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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 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

MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

Ajka, Hársfa utca 7.

 

 

KONYHAKÉSZ

TŰZIFA 
17.000 Ft

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!
GARANTÁLT MENNYISÉG

1m x 1m x 1m ömlesztve
További részletek 

telefonon:

06-30/929-6970
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. 

Érvényes: 2019. 02.01-től visszavonásig.
EUTR azonosító: AA5811791

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

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.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal
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Szénacél idomok (Yorkshire) 

Schlösser radiátorszelepek 

 Dég UCS radiátor bekötő szelep

Ariston Shape vízmelegítők

-35%
-30%

-30%
-15%

Jobb agyféltekés
tanfolyamok!

Bővebb információ:
www.kreativegyensuly.eoldal.hu

Jelentkezés: +36/30/670-4538 (Edit) 
vagy kreativegyensuly@gmail.com

Alap rajztanfolyam
2019. március 15-16-17.

Ár: 27 000 Ft/3 nap/fő

Haladó rajztanfolyam
2019. március 16-17.

Ár: 16 000 Ft/2 nap/fő

„4 :D” kommunikáció
2019. március 30-31.

Ár: 18 000 Ft/2 nap/fő
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Folytatás az 5. oldalon

INGATLAN

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

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

Gyenesdiáson, frekventált helyen, 

a strandra vezető utca mellett 5 

szobás ház 747 nm-es telken tulaj-

donostól eladó. < 06/30/298-4499

Vonyarcvashegyen, strand 

közelben 3 hálószobás + nappa-

lis szerkezetkész ház 600 nm-es 

telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/298-4499

Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemelő 
étterem eladó vagy kiadó reális 
áron. < 06/30/957-1806

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

Hosszú távra keresek Ajkán 1,5 
szobás lakást feleségemmel 1 isko-
lás korú gyermekemmel. Rendezett 
anyagi körülmények. Rendszerető, 
tiszta, megbízható család vagyunk. 
Kaució nem akadály. < 06/30/649-
2599

INGATLAN KIADÓ
Városközpontban 1 szobás lakás 
hosszú távra kiadó. < 06/70/771-
1908

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 
1811 nm-es, összközműves épí-
tési telek egyben vagy megosztva 
eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 
06/20/933-3391

Somló, somlószőlősi oldalán 2400 
nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-
épülettel betegség miatt eladó. Vil-
lany van. < 06/20/377-9773

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

Áron alul összközműves építési 
telek eladó Ajka-Bakonygyepesen. 
< +36/20/283-4930

Somló vásárhelyi oldalán 629 nöl 
kordonos szőlőt termésért gondo-
zásba adnám. Vétel is lehetséges. 
Villany, víz van. 06/20/342-0337

Keszthely Kertvárosban 1500 nm 

terület eladó. Víz, villany van. < 
06/20/235-2817

Ajka-Padragkúton, Csertelepen 
belterülettel határos 0,7 Ha termő 
gyümölcsös eladó. 4 éve ültetett, 
200 db vegyes gyümölcsfákkal, a 
terület akácoszloppal, vadhálóval 
körbekerítve. Jól megközelíthető, 
műút mellett van, akár építkezésre is 
alkalmas. Közművek a telekhatáron. 
< 06/30/209-9821

GARÁZS ELADÓ
Ajka belvárosában 15 nm-es garázs 
eladó. < 06/30/959-3373

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 (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

Jó állapotú Gabi gyermekheverő 
ingyen elvihető. < 06/30/432-4899

Japán összkerekes kistraktor talaj-
maróval eladó. < 06/30/659-9667

Készpénzért veszek bakelit 
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt, 
régi pénzeket, kitüntetéseket < 
06/30/194-9356

3 fázisú (380 V) terménydaráló 
eladó. < 06/30/957-7696

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

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

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

120-160 kg hízók eladók 480 Ft/kg. 
Érd: 06/30/426-7403

Vágnivaló csirkék, tojójércék, 
naposcsibék megrendelhetők: 
Trudy Kft Ajka-Padragkút Sző-
lőhegyi utca < 06/88/244-444, 
06/20/444-1717
Malacok eladók. < 06/70/522-
3539

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

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

Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Energiatanúsítvány ingatlan 

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

INGATLANINGATLANINGATLAN

 frekventált helyen, 

a strandra vezet  utca mellett 5 

szobás ház 747 nm-es telken tulaj-

donostól eladó. < 06/30/298-4499

 frekventált helyen, 

 utca mellett 5 

Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 

 frekventált helyen, 

szobás ház 747 nm-es telken tulaj-

donostól eladó. < 06/30/298-4499donostól eladó. < 06/30/298-4499

Vonyarcvashegyen,Vonyarcvashegyen,
közelben 3 hálószobás + nappa-

Vonyarcvashegyen,
közelben 3 hálószobás + nappa-közelben 3 hálószobás + nappa-

lis szerkezetkész ház 600 nm-es lis szerkezetkész ház 600 nm-es 

a strandra vezet

szobás ház 747 nm-es telken tulaj-

donostól eladó. < 06/30/298-4499

06/30/298-4499

Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemel

telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemel
étterem eladó vagy kiadó reális 
nesdiáson éven át üzemel
étterem eladó vagy kiadó reális étterem eladó vagy kiadó reális 
áron. < 06/30/957-1806
étterem eladó vagy kiadó reális 
áron. < 06/30/957-1806áron. < 06/30/957-1806

Energiatanúsítvány ingatlan 
Eladó házat, lakást keresek 

06/30/298-4499

Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemel
étterem eladó vagy kiadó reális 

2019. február 15.2019. február 15.

INGATLAN KIADÓ
VárosközpontbanVárosközpontban
hosszú távra kiadó. < 06/70/771-
Városközpontban
hosszú távra kiadó. < 06/70/771-

Kaució nem akadály. < 06/30/649-
2599

anyagi körülmények. Rendszeret
tiszta, megbízható család vagyunk. tiszta, megbízható család vagyunk. 
Kaució nem akadály. < 06/30/649-

Eladó házat, lakást keresek 
yfeleim részére. Hompó 

lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 
06/20/992-4517

nm sz
épülettel betegség miatt eladó. Vil-
lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen

06/20/933-3391

Somló,Somló, somlósz
nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-
épülettel betegség miatt eladó. Vil-

yfeleim részére. Hompó 
Eszter OTP Ingatlanpont < Eszter OTP Ingatlanpont < 

 távra keresek Ajkán 1,5  távra keresek Ajkán 1,5  távra keresek Ajkán 1,5 
szobás lakást feleségemmel 1 isko-szobás lakást feleségemmel 1 isko-
lás korú gyermekemmel. Rendezett 

Eladó házat, lakást keresek Eladó házat, lakást keresek 
yfeleim részére. Hompó 

Eszter OTP Ingatlanpont < 
06/20/992-4517

hosszú távra kiadó. < 06/70/771- Ajka-Padragkúton,
belterülettel határos 0,7 Ha term
gyümölcsös eladó. 4 éve ültetett, 

terület eladó. Víz, villany van. < 
06/20/235-2817

Ajka-Padragkúton,

terület eladó. Víz, villany van. < 
06/20/235-2817

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓFÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában z Erkel Ferenc utcában 

ves épí-
z Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközmű1811 nm-es, összközm
tési telek egyben vagy megosztva tési telek egyben vagy megosztva 
eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

hosszú távra kiadó. < 06/70/771-

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
200 db vegyes gyümölcsfákkal, a 

< +36/20/283-4930

 vásárhelyi oldalán 629 nöl 
t termésért gondo-

zásba adnám. Vétel is lehetséges. 

űves építési 
telek eladó Ajka-Bakonygyepesen. 

 vásárhelyi oldalán 629 nöl 

mellett 0,7 ha terület eladó. < 

ves építési 
telek eladó Ajka-Bakonygyepesen. 

kordonos szőlőt termésért gondo-
zásba adnám. Vétel is lehetséges. 
kordonos sz
zásba adnám. Vétel is lehetséges. 
Villany, víz van. 06/20/342-0337
zásba adnám. Vétel is lehetséges. 
Villany, víz van. 06/20/342-0337Villany, víz van. 06/20/342-0337

KeszthelyKeszthelyKeszthely

 vásárhelyi oldalán 629 nöl  vásárhelyi oldalán 629 nöl 
őt termésért gondo-

zásba adnám. Vétel is lehetséges. 

út mellett van, akár építkezésre is 
űvek a telekhatáron. 

< 06/30/209-9821

terület akácoszloppal, vadhálóval 
körbekerítve. Jól megközelíthet

út mellett van, akár építkezésre is 
vek a telekhatáron. 

gyümölcsös eladó. 4 éve ültetett, 
200 db vegyes gyümölcsfákkal, a 200 db vegyes gyümölcsfákkal, a 
terület akácoszloppal, vadhálóval 
körbekerítve. Jól megközelíthető

< 06/30/209-9821

GARÁZS ELADÓGARÁZS ELADÓGARÁZS ELADÓ
 belvárosában 15 nm-es garázs Ajka be

eladó. < 06/30/959-3373
Ajka
eladó. < 06/30/959-3373eladó. < 06/30/959-3373

alkalmas. Közmalkalmas. Közm
< 06/30/209-9821

GARÁZS ELADÓ

IngyenesenIngyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, 
Ingyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, rossz háztartási gépeket (mosógép, 
t zhely, kályhák) és mindenféle tűzhely, kályhák) és mindenféle 
fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

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

Készpénzért
lemezeket, dia
régi pénzeket, kitüntetéseket < 
06/30/194-9356

Japán
maróval eladó. < 06/30/659-9667

Készpénzért
lemezeket, dia

 állapotú Gabi gyermekhever
ingyen elvihetingyen elvihető

 összkerekes kistraktor talaj-
maróval eladó. < 06/30/659-9667

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

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

egyes kemény tű

Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet- régi pénzeket, kitüntetéseket < 
06/30/194-9356

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

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

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

 és töltőföld Ajka Ipari 
Parkban eladó. < 06/70/459-4954

zifa kályha készen tölgy par-

 fázisú (380 V) terménydaráló 
eladó. < 06/30/957-7696

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

régi pénzeket, kitüntetéseket < 

 fázisú (380 V) terménydaráló 

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhetkettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567

 és tölt
Parkban eladó. < 06/70/459-4954Parkban eladó. < 06/70/459-4954

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

Malacok
3539

hegyi utca < 06/88/244-444, 
06/20/444-1717
Malacok eladók. < 06/70/522-Malacok eladók. < 06/70/522-Malacok

naposcsibék megrendelhet
Trudy Kft Ajka-Padragkút SzTrudy Kft Ajka-Padragkút Sz

hegyi utca < 06/88/244-444, 
06/20/444-1717

Hűt

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

 kg hízók eladók 480 Ft/kg.  kg hízók eladók 480 Ft/kg.  kg hízók eladók 480 Ft/kg. 
Érd: 06/30/426-7403

Vágnivaló csirkék, tojójércék, 

30-180 kg-ig eladók. 500 

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

, mosógép, 

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

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

kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hű
centrifuga, mikró.) Horváth 
megveszem. (Hmegveszem. (H
centrifuga, mikró.) Horváth centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-293706/30/979-2937

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

űtő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 

Folytatás az 5. oldalon



Folytatás a 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon
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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:

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

SZOLGÁLTATÁS
Hitelek! Segítünk kiválasz-
tani Önnek a legalacsonyabb 
kamattal és költséggel a 
bankok ajánlatai közül bár-
mely célra, ingyenes ügyinté-
zéssel. Heizlerné Köles Lívia, 
Federal Credit Union Zrt. (En-
l-100/2011) alvállalkozója. < 
06/30/403-7009
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
Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

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

Kőműves munkát, belső átala-
kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-2963
Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közművek, 
víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kertes alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 
- építőanyagok szállítása. < 
06/20/918-7965

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

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

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
tők. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307
Személyautók bérelhetők 
Ajkán. < 06/20/487-0080
Opel Corsa D 1.4, 1997-es korának 
megfelelő állapotban eladó. Irányár: 
195.000 Ft. Műszaki: 2019. szept-
ember. < 06/30/328-8607

Személyautó után utánfutót 
vennék, műszaki nélkül is. < 
06/30/709-8050

UTAZÁS, ÜDÜLÉS
Nyaralás Bulgáriában a 
Sunny Beach-en repülővel, 
ajkai indulással, tengerparti 
szálloda, félpanzió, progra-
mok 2019.06.29-07.06-ig. < 
06/30/640-3814
Tavaszköszöntő április 26-28-
ig Krakkóban és Zakopánéban. 
Ajkai indulás, félpanzió, ide-
genvezetés. < 06/30/640-3814

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
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

Gumiszervizbe autószere-
lőt, segédmunkást keresek. 
Dolfinger Bt < 06/30/235-5415

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

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

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 

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

2019. február 15. 2019. február 15. 

Hitelek! Segítünk kiválasz-
tani Önnek a legalacsonyabb 
Hitelek! Segítünk kiválasz-
ani Önnek a legalacsonyabb 

Hitelek! Segítünk kiválasz-
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ani Önnek a legalacsonyabb 
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SZOLGÁLTATÁS

Federal Credit Union Zrt. (En-
l-100/2011) alvállalkozója. < 
06/30/403-7009
Kárpitozást vállalok olcsón és 

mely célra, ingyenes ügyinté-
zéssel. Heizlerné Köles Lívia, 
Federal Credit Union Zrt. (En-
l-100/2011) alvállalkozója. < 

kamattal és költséggel a 
bankok ajánlatai közül bár-bankok ajánlatai közül bár-
mely célra, ingyenes ügyinté-
zéssel. Heizlerné Köles Lívia, 
Federal Credit Union Zrt. (En-

06/30/403-7009
Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidrövid határid
vetválasztékkal. < 06/30/904-
rövid határid
vetválasztékkal. < 06/30/904-
43204320

l-100/2011) alvállalkozója. < 
06/30/403-7009
Kárpitozást vállalok olcsón és 

ő

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
TEMETKEZÉSTEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

Hitelek! Segítünk kiválasz-
ani Önnek a legalacsonyabb 

Hitelek! Segítünk kiválasz-
ani Önnek a legalacsonyabb 

Hitelek! Segítünk kiválasz-
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tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653
Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 

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

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

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 

megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-

Névjegykártya készítés. 
Professzionális nyomdai 
megoldások Ajkán, igényes 

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

Névjegykártya készítés. 
Professzionális nyomdai 

útépítés, gépi földmunka. < 

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

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tet

 kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes kör

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < útépítés, gépi földmunka. < 

30/9-365-365
ÜGYELET ÜGYELET ÜGYELET 0-24-ig:

30/9-365-36530/9-365-36530/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

30/9-365-365

TEMETKEZÉSTEMETKEZÉSTEMETKEZÉSTEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSTELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
TEMETKEZÉSTEMETKEZÉS

Parkettázás, m
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és mű
fektetése. Kalocsai András < 

űanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 

rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < díj nélkül! Bihary Hubert < 

anyagburko-

svéd-, hajó- és m
fektetése. Kalocsai András < 
svéd-, hajó- és m
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-854406/20/338-8544

Nyílászáró, redNyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-

lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és m
fektetése. Kalocsai András < 

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-

 megvásároljuk, állapottól 

info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu

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

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

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

Kisteherautó bérbeadó. < 

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-

 megvásároljuk, állapottól 

Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 
Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

30/9-365-36530/9-365-36530/9-365-365
Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.huTel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 
Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

Opel
megfelel
195.000 Ft. M
ember. < 06/30/328-8607

Személyautók bérelhet
Ajkán. < 06/20/487-0080
Opel Corsa D 1.4, 1997-es korának 
megfelelő

06/30/946-830706/30/946-8307
Személyautók bérelhet
Ajkán. < 06/20/487-0080

 átala-es munkát, belső átala-ő átala-ő
kítást, felújítást vállalunk. < 

es munkát, bels
kítást, felújítást vállalunk. < kítást, felújítást vállalunk. < 

Gépi földmunkát mini árok-
06/20/218-2963
Gépi földmunkát mini árok-

nyogháló. Ingyenes fel-
 ár! <  ár! < 

ember. < 06/30/328-8607

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

Kisteherautó bérbeadó. < 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-

sok, beton-aszfalt, épület, 
- épít
06/20/918-7965

- ház kertes alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 
- építőanyagok szállítása. < 
06/20/918-7965

víz+gáz+villany+csatorna, víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kertes alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 

UTAZÁS, ÜDÜLÉS
Nyaralás Bulgáriában a 

unny Beach-en repül

 után utánfutót 
szaki nélkül is. < 

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

ember. < 06/30/328-8607

 után utánfutót 
szaki nélkül is. < 

Nyaralás Bulgáriában a 
unny Beach-en repül

Nyaralás Bulgáriában a 
unny Beach-en repül

ajkai indulással, tengerparti 
unny Beach-en repül

ajkai indulással, tengerparti 
szálloda, félpanzió, progra-
ajkai indulással, tengerparti 
szálloda, félpanzió, progra-
mok 2019.06.29-07.06-ig. < 
szálloda, félpanzió, progra-
mok 2019.06.29-07.06-ig. < 
06/30/640-3814
mok 2019.06.29-07.06-ig. < 
06/30/640-3814

UTAZÁS, ÜDÜLÉSUTAZÁS, ÜDÜLÉS
Nyaralás Bulgáriában a 

unny Beach-en repül

villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 

Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők

Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 

mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 
ÁRUSÍTÁSA.
Értékcsökkent 
ÁRUSÍTÁSA.ÁRUSÍTÁSA.

villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütőkmikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

ÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁL
Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk 

llandó délelállandó délel
Nettó 

ÁLLÁST KÍNÁL

 április 26-28-
ig Krakkóban és Zakopánéban. 
Ajkai indulás, félpanzió, ide-
ig Krakkóban és Zakopánéban. 
Ajkai indulás, félpanzió, ide-Ajkai indulás, félpanzió, ide-
genvezetés. < 06/30/640-3814genvezetés. < 06/30/640-3814genvezetés. < 06/30/640-3814

OKTATÁSOKTATÁS
Bolti eladó, boltvezet

 április 26-28-

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).

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

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervezdéglátás-szervez
üzletvezet , vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750

Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

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

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

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

déssel 1 f  8 órás szociális 
munkatársat, fels

nap 8-16 óráig < 06/30/824-
2415

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

Gumiszervizbe autószere-Gumiszervizbe autószere-Gumiszervizbe autószere-
t, segédmunkást keresek. t, segédmunkást keresek. 

nger Bt < 06/30/235-5415

zetés 150.000 Ft/hó. 
l-pénte-

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

rzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 
Sümeg környéki munkahelyre. 

nap 8-16 óráig < 06/30/824-nap 8-16 óráig < 06/30/824-

rzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 

Horváth László < 06/30/331-

Fuvarozó cég keres sofFuvarozó cég keres sof
jelentkező
Fuvarozó cég keres sof
jelentkezjelentkez
relvényekre. Minden nap ajkai relvényekre. Minden nap ajkai 
indulás és érkezés. Kiemelt 

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

és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 

őr, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-

Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 

r, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-

válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 

bérezés. Feltétel: C+E kate-
góriás jogosítvány és GKI góriás jogosítvány és GKI 
kártya. Önéletrajzát az info@kártya. Önéletrajzát az info@
ferrosped.hu e-mail címre 
kártya. Önéletrajzát az info@
ferrosped.hu e-mail címre 
várjuk. < 06/30/688-4700, 
ferrosped.hu e-mail címre 
várjuk. < 06/30/688-4700, várjuk. < 06/30/688-4700, 
Ferro-Sped 2000 Kft 

indulás és érkezés. Kiemelt 
bérezés. Feltétel: C+E kate-

szállást, utazást, vala-
leget és hosszú 

távú munkát biztosítunk. 
dni 8-20 óráig a < 

, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-

leget és hosszú 

válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, lakatos, targoncás, CNC-s, 

, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 

távú munkát biztosítunk. 
dni 8-20 óráig a < dni 8-20 óráig a < 

06/70/639-9920 telefon-
dni 8-20 óráig a < 

06/70/639-9920 telefon-
számon -JOBmotive Kft.-
06/70/639-9920 telefon-
számon -JOBmotive Kft.-számon -JOBmotive Kft.-

szállást, utazást, vala-
őleget és hosszú leget és hosszú 

távú munkát biztosítunk. 
dni 8-20 óráig a < 

Folytatás a 6. oldalon
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Ajkai munkalehetőségek

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

egy és 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 vagy küldj  

visszahívós SMS-t!
Opus Európa Kft.

25
83

35

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

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

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

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

Motorfűrész kezelőt keresek 
fakitermeléshez, B. kate-
góriás jogosítvány előny. < 
06/70/237-8033, 16 óra után 
GÁFA Kft.

15 órától 19 óráig férfi kise-
gítő munkatársakat keresünk 
sterimobos mosásra nettó 1000 
Ft/óra. < 06/30/677-0451, 
8-15 óráig Govitex Kft

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

Márkói telephelyre keresünk 
„C+E” kategóriával, GKI kár-
tyával és sofőrkártyával rendel-
kező gépkocsivezető kollégát. 
Érdeklődni: +36/30/946-0874, 
Illés Róbert E.V.

Könnyű tanyai munkára, állat-
gondozó-gyakorlattal rendel-

kezőt ottlakással felveszek. < 
06/30/843-3322 Tóth Imre

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

Árukiadói munkakörbe munka-
társat keres Ajkán a Trudy Kft. 
Targoncavezetői jogosítvány, 
kereskedelmi végzettség előnyt 
jelent. Önéletrajzot kérünk: 
joldolgozok@gmail.com

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatoso-
kat keresünk sárvári 
munkahelyre, autóipari 
alkatrészeket gyártó part-
nerünkhöz. Hosszútávú 
munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabb-
ról érkező kollégáknak 
igényes díjmentes szállás 
biztosított. < 06/70/527-
2 5 5 4 ,  f e m m u n k a . e u @
gmail .com (Cor-TexEuro 
Kft.)

Folytatás az 5. oldalról

Folytatás a 7. oldalon

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

Ausztriai Nightclub hos-Ausztriai Nightclub hos-
ÁLLÁST KÍNÁL

Folytatás az 5. oldalról

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

gyárába, 3 m

tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 

Gyere és dolgozz Velünk! Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerel

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

Ajkai vendéglátó helyre pultost 

(Pabian&Partners)

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

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

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

 bér mellett, 13. 
zetést, prémiumot, 

Cafeteria-t, bérelő
biztosítunk. < 06/70/600-

munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. és a bejárás megoldott. 

 bér mellett, 13. 
zetést, prémiumot, 

9021 -JOBmotive Kft.-
biztosítunk. < 06/70/600-biztosítunk. < 06/70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-

Devecseri autószervizbe autó-
 munkatársat keresünk. 

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Devecseri autószervizbe autó-
ő munkatársat keresünk. ő munkatársat keresünk. őszerelő munkatársat keresünk. 

< 06/30/348-2284
szerel
< 06/30/348-2284< 06/30/348-2284

Motorf
fakitermeléshez, B. kate-kollégákat sopronkövesdi 

szakos 

Devecseri autószervizbe autó-
 munkatársat keresünk. 

8-15 óráig Govitex Kft

fakitermeléshez, B. kate-
ny. < 

06/70/237-8033, 16 óra után 

Márkói telephelyre keresünk 
„C+E” kategóriával, GKI kár-
tyával és sof
kez

< 06/30/831-5069

Márkói telephelyre keresünk 
C+E” kategóriával, GKI kár-
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kezdéssel. Globus Vendéglkezdéssel. Globus Vendégl
< 06/30/831-5069
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06/70/237-8033, 16 óra után 
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Folytatás a 6. oldalról

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!

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
jelentkezését az alábbi munkaköreinkbe:

Szakirányú végzettséggel és tapasztalattal:
 • villanyszerelő
 • gépkarbantartó
Középfokú műszaki végzettséggel és 
termelésben szerzett vezetői tapasztalattal:
 • termelési csoportvezető
Targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal:
 • olvasztár

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

A thaiföldi tulajdonú SVI Public Company Limited - az EMS ágazatban 
a világ Top 50 vállalata között nyilvántartott, tőzsdén jegyzett 

cégcsoport. Magyarországi leányvállalata az SVI Hungary Kft. 
munkatársakat keres az alábbi pozíciók betöltésére:

RAKTÁROS (targoncavezetői jogosítvány 3324/3312) 

és OPERÁTOR (2 műszakos) munkakörbe.

… ÉS HOGY MIÉRT MINKET VÁLASSZON?
… mert hisszük, hogy a nálunk dolgozó kollégák
      elégedettsége a legjobb referencia,
… és mert munkatársaink, a munkavállalói elégedettség
      felmérésekor, ezeket mondták rólunk:

Azért szeretek itt dolgozni, mert:
• ez egy tiszta és csendes munkahely,
• kisgyermekes anyaként állandó délelőttös műszakban,
  és akár részmunkaidőben is dolgozhatok,
• érdekesek és változatosak az elvégzendő feladatok,
• anyagi és erkölcsi megbecsülést is kapok
  a jól végzett munkámért,
• segítőkész munkatársaim vannak,
• egyéni problémám megoldásában is segítséget kaptam,
• külön javadalmazzák a cégnél eltöltött időt (5 és 10 éves
  törzsgárda tagságot).

Ha Ön is szeretne sikeres csapatunk tagja lenni, várjuk 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 

telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. 
Az érdeklődőket személyesen is várjuk munkanapokon,

8-15 óra között próbamunkára.

25
79

20

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

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

Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján a Magyar Imre 
Kórház Főigazgatója pályá-
zatot hirdet segédműtős és 
betegszállító munkakör betöl-
tésére, folyamatos műszak-
ban. A munkakör betöltéséhez 
szakképzettség nem szüksé-
ges. Jelentkezni: a meglévő 
bizonyítvány(ok) és önéletrajz 
bemutatásával személyesen, 
előzetes időpont egyezte-
tés alapján Sümegi Józsefné 
ápolási igazgatónál a < 
06/88/521-878 számon.

Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján a Magyar Imre 
Kórház Főigazgatója pályá-
zatot hirdet ápolói szakképe-
sítéssel-szakképzett ápoló, 
műtőssegédi szakképesítés-
sel- szakképzett műtőssegéd, 
röntgen szakasszisztensi szak-
képesítéssel- röntgen szak-
asszisztens, aneszteziológia 
szakasszisztensi szakképe-
sítéssel- aneszteziológiai 
szakasszisztens munka-
kör betöltésére, folyamatos 
munkarendben. A munkakör 
betölthetőségének időpontja: 

azonnal. A felhívással kap-
csolatban jelentkezni vagy 
érdeklődni személyesen, elő-
zetes időpont egyeztetés alap-
ján Sümegi Józsefné ápolási 
igazgatónál lehet, szakmai 

önéletrajz és szakképzettséget 
igazoló dokumentum bemuta-
tásával (8400, Ajka, Korányi 
Frigyes út 1.) Telefonszám: < 
06/88/521-878

2019. február 15.2019. február 15.

Szakirányú végzettséggel és tapasztalattal:
 • villanyszerelő

jelentkezését az alábbi munkaköreinkbe:jelentkezését az alábbi munkaköreinkbe:

Szakirányú végzettséggel és tapasztalattal:
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Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
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 • termelési csoportvezető
Targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal:
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Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk napi 4 órában!

 • termelési csoportvezető
Targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal:Targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal:
 • olvasztár

Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
jelentkezését az alábbi munkaköreinkbe:
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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!
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A thaiföldi tulajdonú SVI Public Company Limited - az EMS ágazatban 
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• ez egy tiszta és csendes munk
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  és akár részmunkaidőben is dolgozhatok,

… és mert munkatársaink, a munkavállalói elégedettség… és mert munkatársaink, a munkavállalói elégedettség
      felmérésekor, ezeket mondták rólunk:

Azért szeretek itt dolgozni, mert:
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kör betöltésére, folyamatos 
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asszisztens, aneszteziológia 
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jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 
telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. 

Az érdeklődőket személyesen is várjuk munkanapokon,
8-15 óra között próbamunkára.

Ha Ön is szeretne sikeres csapatunk tagja lenni, várjuk 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 

telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. 

  törzsgárda tagságot).  törzsgárda tagságot).

Ha Ön is szeretne sikeres csapatunk tagja lenni, várjuk 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 

Az érdeklődőket személyesen is várjuk munkanapokon,
telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. 

Az érdeklődőket személyesen is várjuk munkanapokon,
8-15 óra között próbamunkára.

• kisgyermekes anyaként állandó délelőttös műszakban,

• érdekesek és változatosak az elvégzendő feladatok,

• kisgyermekes anyaként állandó délelőttös műszakban,• kisgyermekes anyaként állandó délelőttös műszakban,
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• anyagi és erkölcsi megbecsülést is kapok• anyagi és erkölcsi megbecsülést is kapok• anyagi és erkölcsi megbecsülést is kapok

• segítőkész munkatársaim vannak,• segítőkész munkatársaim vannak,
• egyéni problémám megoldásában is segítséget kaptam,• egyéni problémám megoldásában is segítséget kaptam,
• külön javadalmazzák a cégnél eltöltött időt (5 és 10 éves

  és akár részmunkaidőben is dolgozhatok,
• érdekesek és változatosak az elvégzendő feladatok,

pontja: 
munkarendben. A munkakör 

pontja: pontja: 
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Ha Ön is szeretne sikeres csapatunk tagja lenni, várjuk Ha Ön is szeretne sikeres csapatunk tagja lenni, várjuk 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: a 06-88-511-430 

telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. telefonszámon vagy a recepcio@svi-hungary.com e-mail címen. 
Az érdeklődőket személyesen is várjuk munkanapokon,



8  2019. február 15.ÁLLÁSBÖRZE

PARKGONDOZÓ 
segédmunkás

Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 
       cserjékkel
   • szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni
   • részt akarsz venni Ajka szebbé tételében
   • megváltozott munkaképességű vagy
Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:
   • teljes munkaidőben foglalkoztatunk
  •  Cafeteria és biztos munkahely

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. február 22-ig 

az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR ügyintézőjénél 
(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 
(avarkft@avarajkakft.hu).

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

Az  „AVAR AJKA”  
Nonprofi t Kft.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe,

Legyél részese Ajka szebbé tételének!

CSOPAK VENDÉGLŐ

ÁLLÁSAJÁNLATA
Keresünk felszolgálót kisegítő munkakörbe
hétfő-péntek 11-14 óra között, illetve éves állásra.
Nyugdíjas szakácsot heti 2-3 alkalomra,
menü főzéshez, délelőtti munkára.
Szakácsot, pizzaszakácsot éves munkára.
Konyhai kisegítőt heti 3 napra.
Érdeklődni csak személyesen a vendéglőben!

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
 E-mail: t.horvath@schwa-medico.com
 Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
E-mail: info@schwa-medico.hu

Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

A Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve 
trafógyártással foglalkozó ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Amit elvárunk:
• Szakirányú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú
  munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,
• Versenyképes bér,
  egyéb juttatások

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.

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

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

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

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

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

www.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

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

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

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

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Legyél részese Ajka szebbé tételének!Legyél részese Ajka szebbé tételének!

Érdeklődni csak személyesen a vendéglőben!
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   • szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni
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       cserjékkel

szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni

Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:
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   értékesítés
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minden pénteken 20 000 példányban.

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

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.
Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.
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Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
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   Husqvarna kertészeti és
   erdészeti termékekkel    
   foglalkozni

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

   foglalkozni   foglalkozni
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• Önálló, pontos munkavégzés
• Szakirányú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés

Amit elvárunk:
• Szakirányú végzettség

Schwa-Medico Kft.
ógyártással foglalkozó ajkai vállala

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve 
ógyártással foglalkozó ajkai vállala

 többféle orvostechnikai eszköz, illetve 

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:
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ógyártással foglalkozó ajkai vállalaógyártással foglalkozó ajkai vállala
tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 

2019. február 22-ig 
az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR ügyintézőjénél 
(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. február 22-ig 2019. február 22-ig 

az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR ügyintézőjénél 

(avarkft@avarajkakft.hu).
(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 
(avarkft@avarajkakft.hu).

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

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

info@gardenpont.huinfo@gardenpont.huinfo@gardenpont.hu

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

info@gardenpont.hu

• Szakmai tapasztalat
• Megbízhatóság• Megbízhatóság
• Szakmai tapasztalat

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

• Szakirányú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Szakirányú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

 többféle orvostechnikai eszköz, illetve  többféle orvostechnikai eszköz, illetve 
t. Folyamatosan bővülő termelési 

 többféle orvostechnikai eszköz, illetve 
t. Folyamatosan bővülő termelési 

t.horvath@schwa-medico.com
 Érdeklődni: 06 20/483 00 56

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
t.horvath@schwa-medico.com

 Érdeklődni: 06 20/483 00 56

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
t.horvath@schwa-medico.com

 Érdeklődni: 

  munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,

info@schwa-medico.hu
06 20/483 00 56• Stabil, hosszú távú06 20/483 00 56• Stabil, hosszú távú06 20/483 00 56 telefonszámon.• Stabil, hosszú távú telefonszámon.

  munkalehetőség

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
Amit kínálunk:

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
info@schwa-medico.hu

 telefonszámon.

Amit kínálunk:info@schwa-medico.huAmit kínálunk:info@schwa-medico.hu
• Stabil, hosszú távú telefonszámon.• Stabil, hosszú távú telefonszámon.

• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,  fejlődési lehetőség,
• Versenyképes bér,
  fejlődési lehetőség,
• Versenyképes bér,• Versenyképes bér,
  egyéb juttatások  egyéb juttatások

  munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,

t.horvath@schwa-medico.comt.horvath@schwa-medico.com
 telefonszámon. telefonszámon.
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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

2019-ben váltana munkahelyet?
a MI  világunk - az ÖN  lehetősége
• Biztos munkahely!
• Stabilitás!
• 2 vagy 3 műszakos beosztás!
• Azonnali jelentkezés, visszahívjuk!

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

Nálunk NINCS FOLYAMATOS munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

AJKÁRA
• fröccsöntőgép-kezelő
• méréstechnikus
• CNC marós
• anyagmozgató
• gyártásközi minőségellenőr
• takarító (részmunkaidős)
• szerszámkészítő
• szikraforgácsoló (huzal, tömb)
• összeszerelő
 KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL
• fröccsöntőgép- beállító

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

devecseri szarvasmarhatelepére

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes
munkatársat keres. 

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

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

Adriennt a 70/930-1018-as telefonszámon.

2019. február 15.2019. február 15.

• Stabilitás!

a MI  világunk - az ÖN  lehetősége
• Biztos munkahely!

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

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

Bock Hungária Kft.Bock Hungária Kft.Bock Hungária Kft.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Bock Hungária Kft.
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az alábbi munkakörökbe

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

8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.

E-mail: allas@bockhungaria.hu

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

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

Látogassa meg

Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu
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Feladata:
• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
• bizonylati és HACCP rendszer dokumentációjának vezetése,
   állatjóléti támogatás adminisztrációja

Feladata:
• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettesÁgazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes
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 munkarend! munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásbanMunkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során
   fellépő problémák megoldása)
• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának
   naprakész vezetése

• betegség vagy szabadság miatt távollevő műszakvezető
   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során
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Elvárás:
• középiskolai végzettség• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)
• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)
Előny, de nem feltétel:
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munkatársat keres. munkatársat keres. 

• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés

devecseri szarvasmarhatelepéredevecseri szarvasmarhatelepére

Ágazati adminisztrátor - műszakvezető helyettes

oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 

önállóbb feladatkör

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

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

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az 

• felhasználói szintű számítógép ismeret (Excel, Word)

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat

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

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

• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
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• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának

• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 

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

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

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

oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith oldalon vagy hívja munkanapokon, 7-15 óra között Klein-Fuith 
-as telefonszámon.

• szakmai fejlődés, változatos feladatok, fokozatosan egyre 
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SZERETNE AJKÁN DOLGOZNI? NE JÁRJON VIDÉKRE!
CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

Multinacionális környezetben szerzett tapasztalattal, 
önállóan dolgozni tudó munkatársakat keresünk ajkai 

munkahelyre, betanított munkára, 2-3 műszakos 
munkarendbe. Kimagasló kereseti lehetőség,

túlóra és hétvégi munkavégzés nélkül.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Önéletrajzát küldje el az
ibd.quality@gmail.com e-mail címre!

IBD Quality Kft

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
 E-mail: t.horvath@schwa-medico.com
 Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
E-mail: info@schwa-medico.hu

Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

VÉGELLENŐR - mérési munkatárs

A Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve trafó- 
gyártással foglalkozó ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 
tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Amit elvárunk:
• Középfokú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat előny

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú
  munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,
• Versenyképes bér,
  egyéb juttatások

Nem szoktuk szeretni ezt a kér-
dést állásinterjún, idegesítő, 
olyan, mintha a kudarcainkat 
kellene újra élnünk.

Ha ez nem rutin kérdés, és a 
kérdező egyáltalán tudja, mi az 
értelme, akkor viszont nagyon jó 
kérdés – és álláskeresői szempont-
ból is sok lehetőség van benne. 
Amikor nekem volt feladatom 
a kiválasztás, ennyire direktben 
sosem kérdeztem rá, mert tudom, 
hogy mindenkit zavar ez a kérdés, 
de én is meg akartam tudni belő-
le, amire kitalálták. Mi az a prob-
léma, amire az álláskereső már 
inkább otthagyja a céget? Vagy 
milyen hibát követett el, aminek 
a vége elbocsátás? Felmérésekből 
tudjuk, hogy a munkaviszonyok 
végét 70-80%-ban személyes el-
lentétek motiválják, de az mindig 
ered valahonnan. A sima unszim-
pátia a legritkább, inkább érdek-
ellentét, szakmai vita, ami majd 
személyes ellentétté válik – hacsak 
nem egy jól kivitelezett mobbing 
áldozata az illető, de ezzel a kér-
déssel erre is fény derülhet.
Amikor ezt a kérdést olyan ember 
teszi fel, akinek ezzel racionális 
célja van, a válaszokat is racioná-
lisan fogja értékelni. Állásinterjú-
stratégia kialakításakor csak arra 
készülhetünk, hogy a kérdezőnek 
racionális céljai vannak. Tehát 
a válaszokat is úgy építjük fel. A 
válaszból ki kell derülnie, hogy mi 
az, ami téged már távozásra kész-
tet, mi az a pont, amikor betelik a 
pohár. Ha mindenhol hasonló az 
indokod, akkor az egy újabb kér-
dést vethet fel.
A lényege az ilyen témájú kérde-
zősködésnek az, hogy kiderítse, 
mennyi ideig bírod egy helyen ál-
talában, mi vezet oda, hogy már 
nem vagy elégedett. Mintákat ke-
res, és ha talál, és tudja, hogy nála 
ilyen gondod nem lesz, akkor te 
megfelelő ember leszel, úgymond 
„illeszkedsz majd a csapatba”.
Tipikus felmondási okok, amiket 
nekem őszintén el mer mondani 
egy álláskereső, és amikre ki kell 
találni a „tálalást” és/vagy azt, 
hogyan ne kerüljön újra ilyen 
helyzetbe:
1. Túlterhelték feladatokkal, nem 
bírta
Egy „mezei” döntéshozónak az 
jön le ebből, hogy nem bírja a 
kemény munkát, nem választom! 
Az én nézőpontomból ez azt jelen-

ti, hogy nem tud nemet mondani, 
valamiféle megfelelési vagy egyéb 
belső(!) kényszerből hagyja magát 
túlterhelni. Ráadásul ez általában 
lelkiismeretes, okos emberek prob-
lémája, akik azt akarják, hogy jól 
menjenek a dolgok, ezért hoznak 
áldozatot – teljesen feleslegesen. 
A tálalás tehát itt inkább lehet az, 
hogy a cégben a munkakörök nem 
voltak megfelelően megszervezve, 
és ez ennyi idő után kaotikussá 
tette a munkáját. Lehet példát is 
hozni, de csak olyat, amiből nem 
derül ki üzleti titok. Így már a 
„mezei” döntéshozó is láthatja, 
hogy tanult a dologból, mi több 
ismer olyan munkaszervezési hi-
bákat, amit, ha nem követ el újra, 
hatékony lesz – és így az ő részle-
ge/cége is, ahová felveszi. Aztán
persze meg kell tanulnod nemet 
mondani, priorizálni, elengedni 
ügyeket.
2. Nem volt már elég a fi zetés
Ez egy racionális indok, értjük. 
Néha az infl ációkövető fi zetés-
emelés mellett elmegy a piac, már 
jóval többet ér az a fajta munka 
a piacon, mint amit te kapsz. 
Kértél-e fi zetésemelést? Ha igen, 
miért nem kaptál, ha nem, miért 
nem kértél? Ezek az én kérdéseim, 
a munkáltatót is hasonló dolog 
fogja érdekelni: szólsz-e, ha bajod 
van, vagy egyszer csak felmon-
dasz…
3. Nem volt előrelépési lehetőség
Ezt is elég könnyű megérteni, de…
kis cégben nem nagyon szokott 
lenni, nagyobb cégben inkább van 
belső váltásra is lehetőség. Volt-e? 
Próbálta-e? Mi számít nálad elő-
relépésnek? Egy szakmai képzés-
sor biztosítása, egy kinevezés, egy 
egyéni projekt vagy az, ha egy be-
osztottat rendelnek melléd?
Összefoglalva:  ha értjük, miért 
teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre 
fordíthatjuk, és arra is használ-
hatjuk, hogy számunkra megfe-
lelő munkahelyre kerüljünk, ahol 
hosszú távon jól érezzük magun-
kat.

forrás: cvonline.hu

Miért jött el az 
előző munkahelyéről?

önállóan dolgozni tudó 
munkahelyre, betanított munkára, 2-3 műszakos 
munkarendbe. 
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ból is sok lehetőség van benne. 
Amikor nekem volt feladatom 
a kiválasztás, ennyire direktben 
sosem kérdeztem rá, mert tudom, 

értelme, akkor viszont nagyon jó 
kérdés – és álláskeresői szempont-
ból is sok lehetőség van benne. 
Amikor nekem volt feladatom 

Ha ez nem rutin kérdés, és a 
kérdező egyáltalán tudja, mi az kérdező egyáltalán tudja, mi az 
értelme, akkor viszont nagyon jó 
kérdés – és álláskeresői szempont-
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léma, amire az álláskereső már 
inkább otthagyja a céget? Vagy 
milyen hibát követett el, aminek 
a vége elbocsátás? Felmérésekből 

de én is meg akartam tudni belő-
le, amire kitalálták. Mi az a prob-
léma, amire az álláskereső már 
inkább otthagyja a céget? Vagy 

sosem kérdeztem rá, mert tudom, 
hogy mindenkit zavar ez a kérdés, hogy mindenkit zavar ez a kérdés, 
de én is meg akartam tudni belő-
le, amire kitalálták. Mi az a prob-

milyen hibát követett el, aminek 
a vége elbocsátás? Felmérésekből a vége elbocsátás? Felmérésekből 
tudjuk, hogy a munkaviszonyok tudjuk, hogy a munkaviszonyok 
végét 70-80%-ban személyes el-
tudjuk, hogy a munkaviszonyok 
végét 70-80%-ban személyes el-
lentétek motiválják, de az mindig 
végét 70-80%-ban személyes el-
lentétek motiválják, de az mindig 
ered valahonnan. A sima unszim-
lentétek motiválják, de az mindig 
ered valahonnan. A sima unszim-
pátia a legritkább, inkább érdek-

inkább otthagyja a céget? Vagy inkább otthagyja a céget? Vagy 
milyen hibát követett el, aminek 
a vége elbocsátás? Felmérésekből 
tudjuk, hogy a munkaviszonyok 

ti, hogy nem tud nemet mondani, ti, hogy nem tud nemet mondani, 
valamiféle megfelelési vagy egyéb valamiféle megfelelési vagy egyéb 
belső(!) kényszerből hagyja magá

készülhetünk, hogy a kérdezőnek 
racionális céljai vannak. Tehát 
a válaszokat is úgy építjük fel. A 
válaszból ki kell derülnie, hogy mi 
az, ami téged már távozásra kész-

stratégia kialakításakor csak arra 
készülhetünk, hogy a kérdezőnek 
racionális céljai vannak. Tehát 
a válaszokat is úgy építjük fel. A 

célja van, a válaszokat is racioná-
lisan fogja értékelni. Állásinterjú-
célja van, a válaszokat is racioná-
lisan fogja értékelni. Állásinterjú-
stratégia kialakításakor csak arra 
készülhetünk, hogy a kérdezőnek 

válaszból ki kell derülnie, hogy mi 
az, ami téged már távozásra kész-

derül ki üzleti titok. Így már a 
„mezei” döntéshozó is láthatja, 
hogy tanult a dologból, mi több 
ismer olyan munkaszervezési hi-

tette a munkáját. Lehet példát is 
hozni, de csak olyat, amiből nem 
derül ki üzleti titok. Így már a 
„mezei” döntéshozó is láthatja, 

voltak megfelelően megszervezve, 
és ez ennyi idő után kaotikussá 
voltak megfelelően megszervezve, 
és ez ennyi idő után kaotikussá 
tette a munkáját. Lehet példát is 
hozni, de csak olyat, amiből nem 

ellentét, szakmai vita, ami majd 
személyes ellentétté válik – hacsak 
ellentét, szakmai vita, ami majd 
személyes ellentétté válik – hacsak 
nem egy jól kivitelezett mobbing 
személyes ellentétté válik – hacsak 
nem egy jól kivitelezett mobbing 
áldozata az illető, de ezzel a kér-
nem egy jól kivitelezett mobbing 
áldozata az illető, de ezzel a kér-
déssel erre is fény derülhet.
áldozata az illető, de ezzel a kér-
déssel erre is fény derülhet.
Amikor ezt a kérdést olyan ember 
déssel erre is fény derülhet.
Amikor ezt a kérdést olyan ember 

pátia a legritkább, inkább érdek-pátia a legritkább, inkább érdek-
ellentét, szakmai vita, ami majd hogy tanult a dologból, mi több 

ismer olyan munkaszervezési hi-
bákat, amit, ha nem követ el újra, 

túlterhelni. Ráadásul ez általában 
lelkiismeretes, okos emberek prob-lelkiismeretes, okos emberek prob-
lémája, akik azt akarják, hogy jólémája, akik azt akarják, hogy jó
menjenek a dolgok, ezért hoznak 
lémája, akik azt akarják, hogy jó
menjenek a dolgok, ezért hoznak 
áldozatot – teljesen feleslegesen. 
menjenek a dolgok, ezért hoznak 
áldozatot – teljesen feleslegesen. 
A tálalás tehát itt inkább lehet az, 
áldozatot – teljesen feleslegesen. 
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belső(!) kényszerből hagyja magábelső(!) kényszerből hagyja magá
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indokod, akkor az egy újabb kér-

A lényege az ilyen témájú kérde-
zősködésnek az, hogy kiderítse, 

tet, mi az a pont, amikor betelik a 
pohár. Ha mindenhol hasonló az 
indokod, akkor az egy újabb kér-

válaszból ki kell derülnie, hogy mi 
az, ami téged már távozásra kész-az, ami téged már távozásra kész-
tet, mi az a pont, amikor betelik a 
pohár. Ha mindenhol hasonló az 
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A lényege az ilyen témájú kérde-
zősködésnek az, hogy kiderítse, 
mennyi ideig bírod egy helyen ál-
zősködésnek az, hogy kiderítse, 
mennyi ideig bírod egy helyen ál-
talában, mi vezet oda, hogy már 
mennyi ideig bírod egy helyen ál-
talában, mi vezet oda, hogy már talában, mi vezet oda, hogy már 
nem vagy elégedett. Mintákat ke-nem vagy elégedett. Mintákat ke-
res, és ha talál, és tudja, hogy nála res, és ha talál, és tudja, hogy nála 
ilyen gondod nem lesz, akkor te 

dést vethet fel.
A lényege az ilyen témájú kérde-
zősködésnek az, hogy kiderítse, 
mennyi ideig bírod egy helyen ál-

ge/cége is, ahová felveszi. Aztán
persze meg kell tanulnod neme
mondani, priorizálni, elengedni 

2. Nem volt már elég a fi

bákat, amit, ha nem követ el újra, 
hatékony lesz – és így az ő részle-
ge/cége is, ahová felveszi. Aztán
persze meg kell tanulnod neme
mondani, priorizálni, elengedni 

hogy tanult a dologból, mi több 
ismer olyan munkaszervezési hi-ismer olyan munkaszervezési hi-
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mondani, priorizálni, elengedni mondani, priorizálni, elengedni 

2. Nem volt már elég a fi

jön le ebből, hogy nem bírja a 
kemény munkát, nem választom! 
Az én néző

Egy „mezei” döntéshozónak az 
ön le ebből, hogy nem bírja a 

kemény munkát, nem választom! 

helyzetbe:
1. Túlterhelték feladatokkal, nem 1. Túlterhelték feladatokkal, nem 

Egy „mezei” döntéshozónak az 

Az én néző

lenni, nagyobb cégben inkább van 
belső váltásra is lehetőség. Volt-e
Próbálta-e? Mi számít nálad elő-
relépésnek? Egy szakmai képzés-

Ezt is elég könnyű megérteni, de…
kis cégben nem nagyon szokot
lenni, nagyobb cégben inkább van 
belső váltásra is lehetőség. Volt-e

3. Nem volt előrelépési lehetőség3. Nem volt előrelépési lehetőség
Ezt is elég könnyű megérteni, de…
kis cégben nem nagyon szokot
lenni, nagyobb cégben inkább van 

megfelelő ember leszel, úgymond 

Tipikus felmondási okok, amiket 
„illeszkedsz majd a csapatba”.
Tipikus felmondási okok, amiket Tipikus felmondási okok, amiket 
nekem őszintén el mer mondani 
Tipikus felmondási okok, amiket 
nekem őszintén el mer mondani 
egy álláskereső, és amikre ki kell egy álláskereső, és amikre ki kell 
találni a „tálalást” és/vagy azt, 
egy álláskereső, és amikre ki kell 
találni a „tálalást” és/vagy azt, 
hogyan ne kerüljön újra ilyen 

ilyen gondod nem lesz, akkor te 
megfelelő ember leszel, úgymond Próbálta-e? Mi számít nálad elő-

relépésnek? Egy szakmai képzés-
sor biztosítása, egy kinevezés, eg

a piacon, mint amit te kapsz. 
 zetésemelést? Ha igen, 

miért nem kaptál, ha nem, miért
 zetésemelést? Ha igen, 

miért nem kaptál, ha nem, miérmiért nem kaptál, ha nem, miér
nem kértél? Ezek az én kérdéseim, nem kértél? Ezek az én kérdéseim, 
a munkáltatót is hasonló doloa munkáltatót is hasonló dolo
fogja érdekelni: szólsz-e, ha bajofogja érdekelni: szólsz-e, ha bajo
van, vagy egyszer csak felmon-

jóval többet ér az a fajta munka 
a piacon, mint amit te kapsz. 

Összefoglalva:  ha értjük, miér
teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre 
fordíthatjuk, és arra is használ-
hatjuk, hogy számunkra megfe-

egyéni projekt vagy az, ha egy be-
osztottat rendelnek melléd?
Összefoglalva:  ha értjük, miér
teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre 

relépésnek? Egy szakmai képzés-
sor biztosítása, egy kinevezés, eg
relépésnek? Egy szakmai képzés-
sor biztosítása, egy kinevezés, egysor biztosítása, egy kinevezés, egysor biztosítása, egy kinevezés, eg
egyéni projekt vagy az, ha egy be-

fordíthatjuk, és arra is használ-
hatjuk, hogy számunkra megfe-hatjuk, hogy számunkra megfe-
lelő munkahelyre kerüljünk, aholelő munkahelyre kerüljünk, aho
hosszú távon jól érezzük magun-
lelő munkahelyre kerüljünk, aho
hosszú távon jól érezzük magun-hosszú távon jól érezzük magun-
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teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre 
fordíthatjuk, és arra is használ-
hatjuk, hogy számunkra megfe-
lelő munkahelyre kerüljünk, aho
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A statisztikai adatok azt mutat-
ják, hogy a munkanélküliek több 
mint harmada szakképzetlen. 
Lássuk, milyen lehetőségeik van-
nak jelenleg a munkaerőpiacon, 
és a felnőttképzésben.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat (NFSZ) legfrissebb, 2018. 
decemberi adatai szerint, a 242 
ezer regisztrált munkanélküli 
34%-a, azaz 84 356 fő volt szak-
képzetlen. Ez azt jelenti, hogy a 
legmagasabb iskolai végzettsége 
8 általános, vagy befejezetlen ál-
talános iskola. Ezen felül ide tar-
toznak a gimnáziumi érettségivel 
rendelkezők is, hiszen hiába van 
középfokú iskolai végzettségük, 
szakmájuk, képesítésük nincsen.
Arra vonatkozólag nincsenek 
pontos adatok, hogy az összes 
meghirdetett állás közül mennyi 
a szakképzettség nélkül végezhe-
tő munka, de a munkaadói visz-
szajelzések alapján tudható, hogy 
az elmúlt években egyre nagyobb 
problémát okoz ezeknek a pozí-
cióknak a feltöltése is. Lényeges 
különbség mutatkozik az ország 
keleti és nyugati régiója között, 
míg keleten sok a pályázó, nyu-
gaton szinte alig találni jelölteket. 
A munkaadók emellett arra is 

panaszkodnak, hogy a jelentke-
zőknek gyakran irreálisan nagy a
bérigénye, illetve egyre gyakrab-
ban előfordul, hogy nem jelennek
meg a leegyeztetett állásinterjún.
Nézzünk néhány pozíciót, amihez
elegendő a 8 általános:
- szobalány, 
-pultos, eladó, 
távközlő, betanított munkás,
autómosó, hűtőraktáros,
betanított gépkezelő,
karbantartó,
raktári munkatárs,
komissiózó,
csomagoló.
A magyar állam évek óta nagy
hangsúlyt fektet a felnőttképzés
fejlesztésére, bizonyos (iskola-
rendszerű, nappali tagozatos)
OKJ-s képzések ingyenesen elér-
hetőek. Bővebb információk az
államilag fi nanszírozott és egyéb
képzésekről az  Országos Képzési
Jegyzékben találhatóak.
Emellett érdemes átnézni a hiány-
szakmák aktuális listáját, hiszen
az itt felsorolt szakmák szintén
támogatással tanulhatóak, és a
későbbi elhelyezkedési esélyek is
kedvezőek.

forrás: cvonline.hu

8 általánossal 
végezhető munkák

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!

Felszolgáló és 
éjszakai recepciós 
állás a Kreinbacher Birtokon!

A somlóvásárhelyi Kreinbacher 
Birtok munkatársat keres.

Kiváló munkakörülmények, dinamikus 
csapat, hosszú távú munkalehetőség.

Önéletrajzát az 
administrator@ 
kreinbacher.hu 
e-mail címre várjuk!
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az itt felsorolt szakmák szintén
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A munkaadók emellett arra is 
gaton szinte alig találni jelölteket. 
A munkaadók emellett arra is forrás: cvonline.hu
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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-GÉPKEZELŐ LAKATOS
Feladatok: Sajtológépek kezelése, beállítása
Elvárás: műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

LABORÁNS
Elvárás: Középfokú vegyész végzettség
Feladatok: A galván fürdő laboratóriumi munkájának
                      elvégzése, elemzések

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

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

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár már 198.000 Ft-tól kaphatóak

Előzze meg a sorbanállást,
Rendeljen most TŐLÜNK klímát!

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

+36-70/429-3286-os telefonszámon.
Piros Róber  Besser Klíma Bt. Ajka

Lakossági
klímaszerelés!
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  Besser Klíma Bt. Ajka

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

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.




