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Ajka belterületi

1 hektár
összközműves

40%-ban 
beépíthető

ipari terület
ELADÓ 

Érdeklődni: 

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

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Ajka, Vásár u. 8. (a régi Start Áruház helyén)
Tel.: 06-88/200-773; 06-30/601-2960
Nyitva: H–P: 9–17-ig; Szo: 8–12.00-igwww.horizontbutor.hu

Gondolt már a bútorvásárlásra?
Ne habozzon, most bomba árakkal várjuk!

Az akció 2019. február 1–28-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper ak cióról. 
Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Konyhák egyedi méretben is!

FLÓRA konyhag. 
2,0 m
mosogató-
val, munka-
lappal

BETTI 6 szem. étkezőgarnitúra
95 900 Ft

125 900 Ft

105 900 Ft

132 900 Ft

SZENÁTOR szekrénysor 4,0 m

TOKIO MAXI U sarok rugós
Fekvőfelület:  280 x 140

CLEOPÁTRA gardrób 2,0 m

VIVA extra rugós franciaágy
Fekvőfelület: 160 x 200

165 900 Ft 89 900 Ft

279 700 Ft 95 900 Ft

175 900 Ft
99 900 Ft

289 700 Ft
109 900 Ft

Bomba 
áron!

Bomba 
áron!

Bomba 
áron!

Bomba 
áron!

Bomba 
áron!

AJKARENDEK
Rendeki u. 9.   
06-30/830-5906

✔ autószerelés, autómentés
✔ gumiszerelés - centírozás
✔ csereautó ill. furgon biztosítása
       a szerelés időtartama alatt
✔ DSG váltóolaj csere
✔ klímatöltés, klímajavítás

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
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Ajka, Vásár u. 8. (a régi Start Áruház helyén)
Tel.: 06-88/200-773; 06-30/601-2960
Nyitva: H–P: 9–17-ig; Szo: 8–12.00-ig

Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!
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Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!
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GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
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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. február 1.

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.

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

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSEHölgyek, 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.

TŰZIFA 
ELADÓ

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

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

Méteres tűzifa:
    gyertyán (8-15 cm vastag) : 22.000 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
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A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/8289-999

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. 02.01-től 02.28-ig
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• Napellenzők
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Dr. med. dent. Szőke Ádám

s az új évben sem marad mosoly nélkül!s az új évben sem marad mosoly nélkül!
IMPLANTÁTUMOKRA!

• 5 ÉV GARANCIA AZ • 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!
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Szénacél idomok (Yorkshire) 

Schlösser radiátorszelepek 

 Dég UCS radiátor bekötő szelep

Ariston Shape vízmelegítők

-35%
-30%

-30%
-15%

 
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
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Folytatás az 5. oldalon

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)
E-mail: info@classictravel.hu

Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

Elvárások:

A Classic Travel Utazási Iroda

idegenforgalmi ügyintéző
kollégát keres

info@classictravel.hu
vagy személyesen irodánkba várjuk.

Előny:

indul
Hétvégi, gyors, megbízható, 

vizsgaképes tudás!

tanfolyam

FNYSZ: 00034-2012.

Úrkúton
márciusban

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu 

06/30/442-8141

Vadász-

INGATLAN

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

Ajka, Verseny u. 16-ban, 54 nm-es, 
2 szobás, erkélyes lakás eladó. TN < 
06/70/454-5113

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011
Vonyarcvashegyen, strand közelben 
3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház 600 nm-es telken 27.000.000 
Ft-ért eladó. < 06/30/929-2622

Ajkán a Petőfi Sándor utcában II. eme-
leti, 34 nm-es téglalakás eladó. Ár: 
9.000.000 Ft TN < 06/20/382-4515

Devecserben 3 szobás jó állapotú 
családi ház eladó. < 06/20/526-8631

Somlóvásárhelyen lakóház szinte 
telekáron eladó. Csendes környezet, 
alapterület 90 nm. < 06/20/802-4370

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 
nm-es, összközműves építési telek 
egyben vagy megosztva eladó, esetleg 

kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567
Téli gumi Kleber 185x65-15, felnire 
szerelt, 4 lyukú, kevés km-t futott 
eladó. < 06/70/228-0088

Z-Tech elektromos robogó 2018. 08. 
havi eladó. < 06/88/203-641

Termőföld és töltőföld Ajka Ipari Park-
ban eladó. < 06/70/459-4954

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa ablak-
szárnyak tüzelési célra. < 06/70/459-
4954

ÁLLAT
Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 Ft/
kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ajka 
< 06/30/854-7935

SZOLGÁLTATÁS
Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron meg-
veszem. (Hűtő, mosógép, cent-
rifuga, mikró.) Horváth Zoltán 
Ajka. < 88/215-655, 06/30/979-
2937
Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szövet-
választékkal. < 06/30/904-4320
Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460
Toló kapuk, úszókapuk, lépcsők, 
kovácsoltvas jellegű kapuk, kerí-
tések, íves polikarbonát tetők, 
egyéb lakatosmunkák. Teljes 
körű épületbádogozás garanciá-
val. < 06/30/972-6335
Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert < 
06/70/431-8653
Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel kiszállási díj nélkül! 
Bihary Hubert < 06/20/984-4667
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel 
< 06/30/340-5089

Takács János ev. ácsmun-
kát, kartonozást, bádogozást 
és tetőfedést vállalunk. < 
06/30/981-7230

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

Akciósan februárban, már-
ciusban ács és tetőfedő 
bádogos munkát, palatető-
bontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk. /
réz, alu, lindab, bramac/. < 
06/70/566-4054

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
Volkswagen Caddy 2010. 05. havi 
eladó. < 06/88/203-641

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés 
12.500 Ft/fő/héttől. 
<06/30/867-6550 Érc üdülő

TÁRSKERESÉS
Független, fiatalos hölgy társat 
keres. Káros szenvedélyektől mentes, 
önmagára is igényes férfi ismeretségét 
63-68 éves korig. < 88/748-025

Megismerkednék szabadidő eltölté-
sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy 
Ajka környéki úrral. < 06/20/565-
8504

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
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda 
állást hirdet óvodapedagógusi 
munkakör azonnali betölté-
sére: < 06/30/278-1204 vagy 
06/20/292-1117
Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
gógusi/óvodavezetői munkakör 
betöltésére: < 0630/259-0226
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

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a < 
06/70/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.-

lakáscsere érdekel. < 06/20/933-
3391

Somló, somlószőlősi oldalán 2400 nm 
szőlő, ikerpincerésszel, melléképület-
tel betegség miatt eladó. Villany van. 
< 06/20/377-9773

Bakonygyepesen kamionmosó mel-
lett 0,7 ha terület eladó. < 06/20/992-
4517

Magyarpolány szőlőhegyen 270 nöl 
szőlő eladó. < 06/20/289-2260

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Kehidakustányban könnyű-
szerkezetes, télen is fűthető, 
jól felszerelt nyaralóház 
kitűnő állapotban eladó. < 
06/20/374-4802

GARÁZST KERES

Garázst vennék kiemelkedő áron 
az alábbi utcákban Ajkán: Kossuth, 
Semmelweis valamint Kohász 
utcában. < 06/20/353-3919

ÜZLET
Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-
házban 42 nm-es üzletem. < 
06/20/368-2559

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 (mosó-
gép, 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

Tűzifa kályha készen tölgy par-

kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-256706/30/314-2567
Téli gumi Kleber 185x65-15, felnire Téli
szerelt, 4 lyukú, kevés km-t futott szerelt, 4 lyukú, kevés km-t futott 
eladó. < 06/70/228-0088

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

tanfolyamtanfolyamtanfolyam
Vadász-Vadász-Vadász-Vadász-

Hűtő
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 

kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ajka 
< 06/30/854-7935

őgép,

HízókHízók 1Hízók 1Hízók 30-180 kg-ig eladók. 500 Ft/
kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ajka 
< 06/30/854-7935

 elektromos robogó 2018. 08. 

föld Ajka Ipari Park-

Akciósan februárban, már-
ciusban ács és tet

és m
Kalocsai András < 06/20/338-
8544

Akciósan februárban, már-

Parkettázási munkák-, felújítás-, 
szalag-, laminált-, svéd-, hajó- 
Parkettázási munkák-, felújítás-, 
szalag-, laminált-, svéd-, hajó- 
és m anyag padló fektetése. 
Kalocsai András < 06/20/338-

föld Ajka Ipari Park-föld Ajka Ipari Park-
ban eladó. < 06/70/459-4954ban eladó. < 06/70/459-4954

INGYEN ELVIHETŐINGYEN ELVIHETŐ
 üvegezett, fa ablak-

INGYEN ELVIHETŐ
 üvegezett, fa ablak-

szárnyak tüzelési célra. < 06/70/459-
 üvegezett, fa ablak-

szárnyak tüzelési célra. < 06/70/459-

 elektromos robogó 2018. 08.  elektromos robogó 2018. 08. 

föld Ajka Ipari Park-

Hétvégi, gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás!

Érdeklődni, jelentkezni:

Hétvégi, gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás!

márciusban

tanfolyamtanfolyamtanfolyam
Úrkúton
márciusban

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu 

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu www.vadasztanfolyam.hu 

lakáscsere érdekel. < 06/20/933-
3391
lakáscsere érdekel. < 06/20/933-
3391

Hétvégi, gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás!vizsgaképes tudás!

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu 

ÁLLÁST KÍNÁL
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda 

st hirdet óvodapedagógusi 
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ÁLLÁST KÍNÁL

2019. február 1.

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda 
st hirdet óvodapedagógusi 

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda 
st hirdet óvodapedagógusi 

munkakör azonnali betölté-
st hirdet óvodapedagógusi 

munkakör azonnali betölté-
sére: < 06/30/278-1204 vagy 
munkakör azonnali betölté-
sére: < 06/30/278-1204 vagy 
06/20/292-111706/20/292-1117
Nagyalásonyi Napköziotthonos 

ÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁL
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda 

st hirdet óvodapedagógusi 
munkakör azonnali betölté-

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

Kárpitozást vállalok olcsón és 

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

, mosógép, cent-
rifuga, mikró.) Horváth Zoltán 
Ajka. < 88/215-655, 06/30/979-

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

, mosógép, cent-

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid
Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid
választékkal. < 06/30/904-4320
rövid határid
választékkal. < 06/30/904-4320választékkal. < 06/30/904-4320
Aszfaltozás, térkövezés, Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

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

Kárpitozást vállalok olcsón és 
vel, széles szövet-

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-

 megvásároljuk, állapottól 

Saját anyagból dolgozunk. /
réz, alu, lindab, bramac/. < 

bádogos munkát, palatet
bontást, felújítást vállalok. bontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk. /
réz, alu, lindab, bramac/. < 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

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

Kisteherautó bérbeadó. < Kisteherautó bérbeadó. < 
 automata mosógép, 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! < 

szerkezetes, télen is f
jól felszerelt nyaralóház 
kitűn
06/20/374-4802

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Kehidakustányban könny
zerkezetes, télen is f

jól felszerelt nyaralóház 

 eladó. < 06/20/289-2260

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

 eladó. < 06/20/289-2260

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Kehidakustányban könny

Energetikai tanúsítvány-Energetikai tanúsítvány-
 rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvány-
 rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvánnyal 
 rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

 Verseny u. 16-ban, 54 nm-es,  Verseny u. 16-ban, 54 nm-es, 

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel 
< 06/30/340-5089

Takács János ev. ácsmun-
si oldalán 2400 nm 

szerrel kiszállási díj nélkül! 
Bihary Hubert < 06/20/984-4667
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel 
< 06/30/340-5089

06/70/431-8653
Duguláselhárítás kamerás rend-Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel kiszállási díj nélkül! 
Bihary Hubert < 06/20/984-4667
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

si oldalán 2400 nm 
, ikerpincerésszel, melléképület-

tel betegség miatt eladó. Villany van. 
, ikerpincerésszel, melléképület-

tel betegség miatt eladó. Villany van. tel betegség miatt eladó. Villany van. 

 kamionmosó mel- kamionmosó mel-
lett 0,7 ha terület eladó. < 06/20/992-

 kamionmosó mel-
lett 0,7 ha terület eladó. < 06/20/992-lett 0,7 ha terület eladó. < 06/20/992-

si oldalán 2400 nm 
, ikerpincerésszel, melléképület-

9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011
Vonyarcvashegyen,
3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház 600 nm-es telken 27.000.000 

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

06/70/454-5113

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

3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház 600 nm-es telken 27.000.000 
Ft-ért eladó. < 06/30/929-2622

Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
Nagyalásonyi Napköziotthonos 

i munkakör i munkakör 
betöltésére: < 0630/259-0226betöltésére: < 0630/259-0226
Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk 

ttös mttös m
zetés 150.000 Ft/hó. zetés 150.000 Ft/hó. 

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

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

Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-
Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvodapeda-

i munkakör 
betöltésére: < 0630/259-0226

k, 

12.500 Ft/f
<06/30/867-6550 Érc üdül
12.500 Ft/f
<06/30/867-6550 Érc üdül
12.500 Ft/f
Hajdúszoboszlói üdülés 
12.500 Ft/f
<06/30/867-6550 Érc üdül
12.500 Ft/f
<06/30/867-6550 Érc üdül
12.500 Ft/f

Volkswagen
eladó. < 06/88/203-641eladó. < 06/88/203-641

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

ajdúszoboszlói üdülés 

Toló kapuk, úszókapuk, lépcs
 kapuk, kerí-

tések, íves polikarbonát tet
 kapuk, kerí-

tések, íves polikarbonát tet
egyéb lakatosmunkák. Teljes 
tések, íves polikarbonát tet
egyéb lakatosmunkák. Teljes 

 épületbádogozás garanciá-
egyéb lakatosmunkák. Teljes 

 épületbádogozás garanciá-
val. < 06/30/972-6335

 épületbádogozás garanciá-
val. < 06/30/972-6335
Szobafestést, mázolást, tapé-Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert < 

Toló kapuk, úszókapuk, lépcsők, 
 kapuk, kerí-

k, 
Független,

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-

ipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targon-

Nyugat-magyarországi (Gy
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz 

Csatlakozz a csapatunkhoz! Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Gy
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fém-

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-
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. <  feltételekkel. < 
06/30/946-8307

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

az alábbi utcákban Ajkán: Kossuth, 
Semmelweis valamint Kohász 
utcában. < 06/20/353-3919

 kiemelkedő áron 
az alábbi utcákban Ajkán: Kossuth, 
Semmelweis valamint Kohász 
utcában. < 06/20/353-3919

GARÁZST KERESGARÁZST KERES

ő áron 

utcában. < 06/20/353-3919

ÜZLETÜZLET
Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-
ázban 42 nm-es üzletem. < 

Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-
ázban 42 nm-es üzletem. < 

06/20/368-2559
ázban 42 nm-es üzletem. < 

06/20/368-2559

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

06/20/368-2559

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Semmelweis valamint Kohász 
utcában. < 06/20/353-3919utcában. < 06/20/353-3919

ÜZLET

Takács János ev. ácsmun-
kát, kartonozást, bádogozást kát, kartonozást, bádogozást 

fedést vállalunk. < 

9.000.000 Ft TN < 06/20/382-4515

 3 szobás jó állapotú 
családi ház eladó. < 06/20/526-8631

 lakóház szinte 

 Sándor utcában II. eme-
leti, 34 nm-es téglalakás eladó. Ár: 
9.000.000 Ft TN < 06/20/382-4515

 3 szobás jó állapotú 

3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház 600 nm-es telken 27.000.000 
Ft-ért eladó. < 06/30/929-2622
ház 600 nm-es telken 27.000.000 
Ft-ért eladó. < 06/30/929-2622

 Sándor utcában II. eme-
leti, 34 nm-es téglalakás eladó. Ár: 

családi ház eladó. < 06/20/526-8631

SomlóvásárhelyenSomlóvásárhelyen
telekáron eladó. Csendes környezet, 
Somlóvásárhelyen
telekáron eladó. Csendes környezet, 
alapterület 90 nm. < 06/20/802-4370
telekáron eladó. Csendes környezet, 
alapterület 90 nm. < 06/20/802-4370

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

alapterület 90 nm. < 06/20/802-4370

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán
nm-es, összközm

Devecserben 3 szobás jó állapotú  3 szobás jó állapotú 
családi ház eladó. < 06/20/526-8631

Somlóvásárhelyen lakóház szinte 
telekáron eladó. Csendes környezet, 

63-68 éves korig. < 88/748-025

Megismerkednék szabadid
sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy 
Ajka környéki úrral. < 06/20/565-

keres. Káros szenvedélyekt
fi ismeretségét 

63-68 éves korig. < 88/748-025

 szabadidő eltölté-
sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy 

TÁRSKERESÉS
alos hölgy társat alos hölgy társat 

ől mentes, 
 ismeretségét 

63-68 éves korig. < 88/748-025

sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy 
Ajka környéki úrral. < 06/20/565-Ajka környéki úrral. < 06/20/565-

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezetBolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-
Bolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez
üzletvezet

Megismerkednék
sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy sére 76 év körüli egyedülálló ajkai vagy 
Ajka környéki úrral. < 06/20/565-

Folytatás az 5. oldalon

dni 8-20 óráig a < 
06/70/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.-

nes szállást, utazást, vala-
leget és hosszú 

távú munkát biztosítunk. 
dni 8-20 óráig a < 

06/70/639-9920 telefonszá-

ő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingye-ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, vala-

leget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. 

mon - JOBmotive Kft.-
06/70/639-9920 telefonszá-

Folytatás az 5. oldalon

06/70/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.-

Elvárások:

zifa kug-
liban, konyhakészen szál-

zifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-AA5815133 < 06/70/360-

lszállítom megunt, lszállítom megunt, 
rossz háztartási gépeket (mosó-

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Classic Travel Utazási IrodaClassic Travel Utazási IrodaClassic Travel Utazási IrodaClassic Travel Utazási Iroda

idegenforgalmi ügyintézőidegenforgalmi ügyintézőidegenforgalmi ügyintéző
Classic Travel Utazási Iroda

üveglap 5 db nagyméret
fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
mérleg súlyokkal. < 06/30/581-5058

Tűzifa kályha készen tölgy par-

Eladó: 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret
fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
mérleg súlyokkal. < 06/30/581-5058

zhely, kályhák) és mindenféle 
fémhulladékot. < 06/30/875-1721, fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 
06/30/501-5070

 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret

egyben vagy megosztva eladó, esetleg 

z Erkel Ferenc utcában 1811 
ves építési telek ves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó, esetleg T

aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750

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

m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).

, vendéglátó 
, vendéglátó eladó, , vendéglátó eladó, 

aranykalászos gazda OKJ tan-

idegenforgalmi ügyintéző
kollégát keres

idegenforgalmi ügyintézőidegenforgalmi ügyintéző
kollégát keres

idegenforgalmi ügyintéző
kollégát keres

zifa kályha készen tölgy par-

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)
E-mail: info@classictravel.hu

Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)
E-mail: info@classictravel.hu

Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)
E-mail: info@classictravel.hu

Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!

vagy személyesenvagy személyesen

idegenforgalmi ügyintézőidegenforgalmi ügyintézőidegenforgalmi ügyintéző

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!
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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

Folytatás a 4. oldalról

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.

A Polus-Coop Zrt 
központi irodájába 

kereskedelmi gyakor-
lattal és legalább 

középfokú kereskedel-
mi végzettséggel 

rendelkező 
friss-árubeszerző és 

beszerzési 
asszisztens 

munkatársakat keres. 
Önéletrajzát küldje a 

vitaine@poluscoop.hu 
e-mail címre.PolusCoop

Zrt.

Szórólapterjesztő 
munka! Azonnali kezdéssel: 

Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,
Magyarpolány 

Jelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 között
06-70/431-8787 telefonszámon

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
35

04

Amit kínálunk:

 • Versenyképes fi zetés
   bruttó 10-12 EUR / óra
• Kellemes szállás saját szobával
• Utazási költségtérítés
   a fi zetésen felül
• két hét munkavégzést
   követően egy hét   szabadidő, de
   igény esetén ettől el tudunk térni

A munkavégzés
Németországban történne 
időszakosan, 2 hét szerelést 
követően 1 hét itthoni szabadidő.

kéményszerelőt keres
csoportvezetői és 
segédszerelői beosztásba.

Az AlphaTech 77 Épületgépészeti Kft.

Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!

Előnyt jelent:

 • Gyakorlat kéményszerelés vagy légtechnika
    területén, esetleg lakatos végzettség
• Targonca vagy más ipari berendezésre vonatkozó
    jogosítvány vagy tapasztalat
• Nagy munkabíró képesség
• Csoportvezetői beosztásban német nyelv
   minimális ismerete feltétel!
• jogosítvány szükséges!

ÁLLÁST KÍNÁL

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
Cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. < 06/70/600-
9021 - JOBmotive Kft.-

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes 
fizetés, Cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. < 
06/70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-

Kőműves végzettségű szakem-
bereket és építőipari segéd-
munkást keresünk felvételre! < 
06/30/494-5585 Kivszer-Invest 
Kft
Női-férfi takarítókat keresünk 
Ajkára. Érdeklődni munkana-
pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 

telefonszámon. < 06/30/552-
4459, Oktap Kft
Fuvarozó cég keres sofőr jelent-
kezőket, 24 tonnás szerelvé-
nyekre. Minden nap ajkai indulás 
és érkezés. Kiemelt bérezés. Fel-
tétel: C+E kategóriás jogosít-
vány és GKI kártya. Önéletrajzát 
az info@ferrosped.hu e-mail 
címre várjuk. < 06/30/688-
4700, Ferro-Sped 2000 Kft 
A Gallus Baromfitenyésztő és 
Keltető Kft. baromfigondozót 
keres Borsodpusztára. Érdek-
lődését és jelentkezését az 
alábbi telefonszámon várjuk: < 
06/70/934-2698
Bolti eladót keresek kisboltba, 
kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla < 
06/20/573-7114
Havi 10-15 alkalomra pultost 
keresek. 10.000 Ft/nap. Ulaki 
Béla < 06/20/573-7114
Ajkai munkahelyre fizikai mun-
kára férfi munkavállalókat kere-
sünk üzemi takarító munkakörbe, 
egyműszakos munkarendbe. 
Érd: munkanapokon: 9-16.00 
óra között. < 06/30/279-5836, 
Scantucky Kft
Operátori munkalehetőség erős 
fizikummal rendelkezők számára 
Ajkán egy műszakban! Felada-
tok: termékek összeszerelése és 
áthelyezése (kb. 10 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-

kezés: < 06/70/610-0064 Opus 
Európa Kft.

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatosokat 
keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrésze-
ket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezéssel 
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetből 100%-os 
utazási költségtérítés, távo-
labbról érkező kollégáknak 
igényes díjmentes szállás 
biztosított. < 06/70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

Nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes fizetés mellé, 
Cafeteria-t, szállást, mun-
kába járást, bérelőleget biz-
tosítunk. < 06/70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-

Ajkai munkahelyre, könnyű fizi-
kai munkára keresünk munka-
vállalót. Minimális számítógép 
ismeret szükséges. Érd: mun-
kanapokon: 9-16.00 óráig. < 
06/30/279-5836, Scantucky Kft
Gumiszervizbe autószere-
lőt, segédmunkást keresek. 
Dolfinger Bt < 06/30/235-5415

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkező 
lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 
06/30/402-5799
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géplakatos, CNC-gépkezel

Gy
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezel

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

őri fémipari partnerünkhöz 

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 

 kollégákat 

nyekre. Minden nap ajkai indulás 
és érkezés. Kiemelt bérezés. Fel-

Fuvarozó cég keres sof
kező
nyekre. Minden nap ajkai indulás 
és érkezés. Kiemelt bérezés. Fel-

telefonszámon. < 06/30/552-
4459, Oktap Kft
telefonszámon. < 06/30/552-
4459, Oktap Kft
Fuvarozó cég keres sof

őket, 24 tonnás szerelvé-

tott munkakörbe, biztonsági 
 kollégákat 

sopronkövesdi gyárába, 3 
 kollégákat 

sopronkövesdi gyárába, 3 
szakos munkarendbe. A 

sopronkövesdi gyárába, 3 
szakos munkarendbe. A szakos munkarendbe. A 

szállás és a bejárás megol-szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedődott. Kiemelked

zetést, prémiumot, 

Autóipari multi keres betaní-Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 

 kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 

támogatás, bérel
06/70/415-9021 -JOBmotive 

zetés, Cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelő
06/70/415-9021 -JOBmotive 

, villanyszerel
munkakörbe dolgozókat. Amit munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes 

zetés, Cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási 

s végzettségűves végzettség
bereket és épít

mű
bereket és épít
munkást keresünk felvételre! < 
bereket és épít
munkást keresünk felvételre! < 
06/30/494-5585 Kivszer-Invest 

támogatás, bérel
06/70/415-9021 -JOBmotive 06/70/415-9021 -JOBmotive 

s végzettség

A Gallus Baromfitenyészt
 Kft. barom

keres Borsodpusztára. Érdek-
dését és jelentkezését az 

címre várjuk. < 06/30/688-
4700, Ferro-Sped 2000 Kft 

fitenyészt
 Kft. baromfi

vány és GKI kártya. Önéletrajzát 
az info@ferrosped.hu e-mail 
vány és GKI kártya. Önéletrajzát 
az info@ferrosped.hu e-mail 
címre várjuk. < 06/30/688-
4700, Ferro-Sped 2000 Kft 

keres Borsodpusztára. Érdek-
dését és jelentkezését az 

keres Borsodpusztára. Érdek-
dését és jelentkezését az 

alábbi telefonszámon várjuk: < 
dését és jelentkezését az 

alábbi telefonszámon várjuk: < 
06/70/934-2698
alábbi telefonszámon várjuk: < 
06/70/934-2698
Bolti eladót keresek kisboltba, keresünk betanított munkás, 

A Gallus Barom
ő Kft. baromő Kft. baromő Kft. barom

keres Borsodpusztára. Érdek-
dését és jelentkezését az 

alábbi telefonszámon várjuk: < 

Devecseri Hangya ABC 

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Devecseri Hangya ABC Devecseri Hangya ABC 
eladó-pénztáros

Devecseri Hangya ABC 
eladó-pénztároseladó-pénztáros
munkatársakat keres.ket, 24 tonnás szerelvé-

nyekre. Minden nap ajkai indulás nyekre. Minden nap ajkai indulás 
és érkezés. Kiemelt bérezés. Fel-

Devecseri Hangya ABC 

munka!munka!
Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,

06/30/494-5585 Kivszer-Invest 

 takarítókat keresünk 

Operátori munkalehet
fizikummal rendelkez
Ajkán egy m
tok: termékek összeszerelése és 

óra között. < 06/30/279-5836, 
Scantucky Kft
Operátori munkalehet

zikummal rendelkez

egym
Érd: munkanapokon: 9-16.00 
egym
Érd: munkanapokon: 9-16.00 
egym
Érd: munkanapokon: 9-16.00 
óra között. < 06/30/279-5836, 
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Operátori munkalehet

 takarítókat keresünk 
dni munkana-

pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 
dni munkana-

pokon: 8-14.00 óráig az alábbi pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 

Szórólapterjesztő Szórólapterjesztő 

 takarítókat keresünk 
dni munkana-

pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 

Bolti eladót keresek kisboltba, 
kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla < 

Havi 10-15 alkalomra pultost 

utazási költségtérítés, távo-
labbról érkez

kiemelten magas bérezéssel 
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetb
utazási költségtérítés, távo-

ket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehet
ket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehet
kiemelten magas bérezéssel 
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 

Havi 10-15 alkalomra pultost 
keresek. 10.000 Ft/nap. Ulaki 
Havi 10-15 alkalomra pultost 
keresek. 10.000 Ft/nap. Ulaki keresek. 10.000 Ft/nap. Ulaki 
Béla < 06/20/573-7114Béla < 06/20/573-7114
Ajkai munkahelyre fizikai mun-Ajkai munkahelyre 

 munkavállalókat kere- munkavállalókat kere-
sünk üzemi takarító munkakörbe, 

kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla < 

Havi 10-15 alkalomra pultost 
keresek. 10.000 Ft/nap. Ulaki 

946-3112

kezés: < 06/70/610-0064 Opus kezés: < 06/70/610-0064 Opus kezés: < 06/70/610-0064 Opus 

t, kar-ket, kar-
bantartó géplakatosokat 

őke
bantartó géplakatosokat 
keresünk sárvári munka-
bantartó géplakatosokat 
keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrésze-

946-3112

kezés: < 06/70/610-0064 Opus 

06-70/431-8787 telefonszámon
Jelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 közöttJelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 között
06-70/431-8787 telefonszámon

Szórólapterjesztő 
Azonnali kezdéssel:

Szórólapterjesztő 
kek). További információ, jelent-

tok: termékek összeszerelése és 
áthelyezése (kb. 10 kg-os termé-áthelyezése (kb. 10 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-

Azonnali kezdéssel:Azonnali kezdéssel:Azonnali kezdéssel:
Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,

Magyarpolány
Ajka, Úrkút, Bakonygyepes,

Magyarpolány

Szórólapterjesztő Szórólapterjesztő 
Azonnali kezdéssel:

Nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 

2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

Nincs munkád vagy váltani 

igényes díjmentes szállás 
biztosított. < 06/70/527-biztosított. < 06/70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég gy
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég gyautóipari cég gy
magyaróvári munkahelyére. magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes 
Cafeteria-t, szállást, mun-k számára 

Nincs munkád vagy váltani Nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég gy

• kőműves• kőműves• kőműves
FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

• kőműves• kőműves• kőműves
FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

C+E C+E C+E C+E C+E C+E • • • C+E C+E C+E kategóriás gépkocsivezető

kéményszerelőt keres

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkez
lakatos, esztergályos mun-

t, segédmunkást keresek. 
Dolfinger Bt < 06/30/235-5415

Nyirádi munkahelyre kere-

06/30/279-5836, Scantucky Kft
Gumiszervizbe autószere-
06/30/279-5836, Scantucky Kft
Gumiszervizbe autószere-

t, segédmunkást keresek. 
nger Bt < 06/30/235-5415

Jelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 közöttJelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 között
06-70/431-8787 telefonszámon06-70/431-8787 telefonszámon06-70/431-8787 telefonszámon
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Az ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

Az ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: 

Az ülőbútorokat gyártó

tosítunk. < 06/70/415-9020 

Ajkai munkahelyre, könnyűAjkai munkahelyre, könny
 munkára keresünk munka-

Ajkai munkahelyre, könny
 munkára keresünk munka-

vállalót. Minimális számítógép 
 munkára keresünk munka-

vállalót. Minimális számítógép 
ismeret szükséges. Érd: mun-
vállalót. Minimális számítógép 
ismeret szükséges. Érd: mun-
vállalót. Minimális számítógép vállalót. Minimális számítógép 
ismeret szükséges. Érd: mun-
vállalót. Minimális számítógép 
ismeret szükséges. Érd: mun-
vállalót. Minimális számítógép 

kanapokon: 9-16.00 óráig. < 

leget biz-
tosítunk. < 06/70/415-9020 

(darukezelő vizsgával)(darukezelő vizsgával)(darukezelő vizsgával)(darukezelő vizsgával)
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lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < katársat. Kapa György EV < 

 Épületgépészeti Kft.

kéményszerelőt kereskéményszerelőt kereskéményszerelőt kereskéményszerelőt keres
csoportvezetői és csoportvezetői és 

 Épületgépészeti Kft. Épületgépészeti Kft.

• Targonca vagy más ipari berendezésre vonatkozó
    jogosítvány vagy tapasztalat
• Nagy munkabíró képesség
• Csoportvezetői beosztásban német nyelv

erületén, esetleg lakatos végzettség
• Targonca vagy más ipari berendezésre vonatkozó
    jogosítvány vagy tapasztalat

 • Gyakorlat kéményszerelés vagy légtechnika • Gyakorlat kéményszerelés vagy légtechnika
erületén, esetleg lakatos végzettség

• Targonca vagy más ipari berendezésre vonatkozó

• Nagy munkabíró képesség
• Csoportvezetői beosztásban német nyelv
   minimális ismerete feltétel!
• Csoportvezetői beosztásban német nyelv
   minimális ismerete feltétel!   minimális ismerete feltétel!
• jogosítvány szükséges!• jogosítvány szükséges!

    jogosítvány vagy tapasztalat
• Nagy munkabíró képesség• Nagy munkabíró képesség
• Csoportvezetői beosztásban német nyelv
   minimális ismerete feltétel!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.

Jelentkezni:   
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.

  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat
keres!keres!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 

Jelentkezni:   
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Jelentkezni:   Jelentkezni:   

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.

Jelentkezni:   
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

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

• földmunkagép kezelő• földmunkagép kezelő• földmunkagép kezelő• földmunkagép kezelő• földmunkagép kezelő• földmunkagép kezelő

+36-70/609-5374

Atia-LineAtia-LineAz ülőbútorokat gyártó  Atia-LineAz ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbebetanított munkakörbe

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

Amit kínálunk:

ersenyképes fi zetés

követően 1 hét itthoni szabadidő.
időszakosan, 2 hét szerelést időszakosan, 2 hét szerelést 
követően 1 hét itthoni szabadidő.

ersenyképes fi zetésersenyképes fi zetés
   bruttó 10-12 EUR / óra   bruttó 10-12 EUR / óra
• Kellemes szállás saját szobával
   bruttó 10-12 EUR / óra
• Kellemes szállás saját szobával
• Utazási költségtérítés

Amit kínálunk:Amit kínálunk:

ersenyképes fi zetés
   bruttó 10-12 EUR / óra

Ajkai munkalehetőségek
ingyenes céges buszjárattal 

Ajkai munkalehetőségek

 történne  történne 

ingyenes céges buszjárattal 

Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!

• Csoportvezetői beosztásban német nyelv

Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!

256-8101256-8101

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 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!

betanított munkakörbebetanított munkakörbe

   követően egy hét   szabadidő, de
• két hét munkavégzést
   követően egy hét   szabadidő, de   követően egy hét   szabadidő, de
   igény esetén ettől el tudunk térni
   követően egy hét   szabadidő, de
   igény esetén ettől el tudunk térni   igény esetén ettől el tudunk térni

Jelentkezéseteket a 20/219-61-69 vagy az alphatech@alphatech77.com címre várjuk!

   követően egy hét   szabadidő, de

MŰSZAKBAN

OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  
ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  

vagy útiköltség térítéssel

EGY VAGY HÁROM 
MŰSZAKBAN

OPERÁTOR,  

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

EGY VAGY HÁROM 

OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  
ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  

GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ 
munkakörben!munkakörben!

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:

MŰSZAKBAN

OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  OPERÁTOR,  
ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  ÖSSZESZERELŐ és  

Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! 

Telefonon a 
telefonszámon. 

Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! 

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

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

telefonszámon. 

friss-árubeszerző és 

mi végzettséggel 
rendelkező 

friss-árubeszerző és 

középfokú kereskedel-középfokú kereskedel-
mi végzettséggel 

rendelkező 

-  Hosszú távú munkalehetőség-  Hosszú távú munkalehetőség
- Munkába járás támogatása- Munkába járás támogatása

        ingyenes buszjárattal        ingyenes buszjárattal
        bérlettel (előre biztosítjuk)

központi irodájába 
kereskedelmi gyakor-

központi irodájába 
kereskedelmi gyakor-kereskedelmi gyakor-kereskedelmi gyakor-

lattal és legalább lattal és legalább 

asszisztens
munkatársakat keres. 
Önéletrajzát küldje a 

asszisztens
munkatársakat keres. 
Önéletrajzát küldje a Önéletrajzát küldje a Önéletrajzát küldje a 

vitaine@poluscoop.hu vitaine@poluscoop.hu vitaine@poluscoop.hu 
PolusCoopPolusCoop

Zrt.

munkatársakat keres. munkatársakat keres. 
Önéletrajzát küldje a 
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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.

ELADÓT
keresünk
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- 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.

A Hajtó-Mű KFT.
egy szakos

munkarendbe 
keres

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

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!

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, csatlakozzon 
Ajka egyik legnagyobb munkáltatójához!

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk jelentkezését,
az alábbi munkaköreinkbe:

Általános iskolai végzettséggel:
• fűrészes
• pakoló és fi nishing operátor
• szemcseszóró
• homokmag készítő

Targoncavezetői engedéllyel:
• olvasztár

Szakmunkás végzettséggel:
• előkészítő
• öntő

Szerszámkészítő végzettséggel
és tapasztalattal:
• szerszámkészítő

ÁLLÁSAJÁNLAT
Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 

kezdő vagy gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

• Betanított építőipari munkás/segédmunkás
• Kőműves

Amit ajánlunk:
• családias légkör
• versenyképes fi zetés
• hosszú távú munkalehetőség

Előny:
• B kategóriás jogosítvány

Elvárások:
• önállóság
• józan életmód
• megbízhatóság
• precíz munkavégzés

Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mailben lehet:

06-20/203-5430
info@rimex.hu

      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

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

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

keresünk
ELADÓT

keresünk

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

2019.2019. február 1.

keresünkkeresünkkeresünk

:     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

  középfokú
  végzettséggel
- ha érdekel az
   értékesítés

- ha rendelkezel

  végzettséggel

- ha rendelkezel

- ha érdekel az
   értékesítés   értékesítés   értékesítés
- ha vannak jó ötleteid,- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív

  végzettséggel
- ha érdekel az
   értékesítés

ÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLAT

• Betanított építőipari munkás/segédmunkás
• Kőműves
• Betanított építőipari munkás/segédmunkás

Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 

munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:
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Önéletrajzot az

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

illetve az alábbi telefonos elérhetőségen valamelyikén.

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

- ha szeretnél prémium

ÁLLÁSAJÁNLAT
Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 

ÁLLÁSAJÁNLAT
Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 

ÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLAT
Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 

kezdő vagy gyakorlattal rendelkező kezdő vagy gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

• Betanított építőipari munkás/segédmunkás• Betanított építőipari munkás/segédmunkás• Betanított építőipari munkás/segédmunkás

Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, Devecseri telephelyű vállalkozásunk teljes munkaidőben, 
kezdő vagy gyakorlattal rendelkező 

munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

• hosszú távú munkalehetőség

• B kategóriás jogosítvány

 zetés
• hosszú távú munkalehetőség• hosszú távú munkalehetőség

• B kategóriás jogosítvány• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mailben lehet:Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mailben lehet:

• B kategóriás jogosítvány

info@gardenpont.huinfo@gardenpont.hu

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

• szemcseszóró

• fűrészes
• pakoló és fi nishing operátor
• szemcseszóró

Általános iskolai végzettséggel:Általános iskolai végzettséggel:Általános iskolai végzettséggel:Általános iskolai végzettséggel:
• fűrészes
• pakoló és fi nishing operátor

• megbízhatóság
• precíz munkavégzés• precíz munkavégzés

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, csatlakozzon 
Ajka egyik legnagyobb munkáltatójához!

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, csatlakozzon 
Ajka egyik legnagyobb munkáltatójához!Ajka egyik legnagyobb munkáltatójához!

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk jelentkezését,Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk jelentkezését,Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk jelentkezését,

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, csatlakozzon 
Ajka egyik legnagyobb munkáltatójához!

06-20/203-5430
info@rimex.hu

Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mailben lehet:

06-20/203-5430
info@rimex.hu

Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mailben lehet:

06-20/203-5430
info@rimex.huinfo@rimex.hu

fi atal női és férfi 
munkavállalókat.
fi atal női és férfi 

munkarendbe munkarendbe 
keres

Érd.: 06-30/790-2694

 e-mail címre várjuk. e-mail címre várjuk.

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

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

• olvasztár
Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:

• homokmag készítő• homokmag készítő

Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:Targoncavezetői engedéllyel:

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

Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára! Hívjon minket! 20 382 88 70Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára! Hívjon minket! 20 382 88 70

• olvasztár

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

Szakmunkás végzettséggel:Szakmunkás végzettséggel:

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk jelentkezését,
az alábbi munkaköreinkbe:
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Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára! Hívjon minket! 20 382 88 70
Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!
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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
fröccsöntőgép-kezelő 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
• anyagmozgató
• takarító (részmunkaidős)
• szerszámkészítő
• szikraforgácsoló (huzal, tömb)

• 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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 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.

oktatás
KARATE 06-70/633-4169

sundomese.ajka@gmail.com

SunDomeSe

2019. február 9. szombat 19.00
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 
vásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.hu

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

PONTHEGESZTŐ /
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

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

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér már a próbaidő alatt is
• Jó dolgozó jutalom
• Dolgozóajánlási 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.

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR
Elvárás:
• Középfokú végzettség
• 3 műszak vállalása
• Mérőeszközök (tolómérő,
  mikrométer..) kezelésében
  való jártasság

JELÖLŐ-VÁLOGATÓ
Feladatok:
Az alkatrészek szemrevételezéssel 
történő ellenőrzése, illetve jelölése 
a vevőhöz való kiszállítás előtt

KARATEKARATEKARATEKARATEKARATE
oktatás
KARATE sundomese.ajka@gmail.com

06-70/06-70/06-70
sundomese.ajka@gmail.com

oktatásoktatásoktatás

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi

E-mail: ajka@szuperinfo.hu   www.szuperinfo.hu   Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia   Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi

E-mail: ajka@szuperinfo.hu   www.szuperinfo.hu   Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia   Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
  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.

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. 
  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.

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. 
  Sándor u. 13-15.   Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14   Tel/fax: 88/200-843   Mobil: +36/30/954-9086 

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 
vásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.hu

Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)
Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 

vásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.hu

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén  minden pénteken 20 000 példányban.   Lapzárta: kedd 12.00 óra Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. 
  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.
  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.E-mail: ajka@szuperinfo.hu   www.szuperinfo.hu   Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia   Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Feladatok:

• 8 általános iskolai végzettség• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS

keres a következő pozíciókba:

PONTHEGESZTŐ /

stabil vállalata az Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat 
keres a következő pozíciókba:

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

PONTHEGESZTŐ /
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 
PONTHEGESZTŐ /
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓBETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
Elvárás:

PONTHEGESZTŐ /
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 

2019. február 9. szombat 19.00
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 
vásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.hu
Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 

vásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.huvásárolhatók! További információ: 06-88/210-255, www.nagylaszlovmk.hu

2019. február 9. szombat 19.002019. február 9. szombat 19.00
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (Szabadság tér 13.)

Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon 2.400 Ft és 2.900 Ft-os áron 

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő 

  Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt 
  Sándor u. 13-15.   Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14   Tel/fax: 88/200-843   Mobil: +36/30/954-9086 

  Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt 
  Sándor u. 13-15.   Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14   Tel/fax: 88/200-843   Mobil: +36/30/954-9086 

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő 
stabil vállalata az Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat stabil vállalata az Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat stabil vállalata az Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat 
Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő 
stabil vállalata az Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat 

• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék

• műszaki beállítottság
• 3 műszak vállalása

• Sajtológépek kezelése, beállítása

• műszaki beállítottság
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér • Cafeteria juttatás, mozgó bér 
• Jó dolgozó jutalom

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék

• Középfokú végzettség

• Mérőeszközök (tolómérő,

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR
Elvárás:
• Középfokú végzettség

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOSGÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOSGÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS

• Sajtológépek kezelése, beállítása

Jelentkezni

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR

• Mérőeszközök (tolómérő,• Mérőeszközök (tolómérő,

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐRÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR

• Dolgozóajánlási program

• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú

• Cafeteria juttatás, mozgó bér 
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér már a próbaidő alatt is

• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú
  munkalehetőség  munkalehetőség
• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet
  munkalehetőség
• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

• Dolgozóajánlási program• Dolgozóajánlási program

• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú

Feladatok
Az alkatrészek szemrevételezéssel 
történő ellenőrzése, illetve jelölése 

JELÖLŐ-VÁLOGATÓ

  mikrométer..) kezelésében
  való jártasság  való jártasság

JELÖLŐ-VÁLOGATÓ

Az alkatrészek szemrevételezéssel 
történő ellenőrzése, illetve jelölése történő ellenőrzése, illetve jelölése történő ellenőrzése, illetve jelölése 
a vevőhöz való kiszállítás előtta vevőhöz való kiszállítás előtt

Feladatok
Az alkatrészek szemrevételezéssel 
történő ellenőrzése, illetve jelölése 

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

 személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt. Ajka, Gyár u. 35. címén,
illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés, hosszú távú

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

 személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt. Ajka, Gyár u. 35. címén,
illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
 személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt. Ajka, Gyár u. 35. címén,

illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

a vevőhöz való kiszállítás előtt
történő ellenőrzése, illetve jelölése történő ellenőrzése, illetve jelölése 
a vevőhöz való kiszállítás előtt

illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.illetve az allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
 személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt. Ajka, Gyár u. 35. címén,




