tudja a 
cégről, hogy botrány van. A “mi-
ért akar állást váltani” kérdés

Nagy titokban, felmondás előt

csődbemenő cégből
Nagy titokban, felmondás előt
próbálkoznál az álláskereséssel, 
és persze a piac már rég tudja a 
cégről, hogy botrány van. A “mi-

legalább kihagyják. Az is jó straté-
gia, hogy ha lehetséges, más ipar-
ágban próbálkozol (egy könyvelő 
gia, hogy ha lehetséges, más ipar-
ágban próbálkozol (egy könyvelő ágban próbálkozol (egy könyvelő 
viszonylag könnyen megteheti, viszonylag könnyen megteheti, 
egy mérnök annyira nem) – ne-
viszonylag könnyen megteheti, 
egy mérnök annyira nem) – ne-
hezebben derül ki az álláskeresés, 
egy mérnök annyira nem) – ne-
hezebben derül ki az álláskeresés, 
kevésbé izgalmas a botrány eg

ért akar állást váltani” kérdés
legalább kihagyják. Az is jó straté-
gia, hogy ha lehetséges, más ipar-
ágban próbálkozol (egy könyvelő 

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

< 06/30/630-4568

Bolti eladó, boltvezet

06/30/946-830706/30/946-8307

 Ignist vennék 12 év körülit. 

< 06/30/630-4568

OKTATÁS

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez

megoldás: ha mesél, pletykál, az 
is problémás, ha közli, hogy nem 
mesélhet, úgy sem lesz jó. Nem ér-
demes elkezdeni magyarázkodni 

kíváncsiskodjanak, mi is volt a 
cégnél – természetesen itt nincs jó 
megoldás: ha mesél, pletykál, az 
is problémás, ha közli, hogy nem 

mai múltja, nem is keresték. Vagy 
behívták állásinterjúra, hogy behívták állásinterjúra, hogy 
kíváncsiskodjanak, mi is volt a 
cégnél – természetesen itt nincs jó 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 

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

 feltételekkel. < 

demes elkezdeni magyarázkodni 
sem, hogy nem te voltál a felelős, 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-

számodra is probléma. Ha a he-
lyén kezeled, talán ő is ott fogja 
kezelni.
A titokban végzett álláskeresésné

rá” a problémás területre – mos
a botrányra – ha az láthatóla
számodra is probléma. Ha a he-
lyén kezeled, talán ő is ott fogja 

Itt is igaz egyébként, hogy a leg-
több interjúztató akkor “repü
Itt is igaz egyébként, hogy a leg-
több interjúztató akkor “repü
rá” a problémás területre – mos
a botrányra – ha az láthatóla

sem voltak felelősek a kialakult 
botrányért, ők tették a dolgukat, 
nem tehettek róla, hogy a cég 
botrányért, ők tették a dolgukat, 
nem tehettek róla, hogy a cég nem tehettek róla, hogy a cég 

A legtöbb esetben, hiába volt A legtöbb esetben, hiába volt 
egyébként jó az önéletrajza, szak-

ezek az álláskeresők távolról 
sem voltak felelősek a kialakult 

A titokban végzett álláskeresésné

Ha nem tudsz más iparágban pró-Ha nem tudsz más iparágban pró-
bálkozni, akkor érdemes a szemé-bálkozni, akkor érdemes a szemé-
lyes eredményekre koncentrálni: 
bálkozni, akkor érdemes a szemé-
lyes eredményekre koncentrálni: 
sikeres projekt, számok, százalé-
lyes eredményekre koncentrálni: 
sikeres projekt, számok, százalé-
kok, természetesen az üzleti titko-
sikeres projekt, számok, százalé-
kok, természetesen az üzleti titko-

kevésbé izgalmas a botrány egkevésbé izgalmas a botrány egykevésbé izgalmas a botrány egykevésbé izgalmas a botrány eg

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 KÍNÁL

, 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

kács, cukrász, pincér, ven-
, vendéglátó , vendéglátó 

, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-

(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁL
A Zalaco Zrt ajkai üzemébe A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 

ocsivezet
A Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
gépkocsivezet
keresünk. Jelentkezni telefo-
gépk
keresünk. Jelentkezni telefo-
non Soós Zsolt: < 06/20/237-

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).

ÁLLÁST KÍNÁL

volt, stb. Ha mentegetőzöl, gya-

Akkor mi a megoldás?
A kíváncsiskodó állásinterjún 
egyetlen, talán sikerre vivő straté-

nem mondhatod el, szerinted ki 
volt, stb. Ha mentegetőzöl, gya-

demes elkezdeni magyarázkodni 
sem, hogy nem te voltál a felelős, 
demes elkezdeni magyarázkodni 
sem, hogy nem te voltál a felelős, 
nem mondhatod el, szerinted ki 
volt, stb. Ha mentegetőzöl, gya-

A kíváncsiskodó állásinterjún 
egyetlen, talán sikerre vivő straté-
A kíváncsiskodó állásinterjún 
egyetlen, talán sikerre vivő straté-
gia, ha elmondod, hogy voltak hi-
egyetlen, talán sikerre vivő straté-
gia, ha elmondod, hogy voltak hi-
bák, amikről addig nem tudtál, de 
gia, ha elmondod, hogy voltak hi-
bák, amikről addig nem tudtál, de 
így utólag sok tanulságot tudtál 
bák, amikről addig nem tudtál, de 
így utólag sok tanulságot tudtál 
levonni belőle, tanultál belőlük. 
így utólag sok tanulságot tudtál 
levonni belőle, tanultál belőlük. 

Akkor mi a megoldás?Akkor mi a megoldás?
A kíváncsiskodó állásinterjún 
egyetlen, talán sikerre vivő straté-

amiből lehet jó állás. Azaz, má
az állásinterjúra invitáló telefon-
hívásban meg kell tudni részle-
teket, hogy felmérhesd: megéri-e 

 gyelni kell arra, hog
csak olyan állásinterjúra menj el, 
amiből lehet jó állás. Azaz, má
az állásinterjúra invitáló telefon-
hívásban meg kell tudni részle-

A titokban végzett álláskeresésnéA titokban végzett álláskeresésné
 gyelni kell arra, hogy gyelni kell arra, hogy gyelni kell arra, hog

csak olyan állásinterjúra menj el, 
amiből lehet jó állás. Azaz, má

hívásban meg kell tudni részle-
teket, hogy felmérhesd: megéri-e teket, hogy felmérhesd: megéri-e 

A tömeges próbálkozás addi
elmenni.
A tömeges próbálkozás addiA tömeges próbálkozás addi
működik, amíg az önéletrajzokaműködik, amíg az önéletrajzoka
küldöd, számolatlanul, hátha va-küldöd, számolatlanul, hátha va-
lahonnan jön érdeklődő válasz. 

az állásinterjúra invitáló telefon-
hívásban meg kell tudni részle-hívásban meg kell tudni részle-
teket, hogy felmérhesd: megéri-e 

adtunk neki elég témát a szakmai 
beszélgetéshez, informáltuk, így ez 
nem is igazi trükközés.

olvasásban a kiválasztó, talán 
már meggyőztük. De legalábbis 
adtunk neki elég témát a szakmai 
beszélgetéshez, informáltuk, így ez 

majd a második oldalon lesznek 
a munkahelyek, mire odaér az a munkahelyek, mire odaér az 
olvasásban a kiválasztó, talán 
már meggyőztük. De legalábbis 
adtunk neki elég témát a szakmai 

non Soós Zsolt: < 06/20/237- nem is igazi trükközés.

És persze az ismerősöket, akiktő
álláskeresési segítséget kértél, szin-
tén külön meg kell kérned a teljes 
diszkrécióra.

láshirdetésekre jelentkezéskor is 
ezt szem előtt tartani.
És persze az ismerősöket, akiktő
álláskeresési segítséget kértél, szin-

cégméret, iparág, pozíció, a mun-
kavégzés helye stb. És már az ál-kavégzés helye stb. És már az ál-
láshirdetésekre jelentkezéskor is 
ezt szem előtt tartani.
És persze az ismerősöket, akiktő

Majd jóval többet kell beszélned 
arról, amiről a normál működés arról, amiről a normál működés 

Próbáld meg kivédeni a kíváncsis-Próbáld meg kivédeni a kíváncsis-
kodást már az önéletrajzban. Elő-
Próbáld meg kivédeni a kíváncsis-
kodást már az önéletrajzban. Elő-kodást már az önéletrajzban. Elő-
ször az optikai trükkökkel élünk: ször az optikai trükkökkel élünk: 
kompetencia-alapú CV-t írva, 

levonni belőle, tanultál belőlük. 
Majd jóval többet kell beszélned Majd jóval többet kell beszélned tén külön meg kell kérned a teljes 

diszkrécióra.
Emellett számítanod kell arra, 

De az állásinterjúra híváskor már
muszáj lesz szűkíteni a lehetősége-
ket. Ez persze magában hordozza 
muszáj lesz szűkíteni a lehetősége-
ket. Ez persze magában hordozza ket. Ez persze magában hordozza 
a kockázatot, hogy jó lehetősége-a kockázatot, hogy jó lehetősége-
ket hagysz ki, tehát mindig éber-
a kockázatot, hogy jó lehetősége-
ket hagysz ki, tehát mindig éber-
nek kell lenni. A szempontjaida
ket hagysz ki, tehát mindig éber-
nek kell lenni. A szempontjaida
ezért előre össze kell szedned: 

lahonnan jön érdeklődő válasz. lahonnan jön érdeklődő válasz. 
r

cégek. Azaz, a süllyedő hajó mé
tovább fog süllyedni, ezek a prob-
lémák még inkább felmerülnek.

hogy az új kollégákról még most is 
lassan döntenek az állást hirdető 
cégek. Azaz, a süllyedő hajó mé
tovább fog süllyedni, ezek a prob-

Emellett számítanod kell arra, Emellett számítanod kell arra, 
hogy az új kollégákról még most is 
lassan döntenek az állást hirdető 

lémák még inkább felmerülnek.

forrás: cvonline.huforrás: cvonline.hu

tovább fog süllyedni, ezek a prob-tovább fog süllyedni, ezek a prob-
lémák még inkább felmerülnek.
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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!

Devecseri Hangya ABC 
eladó-pénztáros
munkatársakat keres.

               érd.: 06-30/946-3112PolusCoop
Zrt.

24
80

90

Ajkai munkalehetőségek

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

EGY VAGY HÁROM 
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.

25
06

17

Az ajkai Magyar Imre Kórház 
Főigazgatója pályázatot hirdet: 
konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére. Jelentkezni: elő-
zetes időpont egyeztetés után 
személyesen, Bakos Ágnes 
bér- és munkaügyi ügyintéző-
jénél a < 06/88/521-800/117 
mellékszámon, a meglévő bizo-
nyítványok és önéletrajz bemu-
tatásával.

ÁLLÁST KÍNÁL

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.-

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.-

Vagyonőr munkatársakat 
keresünk hosszútávra ajkai 
telephely-őrzésre 24 órás 
munkarendbe. Érdeklődni: < 
06/20/435-0397, Vávisz 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.-

Autóbuszvezetőt felveszünk 20 
személyes autóbuszra, Ajkáról 
induló, szerződéses járatra! 
Érvényes engedélyekkel! < 
06/20/625-5888 Star - Guide 
Kft.

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat, minő-
ségellenőröket keresünk 
sárvári munkahelyre, autó-
ipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszútávú 
munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes 
díjmentes szállás bizto-
sított. < 06/70/5272554,
femmunka.eu@gmail.com
(Cor-TexEuro Kft.)

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

Folytatás az 5. oldalról

Folytatás a 7. oldalon

ÁLLÁST KÍNÁL

Folytatás az 5. oldalrólFolytatás az 5. oldalrólFolytatás az 5. oldalról

Csatlakozz a csapatunk-Csatlakozz a csapatunk-

ÁLLÁST KÍNÁL

Folytatás az 5. oldalról
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konyhai kisegít
igazgatója pályázatot hirdet: 

konyhai kisegítkonyhai kisegít
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Az ajkai Magyar Imre Kórház 
igazgatója pályázatot hirdet: 
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Atia-LineAtia-Line
betanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbe

  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat
keres!

Atia-Line

Jelentkezni:   Jelentkezni:   06/30-

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
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:   

Ajkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségek

ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítéssel

EGY VAGY HÁROM EGY VAGY HÁROM 

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:

ÖSSZESZERELŐ és 
GÉPKEZELŐ 
munkakörben!

OPERÁTOR, 
ÖSSZESZERELŐ és 

GÉPKEZELŐ 

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!

256-8101
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

256-8101

-  Hosszú távú munkalehetőség
- Munkába járás támogatása

        ingyenes buszjárattal
        bérlettel (előre biztosítjuk)

        üzemanyag térítéssel

- Teljesítmény prémium
- Munkabér előleg

-  Hosszú távú munkalehetőség
- Munkába járás támogatása

- Béren kívüli juttatás

- Teljesítmény prémium

        ingyenes buszjárattal
        bérlettel (előre biztosítjuk)

        üzemanyag térítéssel
        bérlettel (előre biztosítjuk)

        üzemanyag térítéssel
- Távoli lakóhely esetén szállás

        üzemanyag térítéssel
- Távoli lakóhely esetén szállás- Távoli lakóhely esetén szállás

Telefonon a Telefonon a 

- Munkába járás támogatása
        ingyenes buszjárattal

        bérlettel (előre biztosítjuk)
        üzemanyag térítéssel

Csörgess meg, visszahívunk!  
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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

ELADÓT
keresünk

Á
L

L
Á

S

- ha rendelkezel
  középfokú
  végzettséggel
- ha érdekel az
   értékesítés
- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív
  gondolataid
- ha szeretnél prémium
   Husqvarna kertészeti és
   erdészeti termékekkel    
   foglalkozni

Akkor rád számítunk
és Te is számíthatsz ránk!

Jelentkezés, információ:
info@gardenpont.hu / 06-70-372-9397

Önéletrajzot az info@gardenpont.hu e-mail címre várjuk.

Ha szívesen lennél egy 
stabil vállalati háttérrel 
rendelkező fi atal csapat 
tagja, fényképes 
jelentkezésedet 
írásban az alábbi
címekre küldheted el:

8400 Ajka, Sport u. 29.

vagy e-mailen:
offi ce@speedtech.hu

Amit mi kínálunk:
■  Versenyképes
    jövedelem
■  Béren kívüli
    juttatások
■  Hosszú távú,
    biztos munkahely
    egy sikeres és
    folyamatosan
    fejlődő vállalatnál
■  Változatos munka
■  Családias
    munkakörnyezet
■  Személyes fejlődési
    lehetőség
■  Megbecsülés
■  Utazási
    költségtérítés

Az ajkai székhelyű Speed-Tech Kft. több mint 100 munkavállalóval 
20 éve tevékenykedik CNC megmunkálás, hegesztéstechnika és az 
elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:

CNC maróst
Feladatok:
■ közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
■ meglévő programok behívása, ellenőrzése, korrekciózása
■ új termék esetén a CNC program önálló megírása
Elvárások:
■ CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)
■ hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
■ gépi forgácsoló végzettség

Forgácsoló munkatársat
Feladatok:
■ közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
■ alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)
■ meglévő programok behívása, ellenőrzése, korrekciózása
■ új termék esetén a CNC program önálló megírása
Elvárások:
■ CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)
■ hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
■ gépi forgácsoló végzettség
■ szakmunkás bizonyítvány
■ több éves szakmai tapasztalat
■ Előnyt jelent hagyományos marón szerzett tapasztalat.

Lakatost
Feladatok:
■ alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)
Elvárások:
■ szakmunkás bizonyítvány
■ több éves szakmai tapasztalat

ÁLLÁST KÍNÁL
Női-férfi takarítókat keresünk 
Ajkára. Érdeklődni munkana-
pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 
telefonszámon. < 06/30/552-
4459, Oktap Kft

Ajkai munkahelyre vagyonőrt 
keresünk. Érd: munkanapokon 
9-16.00 óráig < 06/30/279-
5836, Scantucky Kft

Szobafestőt keresek éves 
állásra, akár azonnali kez-
déssel Ajka környékéről. < 
06/30/520-4229, Meinczinger 
Péter

Ajkai munkahelyre fizikai 
munkára munkavállalókat 

keresünk. < 06/30/332-5468; 
ajka@hrcv.hu, HRCV Kft

Kőműves végzettségű szakem-
bereket és építőipari segéd-
munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-
Invest Kft

Fuvarozó cég keres sofőr 
jelentkezőket, 24 tonnás 
szerelvényekre. Minden nap 
ajkai indulás és érkezés. 
Kiemelt bérezés. Feltétel: 
C+E kategóriás jogosítvány 
és GKI kártya. Önéletrajzát
az info@ferrosped.hu e-mail 
címre várjuk. < 06/30/688-
4700, Ferro-Sped 2000 Kft

Folytatás az 6. oldalról
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- ha érdekel az

Elvárások:

■

■ új termék esetén a CNC program önálló megírása
Elvárások:

közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
meglév
közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
meglévő programok behívása, ellen
új termék esetén a CNC program önálló megírása

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

  önálló és kreatív
  gondolataid
- ha szeretnél prémium

- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív
  gondolataid

   értékesítés   értékesítés
- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív

20 éve tevékenykedik CNC megmunkálás, hegesztéstechnika és az 
elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:

Speed-Tech Kft. 
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elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:

Speed-Tech Kft. 
20 éve tevékenykedik CNC megmunkálás, hegesztéstechnika és az 
elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:

CNC maróstCNC maróstCNC maróstCNC maróst
Feladatok:

20 éve tevékenykedik CNC megmunkálás, hegesztéstechnika és az 
elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:elektrotechnika területén. Ajkai telephelyünkre keresünk:

peter@bitschnau.biz    Tel: 0043/676-3535015peter@bitschnau.biz    Tel: 0043/676-3535015

Á
L

L
Á

S

Forgácsoló munkatársat

gépi forgácsoló végzettség

Forgácsoló munkatársat

CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)
hasonló munkakörben szerzett tapasztalathasonló munkakörben szerzett tapasztalat
gépi forgácsoló végzettség

Forgácsoló munkatársat
Feladatok:
Forgácsoló munkatársat
Feladatok:Feladatok:

közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
Feladatok:
■ közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása

Forgácsoló munkatársatForgácsoló munkatársat
Feladatok:

   foglalkozni

Akkor rád számítunk

   erdészeti termékekkel    

- ha szeretnél prémium
   Husqvarna kertészeti és   Husqvarna kertészeti és
   erdészeti termékekkel    

Akkor rád számítunkAkkor rád számítunk
és Te is számíthatsz ránk!és Te is számíthatsz ránk!és Te is számíthatsz ránk!

   foglalkozni

Akkor rád számítunk
és Te is számíthatsz ránk!

közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
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■ több éves szakmai tapasztalat
Előnyt jelent hagyományos marón szerzett tapasztalat.

■ szakmunkás bizonyítvány
több éves szakmai tapasztalat

nyt jelent hagyományos marón szerzett tapasztalat.

hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
gépi forgácsoló végzettséggépi forgácsoló végzettség
szakmunkás bizonyítvány
több éves szakmai tapasztalat

alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)
 programok behívása, ellen rzése, korrekciózása

új termék esetén a CNC program önálló megírása

közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása
alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)

rzése, korrekciózása

Forgácsoló munkatársat

közepes és nagy szériás alkatrészek rajz szerinti forgácsolása

 programok behívása, ellen
új termék esetén a CNC program önálló megírásaúj termék esetén a CNC program önálló megírásaúj termék esetén a CNC program önálló megírása

CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)
 programok behívása, ellen programok behívása, ellen

új termék esetén a CNC program önálló megírása

o@gardenpont.hu / 06-70-372-9397
info@gardenpont.hu e-mail címre várjuk.

Jelentkezés, információ:
o@gardenpont.hu / 06-70-372-9397

Jelentkezés, információ:

info@gardenpont.hu
o@gardenpont.hu / 06-70-372-9397

info@gardenpont.hu

Hosszú távú,
    biztos munkahely
    egy sikeres és
    folyamatosan

    juttatások
Hosszú távú,

    biztos munkahely

Béren kívüliBéren kívüli
    juttatások

Hosszú távú,

CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)

Forgácsoló munkatársatForgácsoló munkatársat

    egy sikeres és
    folyamatosan

Amit mi kínálunk:Amit mi kínálunk:Amit mi kínálunk:
VersenyképesVersenyképesVersenyképes

    jövedelem

Feladatok:
alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)

Lakatost

alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)
Elvárások:Elvárások:Elvárások:

szakmunkás bizonyítványszakmunkás bizonyítvány■

több éves szakmai tapasztalat■

Feladatok:
alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)

CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)

nyt jelent hagyományos marón szerzett tapasztalat.

CNC programozási ismeretek (WinMax, Siemens, Heidenhein)

 e-mail címre várjuk.

Változatos munka

    munkakörnyezet

 vállalatnál
Változatos munka

 vállalatnál

Családias
    munkakörnyezet    munkakörnyezet

Személyes fejl
    munkakörnyezet

Személyes fejlSzemélyes fejl
    lehet

Személyes fejl
    lehet    lehet

Megbecsülés

Változatos munka
CsaládiasCsaládias

    munkakörnyezet

több éves szakmai tapasztalat

rendelkez
tagja, fényképes 
jelentkezésedet

stabil vállalati háttérrel 
rendelkez

fényképes 

Ha szívesen lennél egy Ha szívesen lennél egy 
stabil vállalati háttérrel 
rendelkező fi atal csapat fi atal csapat fi

jelentkezésedet

alkatrészek rajz szerinti megmunkálása (egyengetés, fúrás)

jelentkezésedet

címekre küldheted el:

8400 Ajka, Sport u. 29.

címekre küldheted el:

8400 Ajka, Sport u. 29.8400 Ajka, Sport u. 29.

vagy e-mailen:vagy e-mailen:vagy e-mailen:vagy e-mailen:
 ce@speedtech.hu ce@speedtech.hufi ce@speedtech.hufifi ce@speedtech.hufi ce@speedtech.hufi

8400 Ajka, Sport u. 29.8400 Ajka, Sport u. 29.
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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.

Ahogy az új, munkaerőhiányos 
korunkban nőttek a munkavál-
lalói/álláskeresői lehetőségek, 
úgy a dilemmák is változtak. 
Egyik ilyen dilemma lett, hogy 
hogyan tálaljuk azt az állásinter-
jún, hogy több állásajánlatról is 
tárgyalunk, máshol is felmerül-
tek álláslehetőségeink.
A leendő munkáltató az állás-
interjún erre leginkább amiatt 
kérdez rá, hogy tudja: mennyire 
sürgős döntenie, ha melletted 
döntene.

Korrektnek tűnik, ha elmondod 
konkrétan, hogy más ajánlatokról 
is tárgyalsz, de nem biztos, hogy 
taktikus. Először is, a tárgyalások 
különböző fázisokban lehetnek, 
és különböző döntési gyorsaság-
ra számíthatsz az egyes cégeknél. 
Ezért, ha erről érdeklődnek, a le-
hető legrövidebben kell közölni: 
igen, látsz más lehetőségeket is, de 
most itt vagy, ez a lehetőség érde-
kel, erről szeretnél egyeztetni.
Ha már a döntés részükről állás-
ajánlattá alakult, elmondhatod, 
hogy a konkrét feladatok, juttatási 
csomag és a pozíció részletes isme-
retében tudsz dönteni majd, de 
ha az ajánlatukat kiadják, gon-
dolkodási időt fogsz kérni. Ennek 
illendő időtartama max. 3 nap, 
de sokkal bizalomgerjesztőbb, ha 
egészen pontosan megadod, hogy 
pl. kedd délig mindenképpen kere-
sed telefonon, és konkrétan vála-
szolni fogsz.
Fel kell készülnöd arra, hogy meg-
kérdezik: mivel tudnák segíteni a 
döntésedet, van-e olyan kérdésed 
még, ami eloszlatna bizonyta-
lanságokat benned. Gondold át 
a helyzetet előre, képzeld bele 
magad a pozícióba, képzeld el a 
napi munkádat és a hosszútávú 
szakmai céljaidat ott. Ezek men-
tén biztosan lesznek kérdéseid. 
Pl. Arról, hogy milyen eszközeid, 
hatásköröd lesz? Kikkel kell majd 

együttműködnöd? Ha vezetői po-
zícióról beszéltek, van –e lehetősé-
ged találkozni a leendő beosztott-
jaiddal?
Annak ellenére, hogy a többi le-
hetőségedről nem illik és nem 
taktikus sokat mesélned, a korrekt 
hozzáálláshoz mindenképpen ér-
demes ragaszkodni.
Ha az interjúztató kérdése a többi 
álláslehetőségedről nem a döntési 
gyorsaság miatt merül fel, hanem 
az elköteleződésedet vizsgálja, ak-
kor erre is kell tudnod reagálni. El 
tudnál köteleződni ebben az állás-
ban, munkában, feladatkörben, 
cégnél? Lehet, hogy akkora cég, 
annyira ismert, hogy már akkor 
elköteleződtél, amikor még csak 
gondolkodtál, hogy jelentkezz 
hozzájuk? Ha egy viszonylag is-
meretlen, vagy csak szakmai ber-
kekben ismert cég, akkor mit tett 
azért eddig, a toborzás során ér-
ted, hogyan bánt veled, ami miatt 
elkötelezettnek érezheted magad? 
Azt is érdemes fi gyelembe venni, 
hogy az elköteleződés kétoldalú. 
A cég mennyire elkötelezett irá-
nyodban? Mennyire készek olyan 
kompromisszumokra, amik veled 
együtt járnak (pl. messze laksz, 
vagy havonta két munkanapot is-
kolában töltesz stb.)? Hogy érezted 
magad az álláskeresés folyamatá-
ban náluk?
A múltban sajnos a munkálta-
tók időnként akár arrogánsan is 
tudatosították az álláskeresők-
ben, hogy fölényben vannak az 
állástárgyalásokban, ez a helyzet 
mára megváltozott sok szakterü-
leten. Ennek tudatában is óvatos, 
udvarias és főleg korrekt kommu-
nikációra van szükség az álláske-
reső/munkavállaló részéről: nem 
a visszavágó ideje jött el, hanem 
a jó lehetőségeké.

forrás: cvonline.hu

Több vasat tartok a 
tűzben: hogyan 
kommunikáljam 
állásinterjún?

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

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

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

Feladatok:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

      5 év szakmai tapasztalat

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák

     Szakirányú végzettség,     Szakirányú végzettség,
      5 év szakmai tapasztalat

Feladatok
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai      Telephely felújítási munkálatai      Telephely felújítási munkálatai

FeladatokFeladatok
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

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

Kőműves
   20 éve működő cég, stabil munkahely

Kőműves
   20 éve működő cég, stabil munkahely

        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás
      Kiemelkedő bérezés      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör
      Kiemelkedő bérezés
      Jó munkahelyi légkör      Jó munkahelyi légkör
      Korszerű gépek és eszközök biztosítása      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

   20 éve működő cég, stabil munkahely   20 éve működő cég, stabil munkahely
        Egész évben folyamatos, bejelentett foglalkoztatás
      Kiemelkedő bérezés
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Az alábbi munkakörbe Az alábbi munkakörbe Az alábbi munkakörbe 
keresünk kollégát:keresünk kollégát:keresünk kollégát:

Az alábbi munkakörbe 

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

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

      Telephely felújítási munkálatai

Személyes jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 óra között,

      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái
      Telephely felújítási munkálatai

jka, Vásár u. 6.
0620/35-33-919; 0620/9-445-7460620/35-33-919; 0620/9-445-7460620/35-33-919; 0620/9-445-746

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

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

      Korszerű gépek és eszközök biztosítása      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

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

     Szakirányú végzettség,
      5 év szakmai tapasztalat

     Szakirányú végzettség,
      5 év szakmai tapasztalat      5 év szakmai tapasztalat

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák

      Korszerű gépek és eszközök biztosítása

tűzben: hogyan tűzben: hogyan 
Több vasat tartok a Több vasat tartok a 
tűzben: hogyan 

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

Több vasat tartok a 
2019. január 25.

Több vasat tartok a 
2019. január 25.

Több vasat tartok a Több vasat tartok a 
tűzben: hogyan tűzben: hogyan 
Több vasat tartok a Több vasat tartok a 

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái

:     Kivitelezésekkel kapcsolatos építőipari munkák
      Új beruházások építőipari kivitelezési munkái      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.

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

állásinterjún?
kommunikáljam 
állásinterjún?
kommunikáljam kommunikáljam 
állásinterjún?állásinterjún?állásinterjún?állásinterjún?
kommunikáljam kommunikáljam kommunikáljam 

Ahogy az új, munkaerőhiányos 

illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

A

úgy a dilemmák is változtak. 
Egyik ilyen dilemma lett, hogy 
hogyan tálaljuk azt az állásinter-
ún, hogy több állásajánlatról is 

tárgyalunk, máshol is felmerül-

lalói/álláskeresői lehetőségek, 
úgy a dilemmák is változtak. 
Egyik ilyen dilemma lett, hogy 
hogyan tálaljuk azt az állásinter-

hogy az új, munkaerőhiányos hogy az új, munkaerőhiányos 
korunkban nőttek a munkavál-
lalói/álláskeresői lehetőségek, 
úgy a dilemmák is változtak. 

hogyan tálaljuk azt az állásinter-
ún, hogy több állásajánlatról is 

tárgyalunk, máshol is felmerül-
ún, hogy több állásajánlatról is 

tárgyalunk, máshol is felmerül-
tek álláslehetőségeink.
tárgyalunk, máshol is felmerül-
tek álláslehetőségeink.

 leendő munkáltató az állás-
tek álláslehetőségeink.

 leendő munkáltató az állás-A leendő munkáltató az állás-
interjún erre leginkább amiatt interjún erre leginkább amiatt 
kérdez rá, hogy tudja: mennyire 

Egyik ilyen dilemma lett, hogy 
hogyan tálaljuk azt az állásinter-hogyan tálaljuk azt az állásinter-
ún, hogy több állásajánlatról is 

tárgyalunk, máshol is felmerül-

hető legrövidebben kell közölni: 
igen, látsz más lehetőségeket is, de 
most itt vagy, ez a lehetőség érde-
kel, erről szeretnél egyeztetni.

ra számíthatsz az egyes cégeknél. 
Ezért, ha erről érdeklődnek, a le-
hető legrövidebben kell közölni: 
igen, látsz más lehetőségeket is, de 

különböző fázisokban lehetnek, 
és különböző döntési gyorsaság-és különböző döntési gyorsaság-
ra számíthatsz az egyes cégeknél. 
Ezért, ha erről érdeklődnek, a le-
hető legrövidebben kell közölni: 

kel, erről szeretnél egyeztetni.
Ha már a döntés részükről állás-

álláslehetőségedről nem a döntési 
gyorsaság miatt merül fel, hanem 
az elköteleződésedet vizsgálja, ak-
kor erre is kell tudnod reagálni. E

demes ragaszkodni.
Ha az interjúztató kérdése a többi 
álláslehetőségedről nem a döntési 
gyorsaság miatt merül fel, hanem 

taktikus sokat mesélned, a korrek
hozzáálláshoz mindenképpen ér-hozzáálláshoz mindenképpen ér-
demes ragaszkodni.
Ha az interjúztató kérdése a többi 
álláslehetőségedről nem a döntési 

sürgős döntenie, ha melletted 

Korrektnek tűnik, ha elmondod Korrektnek tűnik, ha elmondod Korrektnek tűnik, ha elmondod 
konkrétan, hogy más ajánlatokról konkrétan, hogy más ajánlatokról 
is tárgyalsz, de nem biztos, hogy is tárgyalsz, de nem biztos, hogy 
taktikus. Először is, a tárgyalások 

kérdez rá, hogy tudja: mennyire 
sürgős döntenie, ha melletted 

kor erre is kell tudnod reagálni. E
tudnál köteleződni ebben az állás-

együttműködnöd? Ha vezetői po-
zícióról beszéltek, van –e lehetősé-
együttműködnöd? Ha vezetői po-
zícióról beszéltek, van –e lehetősé-
ged találkozni a leendő beosztott-
zícióról beszéltek, van –e lehetősé-
ged találkozni a leendő beosztott-ged találkozni a leendő beosztott-

Annak ellenére, hogy a többi le-Annak ellenére, hogy a többi le-
hetőségedről nem illik és nem 

együttműködnöd? Ha vezetői po-

csomag és a pozíció részletes isme-
retében tudsz dönteni majd, de 
ha az ajánlatukat kiadják, gon-
dolkodási időt fogsz kérni. Ennek 

ajánlattá alakult, elmondhatod, 
hogy a konkrét feladatok, juttatási 
csomag és a pozíció részletes isme-
retében tudsz dönteni majd, de 

kel, erről szeretnél egyeztetni.
Ha már a döntés részükről állás-
kel, erről szeretnél egyeztetni.
Ha már a döntés részükről állás-
ajánlattá alakult, elmondhatod, 
hogy a konkrét feladatok, juttatási 

ha az ajánlatukat kiadják, gon-
dolkodási időt fogsz kérni. Ennek dolkodási időt fogsz kérni. Ennek 
illendő időtartama max. 3 nap, illendő időtartama max. 3 nap, 
de sokkal bizalomgerjesztőbb, ha 
illendő időtartama max. 3 nap, 
de sokkal bizalomgerjesztőbb, ha 
egészen pontosan megadod, hogy 
de sokkal bizalomgerjesztőbb, ha 
egészen pontosan megadod, hogy 

l. kedd délig mindenképpen kere-
egészen pontosan megadod, hogy 
pl. kedd délig mindenképpen kere-
sed telefonon, és konkrétan vála-

csomag és a pozíció részletes isme-
retében tudsz dönteni majd, de retében tudsz dönteni majd, de 
ha az ajánlatukat kiadják, gon-
dolkodási időt fogsz kérni. Ennek 
illendő időtartama max. 3 nap, 

annyira ismert, hogy már akko
elköteleződtél, amikor még csak 
gondolkodtál, hogy jelentkez
hozzájuk? Ha egy viszonylag is-

ban, munkában, feladatkörben, 
cégnél? Lehet, hogy akkora cég, 
annyira ismert, hogy már akko
elköteleződtél, amikor még csak 

kor erre is kell tudnod reagálni. E
tudnál köteleződni ebben az állás-
kor erre is kell tudnod reagálni. E
tudnál köteleződni ebben az állás-
ban, munkában, feladatkörben, 
cégnél? Lehet, hogy akkora cég, 

gondolkodtál, hogy jelentkez
hozzájuk? Ha egy viszonylag is-hozzájuk? Ha egy viszonylag is-
meretlen, vagy csak szakmai ber-meretlen, vagy csak szakmai ber-
kekben ismert cég, akkor mit tet
meretlen, vagy csak szakmai ber-
kekben ismert cég, akkor mit tet
azért eddig, a toborzás során ér-
kekben ismert cég, akkor mit tet
azért eddig, a toborzás során ér-
ted, hogyan bánt veled, ami miat
azért eddig, a toborzás során ér-
ted, hogyan bánt veled, ami miat
elkötelezettnek érezheted magad

elköteleződtél, amikor még csak elköteleződtél, amikor még csak 
gondolkodtál, hogy jelentkez
hozzájuk? Ha egy viszonylag is-
meretlen, vagy csak szakmai ber-

tén biztosan lesznek kérdéseid. 
Pl. Arról, hogy milyen eszközeid, 
hatásköröd lesz? Kikkel kell majd 

napi munkádat és a hosszútávú 
szakmai céljaidat ott. Ezek men-
tén biztosan lesznek kérdéseid. 
Pl. Arról, hogy milyen eszközeid, 
hatásköröd lesz? Kikkel kell majd 

a helyzetet előre, képzeld bele 
magad a pozícióba, képzeld el a magad a pozícióba, képzeld el a 
napi munkádat és a hosszútávú 
szakmai céljaidat ott. Ezek men-
tén biztosan lesznek kérdéseid. 

hatásköröd lesz? Kikkel kell majd 

A múltban sajnos a munkálta-
tók időnként akár arrogánsan is 
tudatosították az álláskeresők-
ben, hogy fölényben vannak a
állástárgyalásokban, ez a helyze

ban náluk?
A múltban sajnos a munkálta-
tók időnként akár arrogánsan is 
tudatosították az álláskeresők-

kolában töltesz stb.)? Hogy éreztekolában töltesz stb.)? Hogy érezte
magad az álláskeresés folyamatá-
ban náluk?
A múltban sajnos a munkálta-

Fel kell készülnöd arra, hogy meg-Fel kell készülnöd arra, hogy meg-
kérdezik: mivel tudnák segíteni a 
Fel kell készülnöd arra, hogy meg-
kérdezik: mivel tudnák segíteni a 
döntésedet, van-e olyan kérdésed 
kérdezik: mivel tudnák segíteni a 
döntésedet, van-e olyan kérdésed 
még, ami eloszlatna bizonyta-
döntésedet, van-e olyan kérdésed 
még, ami eloszlatna bizonyta-
lanságokat benned. Gondold át 
még, ami eloszlatna bizonyta-
lanságokat benned. Gondold át 

l. kedd délig mindenképpen kere-
sed telefonon, és konkrétan vála-sed telefonon, és konkrétan vála-

ben, hogy fölényben vannak a
állástárgyalásokban, ez a helyze

 gyelembe venni, 
hogy az elköteleződés kétoldalú. 

 gyelembe venni, 
hogy az elköteleződés kétoldalú. 
A cég mennyire elkötelezett irá-
hogy az elköteleződés kétoldalú. 
A cég mennyire elkötelezett irá-
nyodban? Mennyire készek olyan 
A cég mennyire elkötelezett irá-
nyodban? Mennyire készek olyan 
kompromisszumokra, amik vele
nyodban? Mennyire készek olyan 
kompromisszumokra, amik vele
együtt járnak (pl. messze laksz, 
kompromisszumokra, amik vele
együtt járnak (pl. messze laksz, 

ted, hogyan bánt veled, ami miat
elkötelezettnek érezheted magad?

 gyelembe venni, 

udvarias és főleg korrekt kommu-
nikációra van szükség az álláske-
reső/munkavállaló részéről: nem 
a visszavágó ideje jött el, hanem 

mára megváltozott sok szakterü-
leten. Ennek tudatában is óvatos, 
udvarias és főleg korrekt kommu-
nikációra van szükség az álláske-
reső/munkavállaló részéről: nem 

ben, hogy fölényben vannak a
állástárgyalásokban, ez a helyzeállástárgyalásokban, ez a helyzet
mára megváltozott sok szakterü-
leten. Ennek tudatában is óvatos, 
udvarias és főleg korrekt kommu-

a visszavágó ideje jött el, hanem 
a jó lehetőségeké.
a visszavágó ideje jött el, hanem 
a jó lehetőségeké.a jó lehetőségeké.

forrás: cvonline.huforrás: cvonline.hu

nikációra van szükség az álláske-
reső/munkavállaló részéről: nem reső/munkavállaló részéről: nem 
a visszavágó ideje jött el, hanem 
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Megéri váltani!
Csatlakozzon hozzánk stabil, nemzetközi háttérrel várjuk Önt.

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére
várjuk jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe:

Targoncavezetői engedéllyel:
• olvasztár

• targoncavezető
Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel:

• öntödei betanított munkás és szakmunkás

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!

Van – illetve szerencsére csak 
volt – egy jelenség, ami a női 
létből eredő munkaerő piaci 
hátrányt mutatta meg. A nők 
kevesebb munkatapasztalattal 
rendelkeztek, mert többségük 
némi időt eltöltött gyerekneve-
léssel is. Azért választottak így ki 
még kevesebb nőt, mert a mun-
katapasztalat értékét években 
mérték…

Végül másféle szemléletváltást 
hozott a dolog: A jó kiválasztó 
szakemberek viszont már a mun-
katapasztalatot minőségi muta-
tókkal értékelik, azaz aki egyfoly-
tában, 10 évig ugyanazt csinálta, 
az nem lesz automatikusan jobb 
annál, aki 5 év alatt 3 részterü-
letet próbált ki azonos szakmai 
körben. Szerencsére ez a szemlé-
let már a magyar álláspiacon is 
megjelent. Elsőre meglepődünk, 
hogy ahol régen legalább 3-5 év 
tapasztalatot kértek, ott most elég 
1-3 év is. Mi több, 3 év egy terüle-
ten már komoly tapasztalatnak is 
számíthat. Hát milyen szakember 
az ilyen? Majd a szakmai teszt 
megmutatja. Rájöttek, hogy so-

káig ugyanazt csinálni nem feltét-
lenül ad elmélyültebb tudást, sőt…
Azaz, ehhez alkalmazkodva a 
szakmai tapasztalatainkat is más 
felfogásban kell megírni az önélet-
rajzban, álláspályázatban. Az idő-
tartam helyett a szakmai tartalom 
fog számítani, így kompetencia-
alapú önéletrajz fog készülni.
Ha külön fejezetet szánunk egy-egy 
témának, amit szakmai munkánk 
során érintettünk, az két ok miatt 
is jó lehet.
1. Ha arról írunk sokat, amit iga-
zán szeretünk, a jövőben is hasonló 
feladatokat fogunk találni,
2. Az álláskeresésünk sikeresebb 
lehet, ha pontosan tájékoztatjuk az 
önéletrajz olvasóit arról, hogy mi-
lyen szakmai feladatokat, témákat 
érintettünk a múltban.
Egy példával élve egy marketinges 
írhat úgy önéletrajzot, hogy felso-
rolja, hogy részt vett rendezvények 
szervezésében, új ügyfelek felkuta-
tásának támogatásában, meglévő 
ügyfelek számára további megkere-
sések szervezésében. Ez a munka-
tapasztalatok fejezetben felsorolva 
3 sor lesz.
Vagy ezt a 3 témát külön fejezetté 

Beosztásod vagy szerepköröd 
van a cégnél? 
Mit írj ebből az önéletrajzba?

téve, egy „szakmai tapasztalatok”
fejezetben kifejti, hogy milyen
iparágban, milyen cégméretű
ügyfelekkel, milyen célból, milyen
eredménnyel dolgozott.
Ez egy hosszabb önéletrajzot fog
eredményezni, 2-2,5 oldalt, ami
egyes vélemények szerint túl hosz-
szú, az én véleményem szerint
az informatív önéletrajz minden
szava érték, és ez támogatja azt a
törekvésünket, hogy felkeltsük az
olvasó kíváncsiságát, és eljussunk
állásinterjúra.
Ebből látszik, hogy az önéletrajz
régóta kommunikált célját, misze-
rint eljuttasson állásinterjúra, új
alapokra kell helyezni. Nem lesz
elég szlogeneket, az érthetetlensé-
gig általánosított feladatleírásokat
tenni az önéletrajzba, és a munka-
helyek fejezet átalakul, kettéválik.
A munkahelyek felsorolása idő-
tartamok, és ott betöltött szerep-
körök miatt fontos a jövőben. Itt
felmerül egy újabb érdekesség: a
jövőben szerepkörökről beszélünk,
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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
• takarító (részmunkaidős)

• 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
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Megjelent a 2019/2020. tanévre 
vonatkozó Szabóky Adolf Szak-
képzési Ösztöndíjra jogosító 
szakképzések listája, így meg-
nézhetjük, hogy melyek azok a 
szakmák, melyekből jelentősebb 
hiány van a munkaerőpiacon, 
és ezért a következő tanévben ál-
lami támogatással tanulhatóak.

Aki most gondolkodik azon, 
hogy milyen szakmát válasszon, 
vagy épp pályamódosításon töri 
a fejét, annak jó fogódzó lehet az 
alábbi lista, hiszen amellett, hogy 
látható, melyek azok a szakmák, 
amikben jelenleg szakemberhiány 
van, a nappali tagozatos képzést 
ösztöndíj támogatással lehet el-
végezni.

Veszprém megye:
Gépi forgácsoló
Szerszámkészítő
Hegesztő
Szociális gondozó és ápoló
Épület- és szerkezetlakatos
Szakács
Villanyszerelő
Ipari gépész
Asztalos
Mezőgazdasági gépész
Víz-, csatorna- és közmű- 
     rendszerszerelő
Kőműves
Gyakorló ápoló
Festő, mázoló, tapétázó
Pénzügyi-számviteli 
      ügyintéző
Női szabó
Ács
Szoft verfejlesztő
Eladó
Gépgyártás-technológiai  
    technikus
Műanyag-feldolgozó 
    technikus
Elektronikai technikus
Gazda
Kistermelői élelmiszer-
   előállító, falusi vendéglátó
Faipari technikus

forrás: cvonline.hu

Hiányszakmák 
2019-ben

ADMIRER KFT.

Feladat: 
• kerti párna és konfekció termékek előkészítése és varrása 

Elvárások: 
• jó kézügyesség 
• precíz munkavégzés 
• varrásban szerzett jártasság

Amit kínálunk: 
• azonnali munkakezdési lehetőség
• egy műszakos munkarend, hétfőtől-péntekig (6:00-14:20)
• hétvégi túlmunka lehetőség dupla bérrel
• ülőmunka
• garantált szakmunkás bérminimumot meghaladó bér
• a kimagasló teljesítményt külön jutalmazzuk
• minőség - jelenléti bónusz
• béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Devecser

Amennyiben jelentkezni kíván a meghirdetett állásra, 
kérjük küldje el önéletrajzát a varroda@somlo.hu e-mail 

címre, vagy hívja munkanapokon 8:00-16:00 között a
06 70 3399-830-as telefonszámot.

A textilipari 
hagyományokkal  

rendelkező 100 %-ban 
magyar  tulajdonban 

lévő vállalkozás 

Varró 
munkatársat keres, teljes vagy részmunkaidőben, 

határozatlan, de igény szerint akár határozott
idejű szerződéssel.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Ajkán
február 9-én.
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BRÓDY GIMNÁZIUM
Tájékoztatjuk partnereinket, 
hogy iskolánk új honlapcíme:

www.brody.papaitk.hu

oktatás
KARATE 06-70/633-4169

sundomese.ajka@gmail.com

SunDomeSe

 
Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   E-mail: real.autosiskola@gmail.com

VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

T

BRÓDY GIMNÁZIUMBRÓDY GIMNÁZIUMBRÓDY GIMNÁZIUM
Tájékoztatjuk partnereinket, Tájékoztatjuk partnereinket, Tájékoztatjuk partnereinket, 

BRÓDY GIMNÁZIUMBRÓDY GIMNÁZIUM
Tájékoztatjuk partnereinket, 

TT
FKNYTSZ: 01036-2010
T
Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   
FKNYTSZ: 01036-2010
T
Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   

hogy iskolánk új honlapcíme:

www.brody.papaitk.hu

Tájékoztatjuk partnereinket, 
 új honlapcíme:

Tájékoztatjuk partnereinket, Tájékoztatjuk partnereinket, 
 új honlapcíme:

www.brody.papaitk.huwww.brody.papaitk.huwww.brody.papaitk.huwww.brody.papaitk.hu

BRÓDY GIMNÁZIUMBRÓDY GIMNÁZIUMBRÓDY GIMNÁZIUM

Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   
Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   
Tantermi oktatás   

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

Autós-Motoros
Iskola Kft

Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   
Tantermi oktatás   

Iskola Kft

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskolaKövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

www.brody.papaitk.huwww.brody.papaitk.hu

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

2019.  január 25.2019.  január 25.

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

Távokatatás (E-learning)

HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ
Távokatatás (E-learning)

E-mail: real.autosiskola@gmail.com
Távokatatás (E-learning)

E-mail: real.autosiskola@gmail.com
VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

oktatásoktatás
KARATEKARATEKARATE
oktatásoktatás

633-4169633-4169
sundomese.ajka@gmail.comsundomese.ajka@gmail.comsundomese.ajka@gmail.com

SunDomeSeSunDomeSeSunDomeSe

633-4169




