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Szabó Ádám
egyéni vállalkozó

Tetőszerkezetek építése, felújítása.
Féltetők, teraszok készítése.

06-30/343-3515

Szeretnéd megismerni az 
egészséges táplálkozást?

Sportolsz és a lehető 
legtöbbet szeretnéd kihozni 

magadból?

Tartható diétára van 
szükséged?

Szeretnél eligazodni 
a táplálékkiegészítők 

rengetegében?

Fejlődésed kulcsa a 
táplálkozásban rejlik.

Segítek elérni a céljaidat.
Valósítsuk meg közösen 

az álmaid.

Jelentkezz nálam
bátran, bizalommal!

PINTÉR ÉVA
             pinterevaeva@gmail.com

             @pntrv  
    

HERENDI PORCELÁNOK,
ZSOLNAY, FISCHER KERÁMIÁK,

EZÜSTÖK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA. 
06-20/387-5956
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

 
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 Eljött az év egyik romantikus napja, szerelmes lettem 

saját magamba, na de rakjunk félre minden viccet, 

szeressük a szerelmünket. Gondoljunk e szép napra, 

tegyünk valami különlegeset az asztalra. Matyiban is nagy 

a romantika, ezért gondolt is ki valamit Valentin napra...

Valentin napi tál:  (2személyre)     4590.-
- Gesztenyemasszával, meggyel töltött csirkemell rántva

- Egészben sült első csülök. sörrel locsolva

- Félbe hasított mandulás bundába forgatott camambert rántva

- Rántott sertéskaraj, erdeigomba-mártással nyakon csapva

- Párolt káposztával, rizibizivel és fűszeres burgonyával

- Kis meglepetés desszerttel

Előrendelhető
Február 14-re, kapható 14-15-én a készlet erejéig

Megtalálsz minket a Facebookon vagy a  www.ludasmatyi-etelfutar.hu

Tel: 0670/259-4898 vagy 0620/298-7068

02.01-02.28.

Ajka, Hársfa u. 1/B    Tel: +36 20 368 2737  E-mail: bettipadlo@gmail.com

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
5 nagykereskedő
CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

Több, mint 200 féle
laminált padló!

Ebből raktáron
több, mint 50 féle!

Kis bolt

AJÁNDÉK

Teljesség igénye nélkül megtalálható még:

Vízálló padló konyhába
és akár fürdőbe is!

Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

TT
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Távokatatás (E-learning)
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  Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) www.kavitaszalon.hupont.hu  Bejelentkezés: 06/30/969-8743

ALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALON
Közeleg a Valentin nap!
Lepd meg Szerelmed egy igazi luxus kényeztetéssel.
A LUXURY ROSES ARCKEZELÉS igazi feltöltődést 
nyújt a bőrnek a damaszkuszi rózsa varázslatos erejével.
2 féle kezelés közül választhatsz,így a fi atalabb és az 
érettebb hölgyek számára is kitűnő meglepetés a
LUXURY ROSES arckezelés.  
Részletekért keress bátran a 06/30/9698-743 
telefonszámon vagy személyesen a
Kavita Alakformáló Szépségszalonban.
Alakformáló kezeléseink továbbra is elérhetőek,
akár ajándékutalvány formájában is!!
Szolárium bérletek kaphatók!!

Érd.: 06-30/325-8529

Gerincproblémák, 
stresszkezelés

egyéni jógával
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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

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-

nyal rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvánnyal 

nem rendelkezik: TN

Ajkán a Petőfi Sándor utcában II. 

emeleti, 34 nm-es téglalakás eladó. 

Ár: 9.000.000 Ft TN < 06/20/382-

4515

Ajka mellett 7 szobás, nagy csa-

ládi ház, fix bevétellel eladó. TN < 

06/70/774-3935

Családi lakóházak tervezése, 

rövid határidővel. Tomor László 

< 06/30/412-7769

Vonyarcvashegyen, strand 

közelben 3 hálószobás + nappa-

lis szerkezetkész ház 600 m2-es 

telken 27.000.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/298-4499

Padragkúton kis családi ház lak-

ható állapotban valamint Suzuki 

Swift eladó. TN < 06/30/951-9487

INGATLAN KIADÓ

Kiadó Ajka központjában felújított, 

teljesen berendezett garzonlakás, 

új bútorokkal, igényes, hosszú 

távú bérlőnek, 2 havi kaucióval. < 

06/20/345-0510

INGATLANT KERES

Kiadó albérletet keresek kutyával 

nem horror áron, max. 50.000-

60.000 Ft+rezsiért Ajka és vonzás-

körzetében. < 06/30/306-4721

Eladó házat, lakást keresek 

ügyfeleim részére. Hompó 

Eszter OTP Ingatlanpont < 

06/30/348-0414

Folytatás az 5. oldalon
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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

Somló hegy déli oldalán 870 nm 

szőlő, épülettel eladó. Irányár: 

1.000.000 Ft. < 06/20/802-4370

Bakonygyepesen kamionmosó 

mellett 0,7 ha terület eladó. < 

06/20/992-4517

Áron alul összközműves építési 

telek eladó Ajka-Bakonygyepesen. 

< +36/20/283-4930

ELADÓ VÁLLALKOZÁS

Ha vállalkoznál, de még nem 
tudod, hogy mivel foglalkoz-
nál. Átlag feletti jövedelmet 
szeretnél? Szereted a mozgal-
mas életet. Vállalkozó szel-
lemű vagy és rendelkezel némi 
tőkével. Akkor hívj! Én átadom 
20 éve működő vállalkozásom 
tevékenységét, minden tudás-
sal és kapcsolati tőkével. < 
06/20/270-7323

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

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

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.

Folytatás a 4. oldalról

VILLANYSZERELÉS
Fuchs Frigyes ev.
+36 70 319 2018
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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040
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Folytatás a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

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

Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást 
vállalok kombi rakodógéppel. 
< 06/30/314-2567

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

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

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

Ford Fiesta 1,1-es, 99-es, alkat-

résznek eladó. Ár: 70.000 Ft < 

06/20/804-4244

TÁRSKERESÉS

56 éves molett hölgy káros szenve-

délyektől mentes, csendes termé-

szetű urat keres. < 06/31/325-7778

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

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

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

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

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

Ajkai munkahelyre fizikai 
munkára munkavállalókat 
keresünk. < 06/30/332-5468; 
ajka@hrcv.hu, HRCV Kft

Autószerelőt keresünk azon-
nali munkakezdéssel, nettó 
300.000 Ft keresettel. < 
06/20/625-5888 Star-Guide Kft

Autóbuszvezetőt keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
tőséggel. < 06/20/625-5888 
Star-Guide Kft

A Leonardo Festékbolt keres 
raktáros árufeltöltő munka-
körbe új kollégát. Feltétel B 
kategóriás jogosítvány. Előny 
targoncavezetői engedély. Ha 
szeretnél egy fiatalos jókedvű 
csapatban dolgozni, és a 
fent leírtaknak megfelelsz, 
várjuk jelentkezésedet a < 
06/30/474-6024 es számon.

Fakitermelésre munkatár-
sat keresek. Fodor Imre < 
06/20/663-1560

MMSZ Egyesület nappali mele-
gedője keres azonnali kez-
déssel 1 fő 8 órás szociális 
munkatársat, felsőfokú vég-
zettséggel. (szociálpedagógus, 
szociális munkás) Érd: hétköz-
nap 8-16 óráig < 06/30/824-
2415

Folytatás az 5. oldalról

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
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

Ajkán kb. 1000 db CD-tok eladó 

illetve jó állapotú eladó garázst kere-

sek. < 06/70/208-3422

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

Cefre 400 liter eladó. < 

06/20/804-4244

ÁLLAT
Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
700 Ft/db < 06/20/204-2382

Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

Egy éves kacsák eladók. < 

06/20/553-3471

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

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

Szobafestés-mázolás tapé-
tázás 20% kedvezmény-
nyel március 15-ig! < 
06/20/282-9318

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

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
IngyenesenIngyenesen

Folytatás az 5. oldalról

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Tű

Ajkán
illetve jó állapotú eladó garázst kere-

sek. < 06/70/208-3422

zifa kályha készen tölgy par-

50585058

Ajkán kb. 1000 db CD-tok eladó 

illetve jó állapotú eladó garázst kere-

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

H
mosogatógép, bojler, mikró 

06/20/553-3471

Hűt
mosogatógép, bojler, mikró 

EgyEgy éves kacsák eladók. < 

06/20/553-3471

SZOLGÁLTATÁS

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

 6 db 800x700x8 mm edzett  6 db 800x700x8 mm edzett 

üveglap 5 db nagyméretüveglap 5 db nagyméret

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

üveglap 5 db nagyméret

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

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

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

 400 liter eladó. < 

06/20/804-4244

ÁLLAT

 400 liter eladó. < 

kettaszél rendelhető
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 

 400 liter eladó. < 

30-180 kg-ig eladók. 500 Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 Hízók
Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

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

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 

06/20/804-4244

ÁLLAT
30-180 kg-ig eladók. 500 

megveszem. (Hűt
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 

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

tő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 

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

centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-293706/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid

zifa kályha készen tölgy par-

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

Takács János ev. ácsmun-
kát, kartonozást, bádogo-
Takács János ev. ácsmun-
kát, kartonozást, bádogo-kát, kartonozást, bádogo-
zást és tet
kát, kartonozást, bádogo-
zást és tetzást és tet
< 06/30/981-7230

 automata mosógép,  automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 

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

GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 

mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
700 Ft/db < 06/20/204-2382

< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 

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

ű kapuk, kerítések, íves ű kapuk, kerítések, íves ű
polikarbonát tet

 kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

700 Ft/db < 06/20/204-2382

 eladók. < 06/30/315- eladók. < 06/30/315-

Háztartási gépek,Háztartási gépek,

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
700 Ft/db < 06/20/204-2382700 Ft/db < 06/20/204-2382

 eladók. < 06/30/315-

06/20/481-8124

vel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-

Nyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvez
06/20/481-8124

06/20/218-296306/20/218-2963

Nyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-

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

Toló kapuk, úszókapuk, Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

vetválasztékkal. < 06/30/904-

Aszfaltozás, térkövezés, 

Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást 

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

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez
üzletvezet
aranykalászos gazda OKJ tan-

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

dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást területtisztítást, alapásást 
vállalok kombi rakodógéppel. vállalok kombi rakodógéppel. vállalok kombi rakodógéppel. 
< 06/30/314-2567< 06/30/314-2567

ves munkát, belsves munkát, bels
kítást, felújítást vállalunk. < 

Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást 
vállalok kombi rakodógéppel. 

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

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétá-

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

tázást vállalok. Piller Norbert 

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 

06/20/984-4667

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

díj nélkül! Bihary Hubert < díj nélkül! Bihary Hubert < 
06/20/984-4667

Szobafestés, mázolás, tapétá-

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkez

2019. február 8.2019. február 8.

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkezsek gyakorlattal rendelkez
lakatos, esztergályos mun-lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 
lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 
06/30/402-5799, vendéglátó eladó, 

aranykalászos gazda OKJ tan-

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkez

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

Kisteherautó bérbeadó. < 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

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

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
t

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

Kisteherautó bérbeadó. < 

ÁLLÁST KÍNÁL
Takarító kollégát keresünk 

ttös m

hu (E-000909 /2014 /A001-

ÁLLÁST KÍNÁL

folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t .w w w . m i n e r v a k f t .
hu (E-000909 /2014 /A001-

Takarító kollégát keresünk 
llandó délelllandó délel

fizetés 150.000 Ft/hó. Nettó 
Érdekl
Nettó 
ÉrdeklÉrdekl
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

ÁLLÁST KÍNÁL
Takarító kollégát keresünk 

llandó délelőttös m

 éves molett hölgy káros szenve-

délyekt

06/20/804-4244

ves molett hölgy káros szenve-

 Fiesta 1,1-es, 99-es, alkat-

résznek eladó. Ár: 70.000 Ft < résznek eladó. Ár: 70.000 Ft < 

06/20/804-4244

TÁRSKERESÉS

ázás 20% kedvezmény-
nyel március 15-ig! < nyel március 15-ig! < nyel március 15-ig! < 

Szobafestés-mázolás tapé-

szet

Szobafestés-mázolás tapé-
ázás 20% kedvezmény-

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

t keresünk azon-t keresünk azon-
nali munkakezdéssel, nettó 

fizikai 
munkára munkavállalókat 
keresünk. < 06/30/332-5468; 

k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < bérezés. Feltétel: C+E kate-
góriás jogosítvány és GKI 
kártya. Önéletrajzát az info@

relvényekre. Minden nap ajkai 
indulás és érkezés. Kiemelt 
bérezés. Feltétel: C+E kate-
góriás jogosítvány és GKI 

Fuvarozó cég keres sof
jelentkezjelentkezőket, 24 tonnás sze-
relvényekre. Minden nap ajkai 
indulás és érkezés. Kiemelt 

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

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

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

ferrosped.hu e-mail címre 

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

séggel. < 06/20/625-5888 
Star-Guide Kft

Autóbuszvezet
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

300.000 Ft keresettel. < 
06/20/625-5888 Star-Guide Kft06/20/625-5888 Star-Guide Kft

Autóbuszvezet
azonnali munkakezdéssel, 

 takarítókat keresünk 
dni munkana-

 takarítókat keresünk 
dni munkana-dni munkana-

pokon: 8-14.00 óráig az alábbi pokon: 8-14.00 óráig az alábbi 
telefonszámon. < 06/30/552-telefonszámon. < 06/30/552-telefonszámon. < 06/30/552-
4459, Oktap Kft

 takarítókat keresünk 

l mentes, csendes termé-

 urat keres. < 06/31/325-7778 urat keres. < 06/31/325-7778

Bolti eladót keresek kisboltba, 
kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla 
< 06/20/573-7114

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

Bolti eladót keresek kisboltba, 

kártya. Önéletrajzát az info@
ferrosped.hu e-mail címre ferrosped.hu e-mail címre 
várjuk. < 06/30/688-4700, 

kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla 
< 06/20/573-7114< 06/20/573-7114

Havi 10-15 alkalomra pultost 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

Gumiszervizbe autószere-

Bolti eladót keresek kisboltba, 
kiemelt bérezéssel. Ulaki Béla 
< 06/20/573-7114

körbe új kollégát. Feltétel B 
kategóriás jogosítvány. El

ői engedély. Ha 
atalos jókedv

A Leonardo Festékbolt keres 
ő munka-ő munka-ő

körbe új kollégát. Feltétel B 
kategóriás jogosítvány. El

A Leonardo Festékbolt keres 
 munka-

körbe új kollégát. Feltétel B 

targoncavezet
szeretnél egy szeretnél egy 
csapatban dolgozni, és a 
szeretnél egy 
csapatban dolgozni, és a 
fent leírtaknak megfelelsz, 
csapatban dolgozni, és a 
fent leírtaknak megfelelsz, fent leírtaknak megfelelsz, 
várjuk jelentkezésedet a < várjuk jelentkezésedet a < 
06/30/474-6024 es számon.

kategóriás jogosítvány. Elkategóriás jogosítvány. El
targoncavezető

fiatalos jókedv

nap 8-16 óráig < 06/30/824-
2415

zettséggel. (szociálpedagógus, 
szociális munkás) Érd: hétköz-
nap 8-16 óráig < 06/30/824-

déssel 1 f
munkatársat, felsmunkatársat, fels
zettséggel. (szociálpedagógus, 
szociális munkás) Érd: hétköz-

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

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

Gumiszervizbe autószere-Gumiszervizbe autószere-
t, segédmunkást keresek. 

Fakitermelésre munkatár-
sat keresek. Fodor Imre < 
Fakitermelésre munkatár-
sat keresek. Fodor Imre < sat keresek. Fodor Imre < 

MMSZ Egyesület nappali mele-MMSZ Egyesület nappali mele-
je keres azonnali kez-

MMSZ Egyesület nappali mele-
je keres azonnali kez-

06/30/474-6024 es számon.

Fakitermelésre munkatár-

Folytatás a 7. oldalonFolytatás a 7. oldalon



Ajkai munkalehetőségek
ingyenes céges buszjárattal 

vagy útiköltség térítéssel
HÁROM 

MŰSZAKBAN
ÖSSZESZERELŐ 
-OPERÁTOR 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
55

48

Tornamenti Lakásfenntartó 
Szövetkezet lépcsőházi taka-
rításra 8 órás munkaidőben 
munkatársat keres. Eseten-
kénti megbízással helyettesítő 
takarítót keresünk. < 88/211-
049, 15 óráig.

Angliába YODEL LTD raktárba 
anyagmozgatási munkára mun-
kaerőt keresnek. < 06/70/663-
4577

CNC-programozókat CNC 
maróra, illetve esztergára, 
továbbá gépkezelőket kere-
sünk németországi munka-
helyre. Alap német nyelvtudás 
szükséges, nettó 15-18 Euro 
órabér.  munka15@index .
hu, < 06/70/245-3955, 
06/70/366-5722. (NexCom 
Center)

Ajkai munkahelyre, fizikai 
munkára férfi munkavállalókat 
keresünk egy műszakos mun-
karendbe. Érd: munkanapokon 
9-16 óra között < 06/30/279-
5836 Scantucky Kft

Devecseri autószervizbe autó-
szerelő munkatársat keresünk. 
< 06/30/348-2284

Ajkai vendéglátó helyre pultost 
azonnali kezdéssel felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-
0295

Építőiparban jártas segédmun-
kást keresünk. Arida Kkt. < 
06/30/400-4390

ÁLLÁST KÍNÁL 

Szarvasmarha őrzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 
Sümeg környéki munkahelyre. 
Horváth László < 06/30/331-
3997

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

Pincért keresek márciusi kez-
déssel. Globus Vendéglő < 
06/30/831-5069

Operátori munkalehetőség erős 
fizikummal rendelkezők számára 
Ajkán egy műszakban! Felada-
tok: Termékek összeszerelése és 
áthelyezése (kb. 20 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-
kezés: < 06/70/610-0064 (Opus 
Európa Kft.)

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket 
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.)

2019. február 8. 7ÁLLÁSBÖRZE

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.

MIKRON-2004 Kft
ajkai telephelyére egyműszakos munkarendbe 

(akár rugalmas munkaidőben) hosszú távra

CNC MEGMUNKÁLÓ központra
önállóan dolgozni tudó és akaró

munkavállalót keres.
Kiemelt bérezés, megegyezés szerint.

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27
hétköznap 8-16-ig 

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

Fresenius gyártás operátor

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

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Főbb betanított feladatok:
• Transzformátorok tekercselése
• Végellenőrzés
• Egyéb támogató feladat ellátása

Főbb elvárások:
• min. középfokú iskolai végzettség
• Megbízható, felelősségteljes hozzáállás
• Pontos, precíz munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

Amit kínálunk:
• Azonnali kezdés
• 3 műszakos munkarend
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások,
  műszakpótlék
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján 11 gyár-
  egységből álló holdinghoz tartozás

Folytatás a 6. oldalról

2019. február 8.

Folytatás a 6. oldalról

2019. február 8.

Folytatás a 6. oldalrólFolytatás a 6. oldalról

Szarvasmarha Szarvasmarha 

ÁLLÁST KÍNÁL 

Folytatás a 6. oldalról

déssel. Globus Vendégl

(Pabian&Partners)

Pincért keresek márciusi kez-
déssel. Globus Vendégl

keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 599-9695, 06/30/313-3516 
(Pabian&Partners)

kénti megbízással helyettesít

ban jártas személyt felveszek 
Sümeg környéki munkahelyre. 
Horváth László < 06/30/331-

Szövetkezet lépcs
rításra 8 órás munkaid
munkatársat keres. Eseten-
kénti megbízással helyettesít

Tornamenti Lakásfenntartó Tornamenti Lakásfenntartó 
Szövetkezet lépcs
rításra 8 órás munkaid

Horváth László < 06/30/331-

Ausztriai Nightclub hos-Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 

Sümeg környéki munkahelyre. Sümeg környéki munkahelyre. 
Horváth László < 06/30/331-

Ajkán egy műszakban! Felada-
tok: Termékek összeszerelése és 
áthelyezése (kb. 20 kg-os termé-

Operátori munkalehet
zikummal rendelkező

szakban! Felada-
tok: Termékek összeszerelése és 

Operátori munkalehet ség er
ők számára 

áthelyezése (kb. 20 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-
áthelyezése (kb. 20 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-kek). További információ, jelent-
kezés: < 06/70/610-0064 (Opus kezés: < 06/70/610-0064 (Opus 
Európa Kft.)Európa Kft.)

tok: Termékek összeszerelése és tok: Termékek összeszerelése és 
áthelyezése (kb. 20 kg-os termé-
kek). További információ, jelent-

anyagmozgatási munkára mun-
t keresnek. < 06/70/663-

Angliába YODEL LTD raktárba 
anyagmozgatási munkára mun-

t keresnek. < 06/70/663-

takarítót keresünk. < 88/211-

Angliába YODEL LTD raktárba 
anyagmozgatási munkára mun-

CNC-programozókat CNC CNC-programozókat CNC 
maróra, illetve esztergára, maróra, illetve esztergára, 

 < 

t keresnek. < 06/70/663-

CNC-programozókat CNC 

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

munkatársat keres. Eseten-
kénti megbízással helyettesítő

labbról érkez
igényes díjmentes szállás 

km-es körzetb
utazási költségtérítés, távo-
labbról érkez

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

keresünk egy m
karendbe. Érd: munkanapokon 
9-16 óra között < 06/30/279-
5836 Scantucky Kft

t, karban-

munkára fér
keresünk egy m
karendbe. Érd: munkanapokon 

Ajkai munkahelyre, Ajkai munkahelyre, 
munkára fér
keresünk egy m

tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, 
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, sünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. Hosszú 
autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. Hosszú 
távú munkalehet
gyártó partnerünkhöz. Hosszú 
távú munkalehet

t, karban-t, karban-
tartó géplakatosokat kere-

sünk németországi munka-
helyre. Alap német nyelvtudás helyre. Alap német nyelvtudás 
szükséges, nettó 15-18 Euro szükséges, nettó 15-18 Euro 
órabér.  munka15@index .
szükséges, nettó 15-18 Euro 
órabér.  munka15@index .órabér.  munka15@index .
hu, < 06/70/245-3955, hu, < 06/70/245-3955, 
06/70/366-5722. (NexCom 06/70/366-5722. (NexCom 

sünk németországi munka-
helyre. Alap német nyelvtudás 
szükséges, nettó 15-18 Euro 

ELADÓT

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

ELADÓT

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

ELADÓTELADÓT
keresünkkeresünkkeresünk
ELADÓTELADÓT

< 06/30/348-2284

Ajkai vendéglátó helyre pultost 
azonnali kezdéssel felveszünk. 

Devecseri autószervizbe autó-
 munkatársat keresünk. 

Devecseri autószervizbe autó-
 munkatársat keresünk. 

Ajkai vendéglátó helyre pultost 
azonnali kezdéssel felveszünk. azonnali kezdéssel felveszünk. 
Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-Vénusz-Büfé Kft. < 06/30/332-
02950295

ÉpítÉpít

< 06/30/348-2284

Ajkai vendéglátó helyre pultost 
azonnali kezdéssel felveszünk. 

Ajkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségek
ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal 

Ajkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségek
ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal 

vagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítéssel
ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal 

vagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítésselvagy útiköltség térítéssel

Ajkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségekAjkai munkalehetőségek
ingyenes céges buszjárattal ingyenes céges buszjárattal 

karendbe. Érd: munkanapokon 

  végzettséggel  végzettséggel
- ha érdekel az

iparban jártas segédmun-
kást keresünk. Arida Kkt. < kást keresünk. Arida Kkt. < 

iparban jártas segédmun-
kást keresünk. Arida Kkt. < 

  önálló és kreatív
  gondolataid
- ha szeretnél prémium

- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív
  gondolataid

   értékesítés   értékesítés
- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív

ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ 
OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  OPERÁTOR és  
GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ GÉPKEZELŐ 
munkakörben!munkakörben!

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

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:

MŰSZAKBANMŰSZAKBAN
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ 

ajkai telephelyére egyműszakos munkarendbe ajkai telephelyére egyműszakos munkarendbe 

        bérlettel (előre biztosítjuk)

-  Hosszú távú munkalehetőség
- Munkába járás támogatása

        ingyenes buszjárattal

- Jelenléti prémium
- Teljesítmény prémium

- Munkabér előleg
-  Hosszú távú munkalehetőség
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A Schwa-Medico Kft.A

   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!

önállóan dolgozni tudó és akaró

munkavállalót keres.

CNC MEGMUNKÁLÓ
önállóan dolgozni tudó és akaró

(akár rugalmas munkaidőben) hosszú távra

CNC MEGMUNKÁLÓ

munkavállalót keres.munkavállalót keres.
Kiemelt bérezés, megegyezés szerint.

önállóan dolgozni tudó és akaró

munkavállalót keres.

telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. 

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! 
Opus Európa Kft.

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

telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. telefonszámon. 

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

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

JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:
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-es es 

Opus Európa Kft.

MIKRON-2004 KftMIKRON-2004 KftMIKRON-2004 Kft
ajkai telephelyére egyműszakos munkarendbe ajkai telephelyére egyműszakos munkarendbe 

Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! Csörgess meg, visszahívunk! 
Opus Európa Kft.

• Egyéb támogató feladat ellátása
• Végellenőrzés
• Egyéb támogató feladat ellátása

Főbb betanított feladatok:
• Transzformátorok tekercselése• Transzformátorok tekercselése
• Végellenőrzés
• Egyéb támogató feladat ellátása

Fresenius gyártás operátor

oglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat.  Folyamatosan bővülő termelési 
tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

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

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

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

Fresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátor

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Fresenius gyártás operátor

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

Kiemelt bérezés, megegyezés szerint.

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27

Kiemelt bérezés, megegyezés szerint.

munkavállalót keres.munkavállalót keres.
Kiemelt bérezés, megegyezés szerint.

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27
hétköznap 8-16-ig 

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27
hétköznap 8-16-ig hétköznap 8-16-ig hétköznap 8-16-ig 

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27
hétköznap 8-16-ig 

 központra központra központra központra
önállóan dolgozni tudó és akaróönállóan dolgozni tudó és akaró

• Pontos, precíz munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

• min. középfokú iskolai végzettség
• Megbízható, felelősségteljes hozzáállás
• Pontos, precíz munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

Főbb elvárások:Főbb elvárások:
• min. középfokú iskolai végzettség
• Megbízható, felelősségteljes hozzáállás

• Fizikai terhelhetőség

Személyesen: Személyesen: 

• Pontos, precíz munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség• Fizikai terhelhetőség

Amit kínálunk:
• Azonnali kezdés

Fresenius gyártás operátor

Amit kínálunk:

Fresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátor

• Egyéb támogató feladat ellátása• Egyéb támogató feladat ellátása• Egyéb támogató feladat ellátása

 e-mail címre várjuk.

Érd 06-30/916-98-50, 06-30/956-99-27

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

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

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

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

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban
E-mail: 

• Versenyképes bér+juttatások,
  műszakpótlék
• Bónuszok, prémiumok

• 3 műszakos munkarend
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások,

• 3 műszakos munkarend
• Hosszú távú munkalehetőség

  műszakpótlék
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása• Munkába járás támogatása
• Kulturált munkakörülmények
• Munkába járás támogatása
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján 11 gyár-
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján 11 gyár-• A világ számos pontján 11 gyár-
  egységből álló holdinghoz tartozás

• Versenyképes bér+juttatások,
  műszakpótlék  műszakpótlék
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása

• A világ számos pontján 11 gyár-
  egységből álló holdinghoz tartozás  egységből álló holdinghoz tartozás

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkbanAjka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkbanAjka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban

  egységből álló holdinghoz tartozás
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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

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!

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

Raktáros

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

az alábbi pozícióba keresünk férfi  munkatársakat:

Amit kínálunk:
• Azonnali kezdés
• Targoncavezetői képzés
• 1 műszakos munkarend
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása
• Autóbuszjárat a munkakezdéshez
  és befejezéshez
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján
  12 gyáregységből álló
  holdinghoz tartozás

Főbb feladatok:
• Alapanyagok kezelése
• Alapanyag komissiózása gyártáshoz
• Adatok rögzítése ERP rendszerben
• Egyéb támogató feladatok ellátása

Főbb elvárások:
• min. középfokú iskolai végzettség
• Megbízható, felelősségteljes hozzáállás
• Pontos, precíz munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány
• Hasonló munkakörben szerzett
  tapasztalat

Sok új kihívással kell szembe-
nézniük a cégeknek a folya-
matosan változó HR trendek 
következményeképpen. Az el-
múlt évek egyik legjelentősebb 
problémája a folyamatosan 
cserélődő munkaerő volt. Néz-
zük meg, hogy mi okozza ezt a 
nagymértékű fl uktuációt – mi-
ért mondanak fel a munkavál-
lalók és a cégek mikor bocsáta-
nak el valakit.

A fl uktuáció fogalma
Tisztázzuk először is a fl uktuáció 
jelentését és jelentőségét! A fl uk-
tuáció a szervezetből önként vagy 
kényszer hatása által távozott 
munkatársak pótlására felvett 
munkatársak százalékos aránya 
az átlagos állományi létszámhoz 
képest, 12 hónapos időinterval-
lumra vetítve. Vagyis ez az arány 
azt mutatja meg nekünk, hogy a 
szervezeten belül milyen sűrűn 
cserélődnek a dolgozók. Az egyik 
fontos teljesítménymutatója a 
szervezet emberi erőforrásokkal 
kapcsolatos tevékenységének.

Legfőbb kiváltó okok
A HR-Evolution Kft . reprezen-
tatív kutatásából kiderül, hogy 
a felmondások  legfőbb oka az, 
hogy a munkáltató nem tartja be, 

amit ígér, sorozatosan csalódást 
okoz. Ezután következik  a nem 
megfelelő fi zetés és az embertelen 
bánásmód.
A csalódások gyökere egészen a 
toborzásig is visszanyúlhat, hiszen 
sok munkáltató  az álláshirdetés 
„megszépítésével” próbálja bevon-
zani a munkaerőt, igyekszik jobb 
képet kialakítani a szervezetről. 
Ez a probléma az első napokban 
felszínre bukkan, amikor szem-
besülünk vele, hogy az interjún 
elmondottak  nem teljesen fedik 
valódi munkakörünket, vagy 
egyéb olyan elvárást is támasz-
tanak velünk szemben, amiről 
előzetesen nem tájékoztattak. Az 
ezt követő hetekben nagyon fon-
tos, hogy megkapjuk a szükséges 
segítséget,  ne érezzük magunkat 
egyedül az ismeretlen feladatok 
tengerében. Az ezt követő első fél-
év a beilleszkedésről szól – nagyon 
fontos, hogy milyen a munkahelyi 
légkör, hogy a régebbi alkalma-
zottak hogyan viszonyulnak az 
újakhoz. Ha mindenki panaszko-
dik és stresszes a csalódottság óha-
tatlanul meg fog jelenni.  Végül a 
3 évnél régebb óta a szervezetnek 
dolgozók felmondási oka az lehet, 
hogy amíg folyamatosan érkeznek 
az újak, nem érzik, hogy az ő lo-
jalitásukat megbecsülnék. Tehát 

Munkahelyi fl uktuáció – 
Hogyan kerüljük el a csalódásokat?

minden ciklusban más helyzetek 
indokolják, ha a munkavállaló 
elgondolkozik a munkahelyváltá-
son, a menedzsmentnek kulcsfon-
tosságú szerepe van abban, hogy 
az aktuális helyzeteket jól kezel-
jék, illetve a kialakuló frusztráci-
ókat időben észleljék.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a 
csalódásokat?
A legfontosabb, hogy tegyük fel 
bátran a kérdéseinket már az 
interjú alatt is. Ha az interjúz-
tató nem tér ki olyan részletekre, 
amik nekünk fontosak a minden-
napi munkavégzés során, udva-
riasan  rákérdezhetünk  (például 
lehet-e műkörmünk, el kell-e ta-
karnunk a tetoválásunkat vagy 
nyáron viselhetünk-e rövidnad-
rágot). Miután már felvettek 
nyugodtan  kérjünk segítséget, ha 
elakadunk egy feladattal, vagy 
ha nem vagyunk tisztában az-
zal, hogy adott szituációban mi 
a teendő. Könnyebb elkerülni egy 
hibát, mint kijavítani és kisebb 
feszültséggel jár. Ha bármilyen 
személyes problémánk van, ami 
hatással lehet a munkánk haté-
konyságára, inkább jelezzük a 
felettesünknek, így tudni fogja, 
hogy miért változhatott a telje-
sítményünk. Ugyanez a helyzet, 

ha a kollégákkal van nézeteltérés. 
A  nyílt kommunikáció a legtöbb 
esetben segít áthidalni a nehézsé-
geket.

Hétfő és péntek – a felmondá-
sok és elbocsátások két kultikus 
napja
De miért is? Csikós-Nagy Katalin 
fl uktuációkezelés szakértő, a HR-
Evolution ügyvezetője ad magya-
rázatot erre a kérdésre.
Amikor fel akarunk mondani, 
szeretnénk végiggondolni a hely-
zetet, szeretnénk időt szánni a 
helyzetünk értékelésére. A dönté-
sünk meghozására a hétvége a leg-
alkalmasabb időpont. Vagyis hét-
főre leszünk eléggé elhatározottak 
és magabiztosak, hogy megtegyük 
ezt a lépést.  Emellett, ezen a na-
pon van a legnagyobb esélyünk, 
hogy a vezetők is bent legyenek, 
vagyis a lehetőség is nyitva álljon 
előttünk a felmondólevelünk be-
nyújtására.
A munkáltatók a pénteket tartják 
a legideálisabb napnak az elbo-
csátásra. Így  megóvják a mun-

kahelyet a következő napokban 
fellépő frusztrációtól, lehetőséget 
adnak a kollégának megnyugodni 
és higgadtan indítani a következő 
munkanapot.
Az elmúlt évek munkaerőpiaci 
változásai jelentősen megváltoz-
tatták a munkavállalók gondol-
kozását. A munkahelyi környezet 
jelentősége felértékelődött, sok-
kal  emberközpontúbb vállalati 
szemléletet követel. Ezt a vállala-
toknak nagyon is komolyan kell 
venniük, hiszen a munkaerőhiány 
következtében egyre fontosabb, 
hogy meg tudják tartani a kol-
legáikat. Az első perctől kezdve 
fi gyelniük kell az alkalmazottak 
igényeire, jóllétére. Ehhez pedig 
legalább annyi erőforrást kell for-
dítani a munkaerő megtartására, 
mint a toborzásra.

forrás: cvonline.hu
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Az ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

  munkavállalókat

Az ülőbútorokat gyártó  Atia-Line
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igényeire, jóllétére. Ehhez pedig
legalább annyi erőforrást kell for-
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A két leggyakoribb platform, 
ahol állást érdemes keresni, a 
Facebook és a Linkedin, még 
mindig bár az újabb gene-
rációk már a Twittert és az 
Instagramot is tudják álláske-
resésre használni.

Facebook, mint álláskeresést 
segítő platform
Sajnos tudjuk, hogy a toborzók 
jó része ezeket a profi lokat meg-
nézi, és a döntését befolyásolja, 
ami Facebook esetén nem feltét-
lenül etikus magatartás. Mivel 
ezen nem tudunk változtatni, 
csak egyet tehetünk: a javunkra 
fordítjuk.
Az álláskeresők általában be-
zárják a Facebook profi ljaikat a 
kíváncsiskodó idegenek elől, ez is 
lehet egy módszer, de van ennél 
jobb… Ha mégis a bezárás mel-
lett dönt, egy valamit akkor is 
tegyen ott mindenki számára el-
érhetővé: a Linkedin profi ljának 
linkjét, illetve azt a fotót, amit az 
önéletrajzán használ. Aki nem 
akar a Facebookon többet állás-
keresés szintjén (sem), annak ez 
elég lesz, és sokkal több, mintha 
nem lenne semmi.
A klasszikus tanácsokat érdemes 
betartani, akár a kommentjei, 
posztjai témája, szóhasználata, 
akár a feltöltött, nyilvános fény-
képek kapcsán. Minden legyen 
vállalható az élete bármely pil-
lanatában.
A Facebook profi l álláskeresésre 
is használható, amennyiben az 
álláskeresésed kezelhető publi-
kusan. Nem igazán jó, ha a fő-
nököd az ismerőseid között van, 
és a Facebookról tudja meg, hogy 
állást keresel… Azonfelül ne le-
gyenek kétségeink: bárki, bármi-
kor fi gyelheti a Facebookos akti-
vitásunkat, azaz annak minden 
időpillanatban vállalhatónak 
kell lenni.
A Facebookon álláskeresésre leg-
inkább az erre alapított csopor-
tokban van lehetőség, ezek főleg 
szakmai vagy földrajzi tematika 
alapján kereshetők. Pl. pénz-
ügyesek klubja, vagy III. kerületi 

állás keres-kínál csoport… Ezek-
be a csoportokba lehet „ajánlom
magamat” posztot is írni, és egy
ilyen bemutatkozást pont olyan
körültekintéssel kell megírni,
mint egy önéletrajzot és moti-
vációs levelet. El kell mondani,
milyen tapasztalataid vannak,
milyen munkát keresel, milyen
időbeosztással pl. Az ilyen posz-
tok egyik alapvető hibája, hogy
a sokadik megosztás után már
nem tudjuk, hogy honnan indult,
így egy debreceni álláskereső
kapni fog kaposvári állásmegke-
resést. Azaz a poszt tartalmazza
azt is, hol vállalnál munkát – és
dátumot, hogy a megosztók tud-
ják, aktuális-e még.

Linkedin, a szakmai bemu-
tatkozó
A Linkedin kifejezetten állás-
keresésre, szakmai kapcsolat-
tartásra készült, használjuk hát
bátran. Fontos tudni, hogy a
HR-esek, toborzók és fejvadászok
nélkülözhetetlen eszközévé vált.
A szakmai tevékenységek leírása
legyen az önéletrajzzal egyen-
értékű, azonos mondanivalójú.
Emellett a Linkedin már nem a
rideg szakmaiságról szól, így az
önkéntes tevékenységek, hobbi-
projektek is helyet kaptak. Ko-
moly értéket jelent, hogy kérhetsz
ajánlást a szakmai ismerőseidtől,
illetve „endorsementeket”, amik
egy-egy készséged megerősítését
jelentik a szakmai ismerőseid
részéről.
Már lehetőség van önéletrajzot
is feltölteni, ezt PDF-ben érde-
mes megtenni. Emellett el kell
oszlatnom a tévhitet, miszerint
csak a felsővezetők és más „nyak-
kendősök” számára érdemes a
Linkedint használni. Egyre in-
kább teret hódít a specialisták,
a juniorok és az irodákon túli
munkát végzők keresése is a
Linkedinen.
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Rengeteg minden változott az 
elmúlt pár évben. A technika 
fejlődésével a kommunikáció is 
jelentősen felgyorsult, aminek 
hatását elsőként az  Y generá-
ció  tagjain érzékelhetünk (az 
1980 és 1995 között születette-
ket soroljuk ide). Ők jelentik a 
digitális nemzedék első hullá-
mát. Az internet térnyerésével 
minden információ egy kar-
nyújtásnyira van tőlünk, amit 
ez a generáció már készségszin-
ten tud használni.

Az Y generáció második fele 
ezekben a napokban kerül ki a 
munkaerőpiacra és fenekestül 
fordítják fel az eddigi HR tren-
deket és a cégen belüli kommu-
nikációt.
A kommunikációs készségeik az 
internetes felületekre koncent-
rálódnak, az okostelefon nélkül 
már szinte elképzelhetetlen az 
életük. Könnyebben fejezik ki 
magukat chaten, mint élő szó-
ban, könnyebben számolnak 
be munkájuk hatékonyságáról 
írásban. Összességében a szemé-
lyes kapcsolat veszít jelentőségé-
ből, viszont a  home offi  ce-ban 
való munkavégzés egyre kedvel-
tebbé válik – hiszen e-mailen, 
chaten és skype-on mindent meg 
lehet oldani. (Az otthonról való 
munkavégzést nyilván nagyban 
befolyásolja a betöltött munka-
kör.) Az eddig megszokott  fi x 
munkaidők átalakulnak, kötet-
lenné válik a beosztás. Kedve-
zőbb lesz a  teljesítményarányos 
bérezés, mint a munkaidő alap-
ján való elszámolás.
A social media megjelenése, on-
line felületre terelte a munkaerő 
toborzás szinte egészét. A jelöl-
teket egyszerűen érhetjük el és 
azonosíthatjuk, tudhatunk meg 
róluk gyakorlatilag mindent – 
kompetenciájukat, érdeklődési 
körüket, stb. Mivel a szakmai 
tehetségek felkutatása minden-
ki számára elérhetővé válik, 
sokkal nehezebb lesz megsze-
rezni a legjobb jelölteket. Sok-
kal tudatosabban választanak 
munkahelyet és sokkal kevésbé 
kötődnek hozzá, mint az előttük 
lévő generációk. Már nem divat 

ugyanannál a cégnél dolgozni 
egy életen keresztül.  Ez két új 
kihívást is tartogat a cégek szá-
mára: ahhoz, hogy meg tudják 
tartani a legjobb munkaerőket, 
már komoly energiát kell fektet-
niük az employer branding-be, 
hiszen ennek a generációnak 
szempont, hogy mit kommuni-
kál a cég saját magáról. Fontos 
számukra, hogy elmondhassák, 
a cégük aktív szerepet vállal 
környezetvédelmi vagy társa-
dalmi problémák kezelésében. 
Az információ villámgyors 
áramlásával egyfajta igény is 
kialakult a folyamatos fejlődés, 
tanulás iránt. Rendkívül fontos 
lesz, hogy folyamatos képzése-
ket, előrelépési lehetőséget biz-
tosítsanak a cégek a munkavál-
lalóknak. Az online képzések és 
coaching  is egyre több lehetősé-
get tartogat, növeli a hatékony-
ságot és kielégíti az igényeket.
A multik térnyerésével egyre 
népszerűbbek az  “open offi  ce”-
ok, amik elősegítik a közvetlen 
kommunikációt a munkahe-
lyen. A megszokott hierarchikus 
rendszerben szigorúan magá-
zódtunk a magasabb beosztá-
súakkal. Mára ez teljesen meg-
változott. Sokkal közvetlenebb a 
kapcsolat, sokkal inkább hasz-
nálunk tegező stílust, inkább 
kérünk, nem utasítunk. Az Y 
és a korábbi generációk között 
nagyon sok különbség van, ez 
mindkét féltől fi gyelmet és oda-
fi gyelést igényel és legfőképpen 
nyílt kommunikációt.
Egy olyan új munkahelyi trend-
sorozat kapujában állunk, ami 
teljesen meg fog változtatni 
minden olyan gyakorlatot, amit 
eddig megszoktunk és használ-
tunk. Lehet, hogy eleinte okoz 
majd nehézségeket az új rend-
szerek megszokása, de bízha-
tunk abban, hogy hosszú távon 
segíteni fogja a hatékonyságun-
kat és nem utolsó sorban azt is, 
hogy jól érezzük magunkat a 
munkahelyünkön.

forrás: cvonline.hu
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Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.
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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!

Ajka-Devecser

A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari 
alkatrész-gyártó vállalata. Jelenleg több, mint 7000 négyzetméteren 
folytatjuk járműipari, pneumatikai, automatizálási és háztartási 

elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket.

Folyamatosan bővülő termelésünkhöz Ajka 
vonzáskörzetéből keresünk fejlesztési csapatunkba

MÉRÉSTECHNIKUS KOLLÉGÁT
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• mérésegyeztetés, első minta mérés, dokumentálás
• aktív részvétel a napi APQP, PPAP feladatokban
• mérőberendezések kezelése
• napi adminisztráció

Elvárások:
• legalább középfokú végzettség
• kézi mérőeszközök, mérőberendezések (pl.: 3D, optika) kezelésében
  való jártasság
• minőségtechnikák ismerete

Előnyt jelent:
• autóipari tapasztalat
• első mintázási gyakorlat
• angol és/vagy német nyelvtudás

Amit ajánlunk:
• több elemből álló versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség egy kiváló csapatban, fejlődő és a
  piaci igényekhez igazodóan változó feladatokkal
• hosszú távú, stabil munka- és karrierlehetőség
• azonnali munkakezdési lehetőség egy biztos alapon álló magyar
  tulajdonú vállalatnál.

SAJÁT DOLGOZÓI JÁRATUNK és SZÁLLÓNK jelenleg nincs, ezért keressük
AJKA vonzáskörzetéből leendő kollégáinkat.

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, hogy 
önéletrajzát juttatási igénye megjelölésével az allas@kokai.hu e-mail 

címre küldje. Várjuk jelentkezését!

A BÉRRENDSZERRŐL és a munkavégzés egyéb feltételeiről SZEMÉLYESEN 
adunk további tájékoztatást, köszönjük megértésüket.
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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)
• összeszerelő

• 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

Polus-Coop Zrt.
központi irodájába
FRISSÁRU
BESZERZŐ
munkatársat keres,
legalább középfokú

végzettséggel és
kereskedelmi gyakorlattal.

Önéletrajzát küldje a
vitaine@poluscoop.hu

címre
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Munkatársakat keresünk

Bock Hungária Kft.
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E-mail: allas@bockhungaria.hu
06-70/520-7410
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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 
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BETEGSZÁLLÍTÁSt

Vállalunk térítéses

06-20/

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/
06-20/

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

az egész ország területén,
előre egyeztetett időpontban fekvő előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsivalés ülőbetegszállító gépkocsival

06-70/63-65-474 

az egész ország területén,
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Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.




