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• Személyszállítás luxus autóbuszokkal 1-50 főig
• Járműparkunk 3 db új 30 fős autóbusszal bővült!
• Reptéri transzferek (Bécs és Budapest) útvonalon

Várjuk régi
és  leendő  új 

ügyfeleink 
megrendelését!

Személyszállítási részlegünk 8400 Ajka, Kiskert u. 7.
(Roglas mellett) számú telephelyre költözött!

Foglalás  • e-mailen: info@sgutazas.hu  •  tel.: 88/220-640

Star-Guide Kft.

Tavaszváró vásár
termelői áron!

Minden kedves vásárlót 

megajándékozunk! Ha kedvet kaptál 

gyere bátran találkozzunk a vásárban!

Paplanok:         3600 Ft-tól

Nagypárnák:   2500 Ft-tól

Félpárnák:        1200 Ft-tól

Kispárnák:           700 Ft-tól

Ágyneműk, lepedők 
hatalmas választékban!

Ajka-Padragkút- Halimba közt
a Tsz majorban.  Szundi Kft. 

www.szundipaplan.hu • 06 30 252 9569

Február 25-28.
(hétfőtől- csütörtökig 9 - 12 óráig
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Szénacél idomok (Yorkshire) 

Schlösser radiátorszelepek 

 Dég UCS radiátor bekötő szelep

Ariston Shape vízmelegítők

-35%
-30%

-30%
-15%

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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Ajka belterületi
1 hektár

összközműves
40%-ban 

beépíthető,
3 telekre osztható
ipari terület

ELADÓ 
Érdeklődni: 

06/70/653-1000
06-70/514-5566
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Indafa Bútorház-Bútorszerelvény
Minden ami bútor és minden ami a bútorhoz kell!

Konyhai munkalapok
4.200 Ft/fm-től

Saválló mosogatók
9.900 Ft-tól

Világítástechnika Páraelszívók és 
beépíthető készülékek

Gránit mosogatók
36.000 Ft-tól

Bútorfogantyúk
190 Ft-tól

Fogasok
310 Ft-tól

Kihúzhatós konyhai rácsok 
és kamravasalatok
10.900 Ft-tól

Asztalosoknak további kedvezmények!
Kérjetek üzletünkben tartósan alacsony árlistát!

Asztallábak
1.600 Ft/db-tól

PVC magasfényű frontok
11.350 Ft/m2-től

Bútorlapok szabászata, 
élzárása

  Ajka, Kosztolányi utca 14./B  +36 88 213-881  +36 70 945-6106 

www.indafabutorhaz.hu e-mail: mindenamibutor@gmail.com

Ajka, Kosztolányi u. 14/b  +36 88 213 881  +36 70 945 61 06

További akcióink                     oldalunkon, illetve a megújuló
www.indafabutorhaz.hu weboldalunkon található meg.

Készletről azonnal vihető bútorok
Sandra 3-1-1 garnitúra
(rugós kanapé)

Bailey dohányzó
105x46x60 cm

Crunch nappali
213x184x42 cm

Cava komód
198x95x37 cm

Kylie nappali magasfényű
280x195x46 cm

Winner gardrób

Phantom nappali
227x204x50 cm

Jawa gardrób
220x210x61 cm

109.800 Ft

17.900 Ft

52.300 Ft

49.900 Ft

125.600 Ft

170 cm
64.900 Ft
220 cm
69.900 Ft

99.900 Ft

164.900 Ft

LED 
világítás

LED 
világítás

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses
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Folytatás az 5. oldalon

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

INGATLAN

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

Ajka belvárosi családi ház eladó. < 

06/30/328-4557 TN

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

Eladó Somlón 400 négyszögöl 

szőlő házzal. Villany van. < 

06/20/427-8117

Somlón 300 négyszögöl kordonos 

szőlő, pince felszereléssel eladó. < 

06/30/552-3615, 06/30/512-3301

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

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

GARÁZS ELADÓ
Ajka belvárosában 15 nm-es garázs 

eladó. < 06/30/959-3373

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

Ajkán 5 db 50 literes üvegballon, 1 

db 16 literes szőlőprés, 1 db szőlő-

daráló, 1 db szüretelőkád, 1000 db 

CD-tok és közepes méretű női bunda 

eladó. < 06/70/208-3422

T400 kistraktorhoz önindítópajzs, 

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

káposztagyalu, szüretelő hordók 

eladók. < 06/70/224-0892

Eladó: 6 db 800x700x8 mm edzett 

üveglap 5 db nagyméretű alumínium 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

5058

Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) Minőségi 
gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló szőlő-
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 
terülő borókák, gazdagon 
virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, fenyőkülönlegességek, 
mediterrán növények, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466

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

Szőlőoltványok, csemegék és 
borfajták megrendelhetők ter-
melői áron. < 06/30/273-2351

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékot < 
06/30/469-1461

Letermett shampion gombakom-

poszt ingyen elvihető. < 06/20/941-

2765

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

Brendon kiságy nem használt, tel-

jesen új eladó! Hordozható babaágy, 

játszószőnyeg, ringató, babahor-

dozó (textilanyagból), stb. eladó. < 

06/70/528-9750

ÁLLAT
120-160 kg hízók eladók 480 Ft/kg. 

Érd: 06/30/426-7403

Hízók eladók 130 és 220 kg. < 

06/20/253-3122

Némakacsát, vadkacsát, 
kakasokat, selyembaromfit és 
postagalambot vásárolok. < 
06/30/843-3322

Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

Malacok eladók. < 06/70/522-

3539

120 kg-os hízók, tojó némakacsák 

eladók. < 06/20/553-3471

Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

Ajka 06-88/
06-20/
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/

 rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Energetikai tanúsítvány-
 rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvánnyal 

INGATLANINGATLAN

Energetikai tanúsítvány-

nem rendelkezik: TNnem rendelkezik: TN

 belvárosi családi ház eladó. < Ajka belvárosi családi ház eladó. < 

06/30/328-4557 TN

Ajka
06/30/328-4557 TN

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

Energetikai tanúsítvánnyal Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

 belvárosi családi ház eladó. < 

344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

06/20/992-4517

lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

nm sz

épülettel betegség miatt eladó. Vil-épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

z Erkel Ferenc utcában 

ves épí-ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

űves épí-

tési telek egyben vagy megosztva tési telek egyben vagy megosztva 

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

06/20/933-3391

 somlószőlő

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

z Erkel Ferenc utcában z Erkel Ferenc utcában 

ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

 Somlón 400 négyszögöl  Somlón 400 négyszögöl 

2019. február 22.2019. február 22.

őlő házzal. Villany van. < sz

06/20/427-8117mellett 0,7 ha terület eladó. < 06/20/427-8117

tudod,
nál. Átlag feletti jövedelmet 
szeretnél? Szereted a mozgal-
mas életet. Vállalkozó szel-

ELADÓ VÁLLALKOZÁS
Ha vállalkoznál, de még nem 
tudod, hogy mivel foglalkoz-
nál. Átlag feletti jövedelmet 

06/20/368-255906/20/368-2559

ELADÓ VÁLLALKOZÁS
Ha vállalkoznál, de még nem 

mas életet. Vállalkozó szel-

 300 négyszögöl kordonos 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

5058

Tuja akció! (2019. 02.22-

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

 300 négyszögöl kordonos 

, pince felszereléssel eladó. < , pince felszereléssel eladó. < 

06/30/552-3615, 06/30/512-330106/30/552-3615, 06/30/512-330106/30/552-3615, 06/30/512-3301

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

 300 négyszögöl kordonos 

, pince felszereléssel eladó. < 

ő vállalkozásom ő vállalkozásom ő
tevékenységét, minden tudás-
sal és kapcsolati t kével. < 

 vagy és rendelkezel némi 
kével. Akkor hívj! Én átadom 

 vállalkozásom 
tevékenységét, minden tudás-

szeretnél? Szereted a mozgal-
mas életet. Vállalkozó szel-mas életet. Vállalkozó szel-

 vagy és rendelkezel némi 
kével. Akkor hívj! Én átadom 

sal és kapcsolati t
06/20/270-732306/20/270-7323

GARÁZS ELADÓ

06/20/270-7323

GARÁZS ELADÓGARÁZS ELADÓ
 beAjka be

eladó. < 06/30/959-3373

Ajka
eladó. < 06/30/959-3373

tevékenységét, minden tudás-tevékenységét, minden tudás-
sal és kapcsolati t
06/20/270-7323

betegség ellenálló sz
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 

 borókák, gazdagon 

gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló sz
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 

Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) Min2019.04.30.) Minőségi 
gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló szőlő-

tuják, kék hamisciprusok, 
 borókák, gazdagon 

virágzó díszcserjék, dísz-
 borókák, gazdagon 

virágzó díszcserjék, dísz-virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, fenysok, feny
mediterrán növények, tél-mediterrán növények, tél-

fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, tuják, kék hamisciprusok, 

 borókák, gazdagon 
virágzó díszcserjék, dísz-

Letermett shampion gombakom-Letermett
poszt ingyen elvihet

Letermett
poszt ingyen elvihet

2765

poszt ingyen elvihet

27652765

 shampion gombakom-

űzhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

Ajkán

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

4519, Ajka

Ingyenesen elszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

Ajkán

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

H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466

zifa kályha készen tölgy par-

tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

zifa kug-zifa kug-
liban, konyhakészen szál-

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

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567

játszósz

dozó (textilanyagból), stb. eladó. < 

06/70/528-9750

Brendon
jesen új eladó! Hordozható babaágy, 

játszósző

dozó (textilanyagból), stb. eladó. < 

www.nevjegypartner.huwww.nevjegypartner.hu

Brendon iságy nem használt, tel-

jesen új eladó! Hordozható babaágy, 

k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-

k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-

mediterrán növények, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti álló kaktuszok, sziklakerti 

ofesszionális nyomdai 
megoldások Ajkán, igényes 

ofesszionális nyomdai 
megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu

Névjegykártya készítés. Névjegykártya készítés. 

CD-tok és közepes méretű

eladó. < 06/70/208-3422

 kistraktorhoz önindítópajzs, 

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

prés, 1 db sz

kád, 1000 db 

ű női bunda 

 5 db 50 literes üvegballon, 1  5 db 50 literes üvegballon, 1 

prés, 1 db sz ő-

kád, 1000 db 

 kistraktorhoz önindítópajzs, 

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

 kistraktorhoz önindítópajzs, 

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

káposztagyalu, szüretel

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

káposztagyalu, szüretelkáposztagyalu, szüretel

eladók. < 06/70/224-0892eladók. < 06/70/224-0892

Eladó:Eladó:

eladó. < 06/70/208-3422eladó. < 06/70/208-3422

 kistraktorhoz önindítópajzs, 

kispótkocsi, 80 l-es boroshordók, 

borfajták megrendelhet
i áron. < 06/30/273-2351

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 

oltványok, csemegék és 
borfajták megrendelhető

i áron. < 06/30/273-2351

ingyenes. EUTR: AA 6010221 < ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 

oltványok, csemegék és 

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, festményeket, porcelánokat, festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékot < faliórákat, hagyatékot < 
06/30/469-146106/30/469-1461

i áron. < 06/30/273-2351i áron. < 06/30/273-2351

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 

 eladók 130 és 220 kg. < 

Némakacsát, vadkacsát, 

ízók eladók 480 Ft/kg. 

 eladók 130 és 220 kg. < 

ízók eladók 480 Ft/kg. 

06/20/253-3122

Némakacsát, vadkacsát, Némakacsát, vadkacsát, 
kakasokat, selyembarom
Némakacsát, vadkacsát, 
kakasokat, selyembarom
postagalambot vásárolok. < 
kakasokat, selyembarom
postagalambot vásárolok. < postagalambot vásárolok. < 
06/30/843-332206/30/843-3322

Hízók

 eladók 130 és 220 kg. < 

06/20/253-3122

Némakacsát, vadkacsát, 

 6 db 800x700x8 mm edzett 

 alumínium  alumínium 

eladók. < 06/20/553-3471

120 kg-os120 kg-os hízók, tojó némakacsák 

eladók. < 06/20/553-3471

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

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

 eladók. < 06/70/522- eladók. < 06/70/522-

 130-180 kg-ig eladók. 500  130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 



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

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

Folytatás a 6. oldalon

2019. február 22. 5

Folytatás a 4. oldalról

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

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

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

Brigáddal építőipari és egyéb 
munkát vállalok. < 06/20/269-
6163

Akciósan februárban, már-
ciusban ács és tetőfedő 
bádogos munkát, palatető-
bontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk. /
réz, alu, lindab, bramac/ < 
0670/566-4054

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

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást parkettázást és 
külső hőszigetelést válla-
lunk!! Érdeklődni telefo-
non!! < 06/20/273-2011! 
Hívjon bizalommal!

ÁLLÁSBÖRZE

Tisztában vagy céljaiddal? Tu-
dod, hogy mit szeretnél elérni? 
A fő kérdés már csak az, hogy 
milyen lépéseket tegyél! A problé-
mák felfedezése sokszor a hétköz-
napi tevékenységekhez köthetők. 
Mit írjak a LinkedIn profi lomra? 
Milyen posztokat osszak meg 
Facebookon? Mit írjak az  ön-
életrajzomba? Mit vegyek fel egy 
interjúra? A valódi kérdés az, ho-
gyan mutasd meg magad a kül-
világnak! Ha ezt jól válaszoljuk 
meg magunknak, sikeres képet 
tudunk kialakítani személyiség-
jegyeinkből. A folyamat legfonto-
sabb része, hogy mindig legyünk 
őszinték saját magunkkal, le-
gyünk hűek saját stílusunkhoz.

Mi az az énmárka és mire jó?
“Az énmárka az, amit mások mon-
danak rólad, amikor kilépsz a szo-
bából.”– az Amazon alapítója, Jeff  
Bezos szavaival. Vagyis magában 
foglal mindent, amit magadról 
mutatsz másoknak – jót is, rosszat 
is: a viselkedésed, a gesztusaid, a 
kommunikációd és az öltözeted, 
de a szakmai tudásod, megbíz-
hatóságod is beleszámít. Érdemes 
tudatosan végiggondolni, hogy 
mik az erősségeid és mi külön-
böztet meg a „konkurenciádtól” és 
mindezt hogyan kommunikáld. A 

jól felépített személyes márka segít, 
hogy elérd a céljaidat, megszerezd 
álmaid munkáját.

Hogyan építsük fel?
A Personal Branding összeszedte 
azt az 5 pontot, aminek segítségé-
vel kialakíthatod személyes már-
kádat:

1. Leltározz!
Vedd számba a szakmai és szemé-
lyes tulajdonságaidat, eredménye-
idet és gyengeségeidet, vagy éppen 
furcsaságaidat is. Hiszen számos 
esetben kiderül, hogy ez utóbb az, 
ami karakteresen megkülönböztet 
másoktól. A valós kép kialakítá-
sához azonban nem árt mások 
visszajelzéseit is fi gyelembe venni.

2. Nézd meg, mások hogyan csi-
nálják!
Konkurenciának számít minden-
ki, aki hasonló terméket, tudást, 
szolgáltatást nyújt vagy éppen 
hasonló problémára kínál megol-
dást. Ilyenkor arra keresünk vá-
laszt, vajon miért őket választják 
a megrendelők, munkaadók, vagy 
az ügyfeleik? Azokat a versenytár-
sakat is megéri ilyenkor szemügyre 
venni, akiken rendszeresen fel-
bosszantod magad. Pontosan mit 
találsz kellemetlennek bennük? 

Hogyan lehetsz sikeres? 
Építsd fel személyes márkádat!

Ezt már csak azért is ajánlott át-
gondolni, hogy még véletlenül se 
kövesd el azokat a hibákat, amiket 
náluk kifogásolsz.

3. Ki a célcsoportod?
Ki az, akinek a problémáit meg-
oldod, vagyis kik a jelenlegi, vagy 
potenciális ügyfeleid? Itt is a lehe-
tő legpontosabb leírásra törekedj. 
Ne csak az életkorukra, nemükre 
és foglalkozásukra koncentrálj, 
hanem belső tulajdonságaikra és 
szokásaikra is. Hiszen a célcso-
portod ismerete elengedhetetlen a 
hatékony kommunikációhoz. Ez 
alapján tudod majd eldönteni hol, 
mit és hogyan érdemes kommuni-
kálnod.

4. Egyetlen mondat
Egyetlen mondat lehet az alapja, 
az esszenciája a márkádnak (és 
kommunikációdnak). Ennek a bi-
zonyos mondatnak a megfogalma-
zásában is segítenek az az előző-
ekben összegyűjtött információk. 
Ez a mondat pedig választ kell, 
hogy adjon arra a kérdésre, miért 
érdemes veled dolgozni, pont téged 
választani, a te szolgáltatásodat, 
termékedet megvásárolni?

5. Adj időt magadnak
Ha megvan az a bizonyos mondat, 
akkor kezdődhet a tervezés. Ter-
mészetesen nemcsak az eszközök 
– a honlapod, a névjegykártyád 
arculata vagy éppen a személyes 
megjelenésed – kiválasztása, ha-
nem a stratégiád kialakítása. Hol 
és hogyan fogod megmutatni ma-
gad, és milyen rendszerességgel? 
Milyen lépésekben és ütemben 
szeretnél haladni? A megvalósítás 
közben pedig arról se feledkezz 
meg, hogy a személyes márkaépítés 
nem sprint, hanem sokkal inkább 
maraton. De megéri a befektetést!

+ Social media aktivitás
Érdemes odafi gyelni arra is, hogy 
mi jelenik meg rólunk a közösségi 
médiában, hiszen már a legtöbb-
ször ott is „csekkolnak” minket 
egy állásinterjú vagy egy tárgyalás 
előtt. Lehetőleg kerüljük a politikai 
állásfoglalással kapcsolatos cikkek 
megosztását, ne legyen tele az ol-
dalunk bulizós, részegedős képek-
kel, fi gyeljünk a helyesírásunkra, és 
kerüljük a káromkodást – ez mind 
nem vet ránk túl jó fényt egy üzleti 
partner szemében.

forrás: cvonline.hu
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Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 

vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320
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4320
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centrifuga, mikró.) Horváth 

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

k, kovácsoltvas jel-
 kapuk, kerítések, íves 
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k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 

épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335
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Szobafestést, mázolást, tapé-Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653
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- épít
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- ház kertes alap ásása, - ház kertes alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 

őanyagok szállítása. < 

Duguláselhárítás kame-
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Facebookon? Mit írjak az  ön-
életrajzomba? Mit vegyek fel egy 

mák felfedezése sokszor a hétköz-
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Milyen posztokat osszak meg 

A fő kérdés már csak az, hogy A fő kérdés már csak az, hogy 
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világnak! Ha ezt jól válaszoljuk 
meg magunknak, sikeres képet 
tudunk kialakítani személyiség-
egyeinkből. A folyamat legfonto-

sabb része, hogy mindig legyünk 

interjúra? A valódi kérdés az, ho-
gyan mutasd meg magad a kül-
világnak! Ha ezt jól válaszoljuk 
meg magunknak, sikeres képet 
tudunk kialakítani személyiség-
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A Personal Branding összeszedte 
azt az 5 pontot, aminek segítségé-
vel kialakíthatod személyes már-
azt az 5 pontot, aminek segítségé-
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álmaid munkáját.
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kövesd el azokat a hibákat, amiket 
náluk kifogásolsz.
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Építsd fel személyes márkádat!Építsd fel személyes márkádat!
Ezt már csak azért is ajánlott át-

náluk kifogásolsz.náluk kifogásolsz.

3. Ki a célcsoportod?3. Ki a célcsoportod?
Ki az, akinek a problémáit meg-
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oldod, vagyis kik a jelenlegi, vagy 
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visszajelzéseit is fi

2. Nézd meg, mások hogyan csi-
nálják!

másoktól. A valós kép kialakítá-
sához azonban nem árt mások 
visszajelzéseit is fi

2. Nézd meg, mások hogyan csi-

esetben kiderül, hogy ez utóbb az, 
ami karakteresen megkülönböztet ami karakteresen megkülönböztet 
másoktól. A valós kép kialakítá-
sához azonban nem árt mások 
visszajelzéseit is fi

“Az énmárka az, amit mások mon-
danak rólad, amikor kilépsz a szo-
bából.”– az Amazon alapítója, Jeff
danak rólad, amikor kilépsz a szo-
bából.”– az Amazon alapítója, Jeff
Bezos szavaival. Vagyis magában 
bából.”– az Amazon alapítója, Jeff
Bezos szavaival. Vagyis magában Bezos szavaival. Vagyis magában 
oglal mindent, amit magadról oglal mindent, amit magadról 

mutatsz másoknak – jót is, rosszat mutatsz másoknak – jót is, rosszat 
is: a viselkedésed, a gesztusaid, a 

“Az énmárka az, amit mások mon-“Az énmárka az, amit mások mon-
nálják!
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4. Egyetlen mondat
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az esszenciája a márkádnak (és 
kommunikációdnak). Ennek a bi-
zonyos mondatnak a megfogalma-

4. Egyetlen mondat
Egyetlen mondat lehet az alapja, 
az esszenciája a márkádnak (és 

alapján tudod majd eldönteni hol, 
mit és hogyan érdemes kommuni-mit és hogyan érdemes kommuni-

4. Egyetlen mondat

Vedd számba a szakmai és szemé-Vedd számba a szakmai és szemé-
lyes tulajdonságaidat, eredménye-
Vedd számba a szakmai és szemé-
lyes tulajdonságaidat, eredménye-lyes tulajdonságaidat, eredménye-

idet, vagy éppen 
furcsaságaidat is. Hiszen számos 

idet, vagy éppen 
furcsaságaidat is. Hiszen számos 

vel kialakíthatod személyes már-

kommunikációdnak). Ennek a bi-
zonyos mondatnak a megfogalma-

mik az erősségeid és mi külön-
böztet meg a „konkurenciádtól” és 
mindezt hogyan kommunikáld. A 

hatóságod is beleszámít. Érdemes 
tudatosan végiggondolni, hogy 
mik az erősségeid és mi külön-
böztet meg a „konkurenciádtól” és 

kommunikációd és az öltözeted, 
de a szakmai tudásod, megbíz-de a szakmai tudásod, megbíz-
hatóságod is beleszámít. Érdemes 
tudatosan végiggondolni, hogy 
mik az erősségeid és mi külön-
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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

Jelentkezzen most!
- telefonon és visszahívjuk - 06 / 20 382 88 70!
- személyesen: ajkai gyárunkban minden hétköznap reggel 8.00 órakor
- küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, 
csatlakozzon Ajka egyik legnagyobb 

munkáltatójához!

Megváltozott munkaképességű
munkatársakat keresünk

könnyű fi zikai munkára,
doboz készítésre napi 4-6 órában!

JÁRMŰ 

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

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

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

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

Suzuki 1.0 családi okokból sürgő-

sen eladó. < 06/70/771-1908

Suzuki Swift 1.0, 2002-es eladó. Ár: 

290.000 Ft < 06/20/804-4244

Opel Astra kombi működőképes 

személyautó bontásra eladó. < 

06/70/528-9750

TÁRSKERESÉS

63 éves, 170/80 nem dohányzó 

úr korban hozzáillő párját keresi. 

06/30/944-8934

OKTATÁS

Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 
üzletvezető, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KERES

Hegesztő állást keresek. < 

06/30/567-9303

Takarítási munkát vállalok! Lein-

formálható hölgy! < 06/70/282-

8965

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

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

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

Fuvarozó cég keres sofőr 
jelentkezőket, 24 tonnás 
szerelvényekre. Minden nap 
ajkai indulás és érkezés. 
Kiemelt bérezés. Feltétel: 
C+E kategóriás jogosítvány 
és GKI kártya. Önéletrajzát az
in fo@ferrosped .hu e -mai l 

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

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

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

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

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park csapata bővítéséhez kol-
légákat keres: szakács, pizza 
szakács, konyhai kisegítő és 

pultos munkakörökbe, áprilisi 
illetve májusi munkakezdés-
sel. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/20/398-6380

Ajkai vendéglátó egységbe pul-
tost keresek. Hoffmann Szilárd 
< 06/30/331-1589

Folytatás az 5. oldalról

Folytatás a 7. oldalon
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Munkahelyi balesetnek számít, 
ha útban a munkába megcsúszol 
a jégen és eltöröd a lábad? Kihez 
fordulhatsz, ha baleset ér, és mi-
lyen segítségre számíthatsz? Cik-
künkben utánajártunk a pontos 
részleteknek!

A munkahelyi baleset fogalma
Balesetek sajnos bárhol érhetnek 
minket. Ahogy az otthonunk-
ban, úgy a munkahelyünkön 
sem vagyunk védhetetlenek, a 
legnagyobb igyekezet és megfele-
lő óvintézkedések megléte mellett 
is előfordulhat, hogy megsérü-
lünk. Arról, hogy mi számít mun-
kahelyi balesetnek, pontos jogi 
szabályozás rendelkezik  (a köte-
lező egészségbiztosításról a 1997/

LXXXIII., a társadalombiztosítá-
si ellátásra való jogosultságról a 
1997/LXXX., a munkavédelemről 
pedig a 1993/XCIII. törvény, vala-
mint a kapcsolódó rendelkezések 
szólnak).
Alapvetően minden baleset, ami a 
munkával kapcsolatos tevékeny-
ség közben (tehát a munkavégzés 
során, vagy azzal összefüggésben) 
történik,  munkahelyi baleset. A 
munkába be- és onnan hazajárás 
is ide értendő, illetve a munkahe-
lyen történt olyan sérülés is, ami 
nincs közvetlen összefüggésben a 
munkavégzéssel. Ilyen például, ha 
az ebédszünetben a konyhában 
elcsúszunk a kövön és eltörik a 
kezünk.
A munkával kapcsolatos közleke-

Munkahelyi baleset 
Mit kell tudnod róla?

dés, anyagvételezés, anyagmozga-
tás, tisztálkodás, szervezett üzemi 
étkeztetés, foglalkozás-egészség-
ügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 
közlekedés során bekövetkezett 
sérülés munkahelyi balesetnek 
minősül. 
Ezen túlmenően a gyakorlati kép-
zőhelyeken történt tanulói baleset, 
vagy a társadalmi felelősségvál-
lalás program keretében végzett 
(CSR) munka során, illetve bár-
mely közcélú munka során elszen-
vedett sérülés is ebbe a kategóriá-
ba esik.

Az üzemi baleset ténye
A másik fontos kifejezés, amit 
tisztázni kell, az üzemi baleset fo-
galma. Ezt elsősorban a társada-
lombiztosítás használja. A balese-
tet követően, a sérült ellátásra, és 
szükség esetén – a sérülés mérté-
kével arányosan – pénzbeli jutta-
tásra is jogosult. Ehhez  szükséges 
megállapítani az üzemi baleset 
tényét, feltárni az eset körülmé-
nyeit, megállapítani a felelőseit, és 
mielőbb rehabilitálni és/vagy kár-
talanítani a munkavállalót.
A munkáltatónak  minden beje-
lentett esetről meg kell állapítania, 
hogy munkabalesetnek minősíti-e. 
(A bejelentést a munkabaleseti 
vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv-
ben  kell rögzíteni.) Amennyiben 
igen, akkor a meghatározott tár-
sadalombiztosítási szerv ez után 
állapítja meg az üzemi baleset té-
nyét, és határozatban fogalmazza 
meg a baleseti táppénz kifi zetését.
Az üzemi baleset elismerésére vo-

natkozó kérelmet a munkáltató-
nál működő társadalombiztosítási 
kifi zetőhelyhez, vagy a munkálta-
tó székhelye szerinti illetékes járási 
hivatalhoz kell benyújtani. (…) A 
baleset üzemiségének elismerése 
iránti kérelmet – a foglalkozási 
megbetegedést kivéve – legkésőbb 
a baleset bekövetkezésétől számí-
tott egy éven belül lehet benyújta-
ni. A határidő elmulasztása miatt 
igazolással nem lehet élni.* 
*Forrás: Magyar Államkincstár

Kivételek
Bizonyos esetekben a baleset nem 
kapja meg az üzemi balesetté mi-
nősítést, így tehát járadékot sem 
kaphatunk utána. Ilyen, ha a bal-
esetet szenvedett dolgozó  tudat-
módosító befolyásoltsága alatt állt 
a baleset bekövetkeztekor, vagy 
ha a sérülés munkahelyi  rend-
bontás  következménye. Emellett 
a munkahelyi feladatokhoz nem 
tartozó, vagy engedély nélkül vég-
zett munka  során történt, vagy 
az  utazás indokolatlan megsza-
kítása miatt bekövetkezett sérülés 
sem számít üzemi balesetnek.
Amennyiben bebizonyosodik, 
hogy a dolgozó a balesetet szándé-
kosan, esetleg anyagi haszonszer-
zés reményében okozta, egyálta-
lán nem jogosult baleseti ellátásra.

forrás: cvonline.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL
A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az alábbi 
munkakörökbe: animátor, taka-
rító, áprilisi munkakezdéssel. A 
fényképes önéletrajzokat az
in fo@bakony ika landpark .
hu e-mail címre várjuk.

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

Hamarosan nyíló pékségbe 
kereskedelmi, bolti eladói 
végzettséggel rendelkező 
munkavállalót keresek. Ajka, 
Devecser, Káptalanfa környé-
kéről. B kategóriás jogosítvány 
szükséges. Érdeklődni kizáró-
lag telefonon: < 06/30/449-
5189 Fiausch Alexandra

Ajkai kisboltba egyedül dol-
gozni tudó eladót keresek. 
Hoffmann Szilárd < 06/30/331-
1589

Alkalmi bútorpakolásra 
keresünk rakodót Ajkára. 
Érdeklődni: < 06/30/601-
2960. Jó pénzkereset alkal-
manként! Horizont Bútor

Ácsok mellé alkalmi munkára 
segédet keresek, akár nyug-
díjast is. Padragkút előny-
ben. Szécsi Tamás E.V. < 
06/30/426-2831

Autóvillamossági szerelőt 
keresünk ajkai telephelyre. 
Viva Tours Hungary Kft < 
06/20/991-3540

Kisegítő munkást keresünk 
ajkai telephelyre. Viva Tours 
Hungary Kft < 06/20/471-2035

Vállalkozásom nyílászárók 
szereléséhez keres alkal-
mazottat Tapolcáról és 
vonzáskörzetéből vidéki 
munkákhoz. Előny: köny-
nyűszerkezet lakatos, vagy 
asztalos szakma, de lehet 
pályakezdő is. Magas bére-
zés, gyakorlattól függően. 
< 06/70/253-1495 Kiss 
Zoltán ev

Bakonyerdő Zrt. devecseri 
központi műhelyébe 1 fő mező-
gazdasági gépszerelőt keres 
(autóvillamosságban és autó-
szerelésben jártasság előnyt 
jelent). Bérezés megegyezés 
szerint. Foglalkoztatás: hatá-
rozatlan idejű munkaszerző-
désben heti 40 óra. Jelentkezni 
március 1-ig lehet, 7-15 óráig 
munkaidőben a < 06/30/210-
2189-es telefonszámon.

Somlóvásárhelyi telep-
helyre gyakorlott traktorost 
felveszünk. < 06/30/902-
5580, Fatex 97 Kft
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kereskedelmi, bolti eladói 
végzettséggel rendelkez
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06/30/426-2831

Autóvillamossági szerel
keresünk ajkai telephelyre. 
Viva Tours Hungary Kft < 

ben. Szécsi Tamás E.V. < 
06/30/426-2831

Autóvillamossági szerel

segédet keresek, akár nyug-
díjast is. Padragkút el
segédet keresek, akár nyug-
díjast is. Padragkút el
ben. Szécsi Tamás E.V. < 
06/30/426-2831

A munkahelyi baleset fogalma
Balesetek sajnos bárhol érhetnek 
minket. Ahogy az otthonunk-
ban, úgy a munkahelyünkön 

Alkalmi bútorpakolásra 

részleteknek!

A munkahelyi baleset fogalma
Balesetek sajnos bárhol érhetnek 

lyen segítségre számíthatsz? Cik-
künkben utánajártunk a pontos 
lyen segítségre számíthatsz? Cik-
künkben utánajártunk a pontos 
részleteknek!

keresünk rakodót Ajkára. 
dni: < 06/30/601-

keresünk rakodót Ajkára. 
dni: < 06/30/601-dni: < 06/30/601-

2960. Jó pénzkereset alkal-2960. Jó pénzkereset alkal-
manként! Horizont Bútor
2960. Jó pénzkereset alkal-
manként! Horizont Bútormanként! Horizont Bútor

Ácsok mellé alkalmi munkára 

Alkalmi bútorpakolásra Alkalmi bútorpakolásra 
keresünk rakodót Ajkára. 

Munkahelyi balesetnek számít, Munkahelyi balesetnek számít, 
ha útban a munkába megcsúszol 
Munkahelyi balesetnek számít, 
ha útban a munkába megcsúszol 
a jégen és eltöröd a lábad? Kihez 
ha útban a munkába megcsúszol 
a jégen és eltöröd a lábad? Kihez 
ordulhatsz, ha baleset ér, és mi-

közlekedés során bekövetkezett 
sérülés munkahelyi balesetnek 
minősül. 
Ezen túlmenően a gyakorlati kép-

étkeztetés, foglalkozás-egészség-
ügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 
közlekedés során bekövetkezett 
sérülés munkahelyi balesetnek 

dés, anyagvételezés, anyagmozga-
tás, tisztálkodás, szervezett üzemi tás, tisztálkodás, szervezett üzemi 
étkeztetés, foglalkozás-egészség-
ügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 
közlekedés során bekövetkezett Mit kell tudnod róla?

ajkai telephelyre. Viva Tours 
Hungary Kft < 06/20/471-2035

Vállalkozásom nyílászárók 

 munkást keresünk 
ajkai telephelyre. Viva Tours 
Hungary Kft < 06/20/471-2035

Viva Tours Hungary Kft < Viva Tours Hungary Kft < 

 munkást keresünk 

Hungary Kft < 06/20/471-2035

Vállalkozásom nyílászárók Vállalkozásom nyílászárók 
szereléséhez keres alkal-
Vállalkozásom nyílászárók 
szereléséhez keres alkal-
mazottat Tapolcáról és 
szereléséhez keres alkal-
mazottat Tapolcáról és mazottat Tapolcáról és 
vonzáskörzetéb

ajkai telephelyre. Viva Tours 
Hungary Kft < 06/20/471-2035Hungary Kft < 06/20/471-2035

Vállalkozásom nyílászárók 

is előfordulhat, hogy megsérü-
lünk. Arról, hogy mi számít mun-
kahelyi balesetnek, pontos jogi 
szabályozás rendelkezik  (a köte-

legnagyobb igyekezet és megfele-
lő óvintézkedések megléte mellett 
is előfordulhat, hogy megsérü-
lünk. Arról, hogy mi számít mun-

ban, úgy a munkahelyünkön 
sem vagyunk védhetetlenek, a 
ban, úgy a munkahelyünkön 
sem vagyunk védhetetlenek, a 
legnagyobb igyekezet és megfele-
lő óvintézkedések megléte mellett 

kahelyi balesetnek, pontos jogi 
szabályozás rendelkezik  (a köte-
kahelyi balesetnek, pontos jogi 
szabályozás rendelkezik  (a köte-
lező egészségbiztosításról a 1997/
szabályozás rendelkezik  (a köte-
lező egészségbiztosításról a 1997/lező egészségbiztosításról a 1997/

t 

is előfordulhat, hogy megsérü-
lünk. Arról, hogy mi számít mun-lünk. Arról, hogy mi számít mun-
kahelyi balesetnek, pontos jogi 
szabályozás rendelkezik  (a köte-
lező egészségbiztosításról a 1997/

natkozó kérelmet a munkáltató-
nál működő társadalombiztosítási 
natkozó kérelmet a munkáltató-
nál működő társadalombiztosítási 

 zetőhelyhez, vagy a munkálta-
nál működő társadalombiztosítási 

 zetőhelyhez, vagy a munkálta- zetőhelyhez, vagy a munkálta-kifi zetőhelyhez, vagy a munkálta-kifi
tó székhelye szerinti illetékes járási 
kifi
tó székhelye szerinti illetékes járási 
hivatalhoz kell benyújtani. (…) A hivatalhoz kell benyújtani. (…) A 
baleset üzemiségének elismerése sérülés munkahelyi balesetnek 

natkozó kérelmet a munkáltató-
nál működő társadalombiztosítási 

 zetőhelyhez, vagy a munkálta-

1997/LXXX., a munkavédelemről 
pedig a 1993/XCIII. törvény, vala-
mint a kapcsolódó rendelkezések 

LXXXIII., a társadalombiztosítá-
si ellátásra való jogosultságról a 
1997/LXXX., a munkavédelemről 
pedig a 1993/XCIII. törvény, vala-

LXXXIII., a társadalombiztosítá-
si ellátásra való jogosultságról a 

mint a kapcsolódó rendelkezések 
szólnak).
Alapvetően minden baleset, ami a Alapvetően minden baleset, ami a 
munkával kapcsolatos tevékeny-
Alapvetően minden baleset, ami a 
munkával kapcsolatos tevékeny-
ség közben (tehát a munkavégzés 
munkával kapcsolatos tevékeny-
ség közben (tehát a munkavégzés 
során, vagy azzal összefüggésben) Balesetek sajnos bárhol érhetnek során, vagy azzal összefüggésben) 

pedig a 1993/XCIII. törvény, vala-pedig a 1993/XCIII. törvény, vala-
mint a kapcsolódó rendelkezések 

Alapvetően minden baleset, ami a 

(CSR) munka során, illetve bár-
mely közcélú munka során elszen-
vedett sérülés is ebbe a kategóriá-

vagy a társadalmi felelősségvál-
lalás program keretében végzett 
(CSR) munka során, illetve bár-
mely közcélú munka során elszen-

Ezen túlmenően a gyakorlati kép-
zőhelyeken történt tanulói baleset, 
Ezen túlmenően a gyakorlati kép-
zőhelyeken történt tanulói baleset, 
vagy a társadalmi felelősségvál-
lalás program keretében végzett 

vedett sérülés is ebbe a kategóriá-
ba esik.

Az üzemi baleset tényeAz üzemi baleset ténye
A másik fontos kifejezés, amit 
Az üzemi baleset ténye
A másik fontos kifejezés, amit 
tisztázni kell, az üzemi baleset fo-tisztázni kell, az üzemi baleset fo-

mely közcélú munka során elszen-mely közcélú munka során elszen-
vedett sérülés is ebbe a kategóriá-

szerkezet lakatos, vagy 
asztalos szakma, de lehet 

szerkezet lakatos, vagy 
asztalos szakma, de lehet 

 is. Magas bére-
asztalos szakma, de lehet 

 is. Magas bére- is. Magas bére-
zés, gyakorlattól függzés, gyakorlattól függ
< 06/70/253-1495 Kiss < 06/70/253-1495 Kiss 

ny: köny-ny: köny-
szerkezet lakatos, vagy 

A munkával kapcsolatos közleke-
kezünk.kezünk.
A munkával kapcsolatos közleke-

gazdasági gépszerel
(autóvillamosságban és autó-
szerelésben jártasság el
jelent). Bérezés megegyezés 

központi m
gazdasági gépszerel
(autóvillamosságban és autó-
szerelésben jártasság el

BakonyerdBakonyerdő Zrt. devecseri ő Zrt. devecseri ő
központi m helyébe 1 f
gazdasági gépszerel

jelent). Bérezés megegyezés 
szerint. Foglalkoztatás: hatá-

baleset üzemiségének elismerése 
iránti kérelmet – a foglalkozási 
megbetegedést kivéve – legkésőbb megbetegedést kivéve – legkésőbb 
a baleset bekövetkezésétől számí-a baleset bekövetkezésétől számí-
tott egy éven belül lehet benyújta-tott egy éven belül lehet benyújta-
ni. A határidő elmulasztása miat
tott egy éven belül lehet benyújta-
ni. A határidő elmulasztása miat
igazolással nem lehet élni.* 
ni. A határidő elmulasztása miat
igazolással nem lehet élni.* 
*Forrás: Magyar Államkincstár
igazolással nem lehet élni.* 
*Forrás: Magyar Államkincstár

baleset üzemiségének elismerése 
iránti kérelmet – a foglalkozási iránti kérelmet – a foglalkozási 
megbetegedést kivéve – legkésőbb 
a baleset bekövetkezésétől számí-

során, vagy azzal összefüggésben) 
történik,  munkahelyi baleset. A 

A munkáltatónak  minden beje-
lentett esetről meg kell állapítania, 
hogy munkabalesetnek minősíti-e. 
(A bejelentést a munkabaleseti 
vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv-

mielőbb rehabilitálni és/vagy kár-
talanítani a munkavállalót.
A munkáltatónak  minden beje-
lentett esetről meg kell állapítania, 
hogy munkabalesetnek minősíti-e. 

tényét, feltárni az eset körülmé-
nyeit, megállapítani a felelőseit, és nyeit, megállapítani a felelőseit, és 
mielőbb rehabilitálni és/vagy kár-
talanítani a munkavállalót.
A munkáltatónak  minden beje-

munkába be- és onnan hazajárás 
is ide értendő, illetve a munkahe-
munkába be- és onnan hazajárás 
is ide értendő, illetve a munkahe-
lyen történt olyan sérülés is, ami 
is ide értendő, illetve a munkahe-
lyen történt olyan sérülés is, ami 
nincs közvetlen összefüggésben a 
lyen történt olyan sérülés is, ami 
nincs közvetlen összefüggésben a nincs közvetlen összefüggésben a 
munkavégzéssel. Ilyen például, ha 
az ebédszünetben a konyhában 
munkavégzéssel. Ilyen például, ha 
az ebédszünetben a konyhában 

során, vagy azzal összefüggésben) 
történik,  munkahelyi baleset. A történik,  munkahelyi baleset. A 
munkába be- és onnan hazajárás 
is ide értendő, illetve a munkahe- vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv-

tisztázni kell, az üzemi baleset fo-
galma. Ezt elsősorban a társada-
lombiztosítás használja. A balese-

nősítést, így tehát járadékot sem 
kaphatunk utána. Ilyen, ha a bal-
esetet szenvedett dolgozó  tudat-
módosító befolyásoltsága alatt áll
a baleset bekövetkeztekor, vag

kapja meg az üzemi balesetté mi-
nősítést, így tehát járadékot sem 
kaphatunk utána. Ilyen, ha a bal-
esetet szenvedett dolgozó  tudat-

Kivételek
Bizonyos esetekben a baleset nem 
Kivételek
Bizonyos esetekben a baleset nem 
kapja meg az üzemi balesetté mi-
nősítést, így tehát járadékot sem 

lombiztosítás használja. A balese-
tet követően, a sérült ellátásra, és 
lombiztosítás használja. A balese-
tet követően, a sérült ellátásra, és 
szükség esetén – a sérülés mérté-
tet követően, a sérült ellátásra, és 
szükség esetén – a sérülés mérté-
kével arányosan – pénzbeli jutta-
szükség esetén – a sérülés mérté-
kével arányosan – pénzbeli jutta-
tásra is jogosult. Ehhez  szükséges 
kével arányosan – pénzbeli jutta-
tásra is jogosult. Ehhez  szükséges 
megállapítani az üzemi baleset 
tásra is jogosult. Ehhez  szükséges 
megállapítani az üzemi baleset 

tisztázni kell, az üzemi baleset fo-
galma. Ezt elsősorban a társada-galma. Ezt elsősorban a társada-
lombiztosítás használja. A balese-
tet követően, a sérült ellátásra, és 

március 1-ig lehet, 7-15 óráig 
ben a < 06/30/210-

2189-es telefonszámon.

 munkaszerz
désben heti 40 óra. Jelentkezni 
március 1-ig lehet, 7-15 óráig 

ben a < 06/30/210-

jelent). Bérezés megegyezés 
szerint. Foglalkoztatás: hatá-szerint. Foglalkoztatás: hatá-

 munkaszerző-
désben heti 40 óra. Jelentkezni 

ben a < 06/30/210-
2189-es telefonszámon.2189-es telefonszámon.

Somlóvásárhelyi telep-Somlóvásárhelyi telep-Somlóvásárhelyi telep-
helyre gyakorlott traktorost helyre gyakorlott traktorost 
felveszünk. < 06/30/902-felveszünk. < 06/30/902-
5580, Fatex 97 Kft

március 1-ig lehet, 7-15 óráig 
ben a < 06/30/210-ben a < 06/30/210-

2189-es telefonszámon.

sadalombiztosítási szerv ez után 
állapítja meg az üzemi baleset té-
nyét, és határozatban fogalmazza 
meg a baleseti táppénz kifi
Az üzemi baleset elismerésére vo-

ben  kell rögzíteni.) Amennyiben 
igen, akkor a meghatározott tár-
sadalombiztosítási szerv ez után 
állapítja meg az üzemi baleset té-
nyét, és határozatban fogalmazza 

(A bejelentést a munkabaleseti 
vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv-vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv-
ben  kell rögzíteni.) Amennyiben 
igen, akkor a meghatározott tár-
sadalombiztosítási szerv ez után 

nyét, és határozatban fogalmazza 
meg a baleseti táppénz kifi
Az üzemi baleset elismerésére vo-
meg a baleseti táppénz kifi
Az üzemi baleset elismerésére vo-Az üzemi baleset elismerésére vo-

állapítja meg az üzemi baleset té-
nyét, és határozatban fogalmazza nyét, és határozatban fogalmazza 
meg a baleseti táppénz kifi
Az üzemi baleset elismerésére vo-

a munkahelyi feladatokhoz nem 
tartozó, vagy engedély nélkül vég-
zett munka  során történt, vag
az  utazás indokolatlan megsza-
kítása miatt bekövetkezett sérülés 

ha a sérülés munkahelyi  rend-
bontás  következménye. Emellet
a munkahelyi feladatokhoz nem 
tartozó, vagy engedély nélkül vég-
zett munka  során történt, vag

módosító befolyásoltsága alatt áll
a baleset bekövetkeztekor, vaga baleset bekövetkeztekor, vag
ha a sérülés munkahelyi  rend-
bontás  következménye. Emellet
a munkahelyi feladatokhoz nem 

az  utazás indokolatlan megsza-
kítása miatt bekövetkezett sérülés 
az  utazás indokolatlan megsza-
kítása miatt bekövetkezett sérülés 
sem számít üzemi balesetnek.
kítása miatt bekövetkezett sérülés 
sem számít üzemi balesetnek.
Amennyiben bebizonyosodik, 
sem számít üzemi balesetnek.
Amennyiben bebizonyosodik, Amennyiben bebizonyosodik, 
hogy a dolgozó a balesetet szándé-
kosan, esetleg anyagi haszonszer-
hogy a dolgozó a balesetet szándé-
kosan, esetleg anyagi haszonszer-

tartozó, vagy engedély nélkül vég-
zett munka  során történt, vagzett munka  során történt, vag
az  utazás indokolatlan megsza-
kítása miatt bekövetkezett sérülés 

forrás: cvonline.huforrás: cvonline.hu

zés reményében okozta, egyálta-
lán nem jogosult baleseti ellátásra.lán nem jogosult baleseti ellátásra.

kosan, esetleg anyagi haszonszer-
zés reményében okozta, egyálta-zés reményében okozta, egyálta-
lán nem jogosult baleseti ellátásra.
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Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 
az AE-Plasztik ZRT. az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

Jelentkezni, érdeklődni  az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)
Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Emberközpontú családias légkör
• Klimatizált munkakörnyezet
• Törvényi előírásokon felül alapbér
• Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
• Vidékieknek útiköltség térítés

MŰANYAGÜZEMI
GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
SZERSZÁMFELRAKÓ
FELADATOK:
• Fröccsöntő gépek és szerszámok beállítása,

  tervszerű karbantartása, szerszámcserék

  elvégzése  

• A termékek minőségének, a gépek

  állapotának folyamatos ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú végzettség

• Megbízhatóság, pontos munkavégzés

• Három műszakos munkavégzés vállalása

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
MŰANYAGFELDOLGOZÓ 
OPERÁTOR
FELADATOK:
• termelési tervben meghatározott számú

   termék gyártása és dokumentálása

• mechanikai és elektronikai szerelések

   elvégzése  automata ill. félautomata

   berendezések kezelésével

ELVÁRÁSOK:
• pontos, precíz munkavégzés

• min. általános iskolai végzettség

• 3 műszakos munkavégzés vállalása

ANYAGMOZGATÓ
FELADATOK:
• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése

• Késztermék átadása, kiszállítása

  az üzemi raktárba

ELVÁRÁSOK:
• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és

  OKJ bizonyítvány

• 2 műszakos munkavégzés vállalása

MŰANYAGÜZEM
ANYAGFELTÖLTŐ
FELADATOK:
• Fröccsöntő gépek kiszolgálása,

  alapanyaggal történő feltöltése

ELVÁRÁSOK:
• Általános iskolai végzettség

• 3 műszakos munkavégzés
   vállalása

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A Leier Hungária Kft  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:

KEMENCEKEZELŐ
Feltételek:
• ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelői
   végzettség, tapasztalat
• folyamatos munkarend vállalása

GÉPKEZELŐ
Feltételek:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• folyamatos munkarend vállalása
• önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• béren kívüli juttatások
• utazási költségtérítés  

Jelentkezni:
e-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hu

Tel.: +36 88 512 604

Leier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086

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 transzformátor gyártással 
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 munkavégzéss
• Fizikai terhelhetőség

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• 3 műszakos munkarend
• Hosszútávú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások, műszakpótlék
• Bónuszok, prémiumok
• Munkába járás támogatása
• Autóbuszjárat a munkakezdéshez és
  befejezéshez
• Kulturált munkakörülmények
• A világ számos pontján 11 gyáregységből
  álló holdinghoz tartozás

   végzettség, tapasztalat

Feltételek:
• ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelői

A Leier Hungária KftA Leier Hungária Kft  Devecseri TéglagyárA Leier Hungária KftA Leier Hungária KftA Leier Hungária Kft
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:

KEMENCEKEZELŐ

A Leier Hungária Kft
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:

Feltételek:
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
folyamatos munkarend vállalása

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ

hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
folyamatos munkarend vállalása
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
folyamatos munkarend vállalása• folyamatos munkarend vállalása
önálló munkavégzés• 

Feltételek:
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
folyamatos munkarend vállalása

KEMENCEKEZELŐKEMENCEKEZELŐ

  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:

ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelőiipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelőiipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelői
   végzettség, tapasztalat   végzettség, tapasztalat

folyamatos munkarend vállalása

KEMENCEKEZELŐ

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem

hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
folyamatos munkarend vállalásafolyamatos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelemversenyképes jövedelemversenyképes jövedelem
béren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatások
utazási költségtérítés  utazási költségtérítés  

Amit kínálunk:Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem

• Egyéb támogató feladat ellátása

Főbb betanított feladatok:
• Transzformátorok tekercselése

Végellenőrzés

hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

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

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

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

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

Fresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátorFresenius gyártás operátor

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

Leier Hungária KftLeier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrszLeier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrszLeier Hungária Kft

Jelentkezni:
e-mailben vagy telefonone-mailben vagy telefonone-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hufabian.attilane@leier.hufabian.attilane@leier.hu

Tel.: +36 88 512 604
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. a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátor gyártással . a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátor gyártással 
oglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 

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

Megbízható, felelősségteljes
zzáállás

Pontos, precíz munkavégzéss

min. középfokú iskolai

Megbízható, felelősségteljes

Főbb elvárások:Főbb elvárások:
min. középfokú iskolai

Pontos, precíz munkavégzéss
Fizikai terhelhetőség
Pontos, precíz munkavégzéss
Fizikai terhelhetőség• Fizikai terhelhetőség

Megbízható, felelősségteljes
zzáállászzáállás

Pontos, precíz munkavégzéss
Fizikai terhelhetőség

Fresenius gyártás operátor

Amit kínálunk:

Fresenius gyártás operátor

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

Fresenius gyártás operátor

Főbb betanított feladatok:Főbb betanított feladatok:
Transzformátorok tekercseléseTranszformátorok tekercselése

Egyéb támogató feladat ellátásaEgyéb támogató feladat ellátása

Amit kínálunk:

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOSGÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOSGÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
SZERSZÁMFELRAKÓSZERSZÁMFELRAKÓSZERSZÁMFELRAKÓ
FELADATOK:
• Fröccsöntő gépek és szerszámok beállítása,

FELADATOK:
• Fröccsöntő gépek és szerszámok beállítása,

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS

tel./fax:

Petőfi

tel./fax:

HIRDETÉSFELVÉTEL:HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.Petőfi  S. u. 13-15.Petőfi

   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz

  állapotának folyamatos ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:

  elvégzése  

• A termékek minőségének, a gépek

  állapotának folyamatos ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:

  tervszerű karbantartása, szerszámcserék

  elvégzése  

  tervszerű karbantartása, szerszámcserék

  elvégzése  

• A termékek minőségének, a gépek

oglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Folyamatosan bővülő termelési 

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

Hosszútávú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások, műszakpótlék
Bónuszok, prémiumok

Azonnali munkakezdés
3 műszakos munkarend
Hosszútávú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások, műszakpótlék

Azonnali munkakezdés
3 műszakos munkarend

Versenyképes bér+juttatások, műszakpótlék
Bónuszok, prémiumok
Munkába járás támogatása
Bónuszok, prémiumok
Munkába járás támogatásaMunkába járás támogatása
Autóbuszjárat a munkakezdéshez és
Munkába járás támogatása
Autóbuszjárat a munkakezdéshez és

ejezéshez
Autóbuszjárat a munkakezdéshez és

  befejezéshez  befejezéshez  bef  bef
Kulturált munkakörülmények

Hosszútávú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások, műszakpótlékVersenyképes bér+juttatások, műszakpótlék
Bónuszok, prémiumok
Munkába járás támogatása

• termelési tervben meghatározott számú

   termék gyártása és dokumentálása

• mechanikai és elektronikai szerelések

OPERÁTOR
FELADATOK:
• termelési tervben meghatározott számú

MŰANYAGFELDOLGOZÓ 
OPERÁTOROPERÁTOR
FELADATOK:

   termék gyártása és dokumentálása

• mechanikai és elektronikai szerelések

  állapotának folyamatos ellenőrzése

   termék gyártása és dokumentálása

• mechanikai és elektronikai szerelések

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 
 az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

06/30/9549-08606/30/9549-08606/30/9549-086

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 
 az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐGYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 
 az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

• Megbízhatóság, pontos munkavégzés

 Három műszakos munkavégzés vállalása
• Megbízhatóság, pontos munkavégzés

 Három műszakos munkavégzés vállalása

Jelentkezni,Jelentkezni,Jelentkezni,Jelentkezni,

info@schwa-medico.huinfo@schwa-medico.hu

A világ számos pontján 11 gyáregységből

Autóbuszjárat a munkakezdéshez és

A világ számos pontján 11 gyáregységből
z tartozás

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

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban

Kulturált munkakörülmények
A világ számos pontján 11 gyáregységből

• pontos, precíz munkavégzés

• min. általános iskolai végzettség

   elvégzése  automata ill. félautomata

• mechanikai és elektronikai szerelések• mechanikai és elektronikai szerelések

   elvégzése  automata ill. félautomata

• pontos, precíz munkavégzés

• min. általános iskolai végzettség• min. általános iskolai végzettség• min. általános iskolai végzettség

3 műszakos munkavégzés vállalása3 műszakos munkavégzés vállalása3 műszakos munkavégzés vállalása

ELVÁRÁSOK:
• pontos, precíz munkavégzés

• min. általános iskolai végzettség

MŰANYAGÜZEM
ANYAGFELTÖLTŐ
MŰANYAGÜZEM

 az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

ANYAGFELTÖLTŐ
FELADATOK:
ANYAGFELTÖLTŐ
FELADATOK:FELADATOK:
• Fröccsöntő gépek kiszolgálása,• Fröccsöntő gépek kiszolgálása,• Fröccsöntő gépek kiszolgálása,

  alapanyaggal történő feltöltése  alapanyaggal történő feltöltése

ELVÁRÁSOK:

MŰANYAGÜZEM
ANYAGFELTÖLTŐ

érdeklődni az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)
Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)
Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

érdeklődni 
Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)
Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

ELVÁRÁSOK:
• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és

  OKJ bizonyítvány

• Késztermék átadása, kiszállítása

  az üzemi raktárba

ELVÁRÁSOK:

• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése

• Késztermék átadása, kiszállítása

  az üzemi raktárba

• Általános iskolai végzettség

3 műszakos munkavégzés3 műszakos munkavégzés3 műszakos munkavégzés

  alapanyaggal történő feltöltése

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 

ANYAGMOZGATÓANYAGMOZGATÓANYAGMOZGATÓ

Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, 

az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!

2 műszakos munkavégzés vállalása

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és

2 műszakos munkavégzés vállalása

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

AMIT KÍNÁLUNK: AMIT KÍNÁLUNK: 

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és

• Emberközpontú családias légkör

Hozz magaddal valakit, mi jutalmazni fogjuk!

• Emberközpontú családias légkör
• Klimatizált munkakörnyezet• Klimatizált munkakörnyezet
• Törvényi előírásokon felül alapbér
• Klimatizált munkakörnyezet
• Törvényi előírásokon felül alapbér
• Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
• Törvényi előírásokon felül alapbér
• Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer• Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
• Vidékieknek útiköltség térítés• Vidékieknek útiköltség térítés

• Emberközpontú családias légkör
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Folyamatosan növekvő, stabil, 100%-ig magyar tulajdonú DGA Kft. 

munkatársat keres KÖNYVELŐ munkakörbe.

 Feladatok:
• Bejövő számlák kontírozása, a rendszerben való rögzítése

• Kimenő számlák készítése

• Tárgyi eszköz analitika kezelése

• Házipénztár kezelés

• Áfa analitikák egyeztetése

• Vegyes tételek könyvelése

• A havi és éves zárási feladatokban való közreműködés

Elvárások:
• Min. középfokú, mérlegképes könyvelői végzettség (lehetőleg regisztrált)

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel elsősorban)

• Legalább 2 éves könyvelői tapasztalat

  (gyártó cégnél szerzett tapasztalat előny)

• Precíz, pontos munkavégzés, határidők betartása

Előnyök:
• német nyelv ismerete, ABAS (vagy egyéb, pl.: SAP, Navision, stb.)

vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit kínálunk:
• Fiatalos, dinamikusan fejlődő vállalatnál, hosszú távú munkalehetőség

• Támogató, tanulást és fejlődést ösztönző vezetőség

• Erkölcsi és anyagi megbecsülés

• Munka - magánélet egyensúly

Munkavégzés helye: Devecser

Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjön +36 70 199 8662 telefonszámon!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a bcsizmadia@dga.hu e-mail címen.

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  hirde-
téseket tartalmaz, melyek 

valódiságát  a szerkesztőség 
nem vizsgálja,  tartalmáért 

felelősséget nem vállal.  A kiadó 
előzetes engedélye nélkül a  

lapban megjelent hirdetéseket  
felhasználni tilos!

Jelentkezés és információ:
tel.: 06-88/520-055
tel.: 06-70/513-6321

e-mail: 
job_hungary@payergroup.com

ANYAGMOZGATÓ
KOLLÉGÁT

KERESÜNK!

• alapbér + műszakpótlék
• teljesítmény bónusz
• jelenléti bónusz
• cafeteria
• kedvezményes étkeztetés
• vonzó juttatási csomag
• ingyenes buszjárat vagy 
    útiköltség-térítés
• stabil, nagyvállalati háttér

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!
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Az ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

Az ülőbútorokat gyártó

Folyamatosan növekvő, stabil, 100%-ig magyar tulajdonú Folyamatosan növekvő, stabil, 100%-ig magyar tulajdonú 

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

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

  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat  munkavállalókat
keres!keres!

Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Jelentkezni:   Jelentkezni:   Jelentkezni:   

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

Jelentkezni:   
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Folyamatosan növekvő, stabil, 100%-ig magyar tulajdonú Folyamatosan növekvő, stabil, 100%-ig magyar tulajdonú 

Atia-LineAz ülőbútorokat gyártó Atia-LineAz ülőbútorokat gyártóAz ülőbútorokat gyártó
betanított munkakörbe

• Bejövő számlák kontírozása, a rendszerben való rögzítése
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Amit kínálunk:
• Fiatalos, dinamikusan fejlődő vállalatnál, hosszú távú munkalehetőség

• Támogató, tanulást és fejlődést ösztönző vezetőség

• Erkölcsi és anyagi megbecsülés
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Csatlakozzon hozzánk!
Részletekről érdeklődjön +36 70 199 8662 telefonszámon!
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Kiemelt bérezéssel keres a

Fenyőfa 01 Kft.
ajkai telephelyre

faipari
végzettséggel 
rendelkező szakmunkásokat.

Tel.: 0670/297-1284

A generalista
A vezető vagy specialista mellett 
van egy harmadik lehetőség, a 
generalista, de ők általában nem 
beosztotti viszonyba, állásba ke-
rülnek, sokkal inkább egy saját 
kisvállalkozásban dolgoznak úgy, 
hogy mindenhez érteni kell, majd 
a vállalkozás bővülésével belesod-
ródnak valamelyik irányba. Álta-
lában vezetők lesznek, és sajnos 
nem mindig jó vezetők. Nekik a 
vezetői képzések segíthetnek, ami 
sikeres vállalkozóvá és vezetővé 
teszi majd őket.
A generalista, beosztotti pozíció-
ban is „mindenki csinál mindent” 
munkahelyre kerül általában, 
ami széleskörű tapasztalatot ad 
egy adott szakterületről, ám ben-
ne van a túlterheltség veszélye. 
Ebből előbb-utóbb ki kell majd 
lépnie, és akkor előkerül a címbeli 
dilemma: vezető vagy specialista.

A vezető
Vezetővé ritkán lesz valaki a saját 
döntése mentén. Az első vezetői 
pozíció a legtöbbek életébe általá-
ban úgy érkezik, hogy kinevezik, 
felajánlják számára a pozíciót sok 
évnyi szakmai munka után. Az 
álláskeresés során ritkán sikerül 
vezetői tapasztalat nélkül vezetői 
állást elnyerni álláspályázattal, de 
persze kivételek mindig vannak. 
Egyes cégek maguk indítanak 
vezetői utánpótlás progamokat, 
ahol a saját soraikból választják 
ki a cégük jövőbeli vezetőit, és 
tanítják különböző módszerek-
kel (pl. személyes projektek, ún. 
„pet projectek” útján, mentoring 
módszerekkel, klasszikus vezetői 
kurzusok mentén.) Azaz akinek 
vezetői törekvései vannak, már 
akkor kérdezhet erről állásinter-
jún az adott cégtől, amikor még 
nem vezetői állásra jelentkezik. 
A vezetővé válás egy nagy cég-
ben ilyen módon egy hosszútávú 
karrierterv egyik megfogalmazott 
célja lehet.

A specialista
A munkájáért járó juttatásai 
alapján pont olyan megbecsült – 
jól fi zetett – ember, mint a vezető. 
A különbség a funkcióban van, 

amit betölt a cégnél. A specialista
mély és alapos tárgyi tudással ren-
delkezik egy adott témában, a ve-
zető pedig egy „vezetői nézetből”,
azaz nem olyan mélyen, de egyéb
kapcsolódó pontokat is vizsgálva
hoz döntést egy-egy témáról. A
specialista karrierlehetőségei ab-
ban a szakmai, akár tudományos
ágban vannak, amikben mozog,
de van egy hatalmas kockázata
is: ha valaki egy bizonyos témára,
pl. technológiára specializálódott,
az magában hordozza a veszélyt, 
hogy a technológia elavulásával
az évek alatt felépített mély, spe-
ciális tudása értéktelenné válik.
A technológiai fejlődés által elő-
fordulhat, hogy hirtelen nagyon
sokat fog tudni – a semmiről. Ez
akár hetek alatt megtörténhet
vele. Azaz legalább 2-3 témában
kell specialistának lennie ahhoz,
hogy ne legyen állandó veszélyben
a karrierje.

A személyiség
A fentiekből látszik, hogy a dilem-
ma eldöntését alapvetően befolyá-
solja, hogy az adott embernek mi-
lyen a személyisége – de mégsem
teljesen. A két pólus átjárható,
egy vezető is elmélyülhet szakmai
témában annyira, hogy specialis-
tává váljon, egy specialista is ki
tud vívni a tárgyi tudásával olyan
tekintélyt, hogy vezetőként is elfo-
gadják. Mégis, a vezetőből specia-
lista tűnik nehezebb váltásnak a
tapasztalatok alapján, és érdekes
módon pont állásváltáskor: aki
lemond a vezetői karrierjéről, azt
mindenképpen visszalépőnek fog-
ják tekinteni. Azaz maga a mun-
kaerőpiac nem fogja ezt engedni
az egyénnek, aki, ha specialistává
akar válni, leginkább tanácsadó-
ként fog működni a jövőben, egy
saját kis cégben. És akkor egy igen
érdekes életpálya rajzolódhat ki:
generalistából vezető, vezetőből 
generalista, generalistából spe-
cialista… A dilemma marad, a
megoldás pedig mindig az egyéni
ambíciókon fog múlni – hagyjuk
tehát kibontakozni ezeket.

forrás: cvonline.hu

A legnagyobb 
karrierdilemma: 
vezető vagy specialista?

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, 
szíveskedjen elküldeni szakmai önéletrajzát a hr@gallus.hu e-mail

címre vagy érdeklődjön a 06/70/934-2698-as telefonszámon.

Amit kínálunk leendő munkatársunknak:
· versenyképes fi zetés
· stabil, megbízható, dinamikusan fejlődő vállalati háttér
· hosszú távú munkalehetőség

A devecseri székhelyű Sáhó-A Kft.

VILLANYSZERELŐ
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karbantartására.

A
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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
• takarító (részmunkaidős)
• szerszámkészítő
• szikraforgácsoló (huzal, tömb)
• összeszerelő
 KIEMELT, EGYEDI BÉREZÉSSEL
• fröccsöntőgép- beállító
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók
• Motoros redőny

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

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

 
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
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