
A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E 2019. március 1. XXX./9. VALUTAVÁLTÁS

Ajka, Hársfa u. 1/B     Tel:  0630/348-8506
Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

Led izzók 450 Ft-tól (3W-tól 18W-ig)

Led mennyezeti lámpák 1950 Ft-tól (6W-tól- 60W-ig)

Led bútorvilágítók 1650 Ft-tól (5W-tól 20W-ig)

Led refl ektorok 2400 Ft-tól (10W-tól 200W-ig)

Az akció március 1-től március 31-ig 
ezen belül a készlet erejéig érvényes!

LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!
Akár 5 év garanciával!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

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

Az akció 2019. március 1. – április 4-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper 
ak cióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Vigyázz, kész, rajt!    TAVASZI AKCIÓ INDUL!   

Konyhák egyedi méretben is!

VALÉRIA szekrénysor 3,55 m

á i á ili iá i á ili i

FRIMON gardrób 1,6 m

AKCIÓS rugós franciaágy 160 x 200

LINE egyedi elemes összeállítás
• nagy méretválaszték
• fém lábak
• fém fiókbelsők
• fém fogók

ALÍZ konyhagarnitúra 2,0 m
mosogató-
tálcával, 
munkalappal
együtt

RIA-LUX  sarokgarnitúra 255 x 166 x 82
Fekvőf.: 216 x 135 Rugós!

145 900 Ft

149 900 Ft 65 900 Ft

72 900 Ft

91 900 Ft

336 600 Ft

155 900 Ft

159 900 Ft
75 900 Ft

82 900 Ft

99 900 Ft

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

A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K EA J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E

LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!LED LED AKCIÓ!LED 
5 év garanciával!

LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!LED LED AKCIÓ!LED 
5 év garanciával!

LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!LED LED AKCIÓ!LED LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!
Akár 5 év garanciával!

Led izzókLed izzókLed izzókLed izzók

Akár 5 év garanciával!

A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K EA J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K EA J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

Led mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák

 1650 Ft

-tól (3W-tól 18W-ig)

Led mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák

ezen belül a készlet erejéig érvényes!

-tól (3W-tól 18W-ig)

 1950 Ft

Led bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítókLed bútorvilágítók

 2400 Ft

Led bútorvilágítók

 ektorok ektorok ektorok

Ajka, Hársfa u. 1/B     Tel:  0630/348-8506

Led mennyezeti lámpák

Led bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók
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Vigyázz, kész, rajt!    TAVASZI AKCIÓ INDUL!
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Ajka, Hársfa u. 1/B     Tel:  0630/348-8506
Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

-tól (10W-tól 200W-ig)

-tól (5W-tól 20W-ig)

Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 
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Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!
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Vigyázz, kész, rajt!    TAVASZI AKCIÓ INDUL!
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www.horizontbutor.huwww.horizontbutor.hu

VÁLTÁSVÁLTÁSVÁLTÁSVALUTAVÁLTÁSVALUTAVÁLTÁSVALUTA

AKCIÓS rugós franciaágy 160 x 200
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2019. március 1. – április 4-ig2019. március 1. – április 4-ig2019. március 1. – április 4-igá i á ili iá i á ili i
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 Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

á i á ili iá i á ili i2019. március 1. – április 4-ig2019. március 1. – április 4-ig2019. március 1. – április 4-ig
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• nagy méretválaszték• nagy méretválaszték
• fém lábak• fém lábak
• fém fiókbelsők• fém fiókbelsők
• fém fogók• fém fogók

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

 Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!
Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper 

 (a régi Start Áruház helyén)
 Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!
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Ajka, Vásár u. 8.
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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők

Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
Háztartási gépek,
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előre egyeztetett időpontban fekvő 

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

és ülőbetegszállító gépkocsival

BETEGSZÁLLÍTÁSt
mikrohullámú sütők
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 Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Értékcsökkent készülékek

Ajka, Sport u. 5

GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

készülékek

villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütőkmikrohullámú sütők

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

ÁRUSÍTÁSA.
Ajka, Sport u. 5Ajka, Sport u. 5

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

Értékcsökkent 
ÁRUSÍTÁSA.ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
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2019. március 1. 3

Samsung 140 cm Quantum LED 4K Ultra HD, Smart, ÍVELT televízió (QE55Q7CAM)
LG 140 cm Super Ultra HD, IPS 4K Smart televízió (55SJ850)
Sony 140 cm Ultra HD, 4K, Smart televízió (KDL-55XE8096)
Candy 8 kg kondenzációs szárítógép (GCC580NB-S)
Xbox One S 1TB + Battlefi eld V játékkonzol

379 999 Ft   299 995 Ft
349 999 Ft   289 995 Ft
249 999 Ft   199 995 Ft

89 999 Ft     59 999 Ft
94 999 Ft     74 999 Ft

Fantasztikus árak!KÉSZLET KISÖPRÉS, UTOLSÓ LEHETŐSÉG!
03.01-03.08., ezen belül a készlet erejéig06-20/4048-680
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók
• Motoros redőny

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

-15%
-30%

-30%
-20%

03.01-03.31-ig, ezen
belül a készlet erejéig.

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepek
Mofém PRO és MODE
csaptelepcsalád

Fineb 90x90 íves zuhanykabin 
műanyag betétlemezzel
Színes WC tető
műanyag és MDF

FESTMÉNYVÁSÁR
AJKA, Nagy László Városi 

Szabadság tér 13.

március 06. szerda 11-17 óráig
 

A+B Galéria Pécs
06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

2019. március 1. 
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• Roletták
• Harmonikaajtók
• Motoros redőny

• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Szúnyoghálók• Szúnyoghálók
• Napellenzők

• Harmonikaajtók• Harmonikaajtók
• Motoros redőny
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• Roletták
• Harmonikaajtók• Harmonikaajtók
• Motoros redőny w
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KÉSZLET KISÖPRÉS, UTOLSÓ LEHETŐSÉG!
KÉSZLET KISÖPRÉS, UTOLSÓ LEHETŐSÉG!
KÉSZLET KISÖPRÉS, UTOLSÓ LEHETŐSÉG!
KÉSZLET KISÖPRÉS, UTOLSÓ LEHETŐSÉG!

4048-6804048-6804048-680
 8 kg kondenzációs szárítógép 

One S 1TB + Battlefi

 140 cm Super Ultra HD, IPS 4K Smart televízió 
140 cm Ultra HD, 4K, Smart televízió 
 8 kg kondenzációs szárítógép 

One S 1TB + Battlefi
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MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

Ajka, Hársfa utca 7.

 

 

Ajka belterületi
1 hektár

összközműves
40%-ban 

beépíthető,
3 telekre osztható
ipari terület

ELADÓ 
Érdeklődni: 

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

 
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

2019. március 1.2019. március 1.

VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS
MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI MÛSZAKI 

VIZSGÁZTATÁS
MÛSZAKI MÛSZAKI 

VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS

ipari területipari terület
3 telekre osztható
ipari területipari terület

beépíthető,beépíthető,
3 telekre osztható
ipari területipari terület

Ajka belterületiAjka belterületi
1 hektár

összközműves
1 hektár

összközművesösszközműves
40%-ban 40%-ban 

Ajka belterületiAjka belterületi

Ajka, Hársfa utca 7.Ajka, Hársfa utca 7.Ajka, Hársfa utca 7.Ajka, Hársfa utca 7.

VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS

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

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

06-70/514-556606-70/514-5566

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

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

Tantermi oktatás   

Autós-Motoros

Tantermi oktatás   

Autós-Motoros Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

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

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráigÜgyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ
Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZHÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

Távokatatás (E-learning)

HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

E-mail: real.autosiskola@gmail.com
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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:

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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INGATLAN

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

Családi lakóházak tervezése, 
rövid határidővel. Tomor László 
< 06/30/412-7769

Tapolcán az Egry utcában 1+2 
félszobás, 4. emeleti, erkélyes 
lakás műanyag nyílászárók-
kal eladó. 14.900.000 Ft < 
06/70/466-4252

Eladó Halimbán 160 nm-es, két-
szintes, 5 szoba+nappalis családi 
ház, 980 nm-es telken. Rendezett 
telek, szép környezet, parkosított 
udvar, folyamatosan felújítva, kor-
szerű belső építészeti megoldá-
sok. Irányár: 23 300 000 Ft < 
06/20/941-8302

KIADÓ INGATLAN
Kiadó 54 nm-es, 2 szobás, nagy 
részben felújított lakás Ajkán. 85.000 
Ft+rezsiért, 2 havi kaució szüksé-
ges. < 06/20/317-0505, 17 óra után

Kiadó Ajkán városközpontban 2 
szobás, első emeleti, bútorozatlan 
lakás. Hosszútávú bérlők jelent-
kezését várom, akár cégek részére 
is számlaképesen. Két havi kaució 
szükséges. < 06/30/981-5450

1+2 félszobás lakás az Újélet utcá-
ban kiadó cégeknek, számlával. <  
06/20/546-0036

Ajkán a városközpontban 2 szobás 
lakás hosszú távra kiadó. < 
06/70/366-4045

Kiadó felújított, 3 szobás lakás 
bútorozva, vagy anélkül hosszú 
távra. 2 havi kaució szükséges. < 
06/30/595-7236

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

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

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

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

Somlón 300 négyszögöl kordonos 
szőlő, pince felszereléssel eladó. < 
06/30/552-3615, 06/30/512-3301

Bakonypölöske Község Önkor-
mányzata kedvezményes épí-
tési telkeket kínál eladásra. < 
06/88/268-062, 06/20/573-7114 
telefonszámokon.

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
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SZÉP kártyákat elfogadunk. Ajándékutalvány kapható!

TAVASZI MEGÚJULÁS!

Hypoxi/Vacunaut
       11 alkalom
Hypoxi + 
Vákuummasszázs
       11 alkalom

2019.03.01-03.31-ig

Miért is
a

HYPOXI?

Akció!
39 000 Ft 

25 000 Ft

57 000 Ft 
40 000 Ft

- fogyás
- alakformálás
- narancsbőr eltüntetés
- nyirokkeringés
- fittség
- állóképesség

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkarendeken a Kisbadacsony 
Szőlőhegyen 3800 nm-es zártkerti 
ingatlan eladó. < 06/20/205-5759

Somló-hegyen 2880 nm szőlőte-
rület pincével eladó. < 06/30/660-
0676, 06/20/998-7662

Ajka és Devecser között a kolontári 
Tikhegyben 2176 nm földterület 
(gyümölcsös, szőlő és rét) sürgősen 
eladó. Méhészeknek előnyős, mert 
akácos van mellette. < 06/30/511-
2650

Babucsa dűlőben 2 db egymás 
mellett lévő összközműves építési 
telek eladó. < 06/30/581-5058

ÜZLET
Kiadó Ajkán a Héliosz Üzlet-
házban 42 nm-es üzletem. < 
06/20/368-2559
Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 
Szabadság tér 20.) földszintjén 
jó elhelyezkedésű, 21 nm üzlet-
helyiség kiadó. < 06/30/939-
6998

Ajkán üzlethelyiség berende-
zéssel, árukészlettel vagy anél-
kül kiadó. < 06/30/331-1589

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

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

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

Fűnyíró, fűnyíró traktor kapálógép 
szervizelve eladó. < 06/20/374-
7956

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékot < 
06/30/469-1461
Szeretnél az év üzletében részt 
venni? Most megteheted, hívj: 
< 06/20/234-1466
250-es Pannónia motorral szőlő-
beszántó gép ekékkel, utazó ágy, 
185x14x65 nyári gumiabroncs felni-
vel eladó. < 06/70/316-1964

Tűzifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567
Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/
kg-ig bontóasztalokat, fatek-
nőket, hagyatékot vásárolok. 
< 06/20/479-5287
Jó állapotban lévő műbőr ülőgarni-
túra 3+2 fotel eladó 40.000 Ft-ért 
eladó. < 06/70/613-8087

Ajkán 2 db 200 literes műanyag-
hordó, szőlődaráló, kisméretű prés, 
szüretelőkád, 1000 db CD-tok, 
közepes méretű női bunda eladó. < 
06/70/208-3422

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

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

Előnevelt csibe rendelhető Bakony-
gyepes, Bakony utca 28. < 88/242-
136, 17 óra után

Házi kolbász, hízó disznók, néma-
kacsák eladók. < 06/20/553-3471

Malacok eladók. < 06/70/522-
3539

Tojójércék, napos és előnevelt 
baromfik kaphatók, megren-
delhetők. Cím: Trudy Kft, Ajka-
Padragkút Szőlőhegyi utca < 
88/244-444, 06/20/444-1717
Malacok eladók. < 06/20/954-
6229

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
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munkakörbe 

munkatársat keres

Amit kínálunk: 
– utazási költségtérítés,
– egyéb szociális és jóléti juttatások.

 Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,
–  bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,

 

Devecser, Miskei út 10. 
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Folytatás a 6. oldalról

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

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

Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

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

keresünk munkatársakat:

Főbb feladatok:
• A gyártási folyamatok dokumentálása
   és felügyelete
• Minőségügyi mutatók, reklamációk
   nyilvántartása 
• Gyártásra vonatkozó
   minőségbiztosítási előírások betartatása
• Auditok, hatósági inspekciók
   előkészítése, azokon való részvétel
• Minőségügyi szabványok és
   előírásokkal kapcsolatos jogszabály
   változások nyomon követése,
   megfelelőség biztosítása
• Auditokra való felkészülésben való
   részvétel, a felkészülés irányítása

Főbb elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Kommunikációs szintű angol vagy
   német nyelvtudás
• Megbízható személyiség, lojalitás
• Csapatmunkában részvétel 
Előny:
• Minőségbiztosítási területen szerzett
   munkatapasztalat
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások
• A világ számos pontján 12
   gyáregységből álló holdinghoz tartozás
• Változatos szakmai kihívások

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MÉRNÖK

Szórólapterjesztő 
munka! Azonnali kezdéssel: 

Ajka, Úrkút, Devecser 
Jelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 között
06-70/431-8787 telefonszámon

megyehir@gmail.com

Ajkai munkalehetőségek

ingyenes céges buszjárattal 
vagy útiköltség térítéssel

három műszakban

OPERÁTOR,  
ÖSSZESZERELŐ és 

GÉPKEZELŐ 
munkakörben!

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:
- Béren kívüli juttatás

- Jelenléti prémium
- Teljesítmény prémium

- Munkabér előleg
-  Hosszú távú munkalehetőség

- Munkába járás támogatása
        ingyenes buszjárattal

        bérlettel (előre biztosítjuk)
        üzemanyag térítéssel

- Távoli lakóhely esetén szállás

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

telefonszámon. 
Csörgess meg vagy küldj  

visszahívós SMS-t!
Opus Európa Kft.

26
36

84

SZOLGÁLTATÁS
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
Ácsmunkát, tetőfedést, 
lambériázást vállalunk. < 
06/70/943-8355
Kőműves munkát, belső átala-
kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-2963

Szobafestés, tapétázás 
ápr.15-ig 20% kedvezmény-
nyel. < 06/20/282-9318

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

Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, műszaki vizsga 
nélkül is, márkától függetle-
nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 
Tamás                       
Suzuki Swift 1.0-es, 2002-es eladó. 
Ár: 280.000 Ft < 06/20/804-4244

OKTATÁS

Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 
üzletvezető, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. < 06/70/637-
4750 www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KÍNÁL

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.-

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

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.-

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

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.-

Ajkai telephelyű cég keres 
ausztriai körfuvarra C kate-
góriás jogosítvánnyal és GKI 
kártyával rendelkező gépko-
csivezetőt. Lehet nyugdíjas 
is. Három nap munka, minden 
hétvége itthon. < 06/20/239-
2141, Zafir Trans Kft.
10 éve működő vállalkozás laka-
tos és hegesztő munkatársakat 
keres Devecserbe egyműsza-
kos munkarendbe. Juttatások: 
- br. 1900 Ft órabér, mozgóbér, 
munkábajárás céges autóval, 

munkaruha. Adamantán Kft < 
06/20/916-4679
Autóbusz vezetőt keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
tőséggel. < 06/20/625-5888, 
Star-Guide Kft.

Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkező 
lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 
06/30/595-2006

Az ajkai Szent István Király 
Római Katolikus Általános Iskola 
tanító-testnevelés műveltségte-
rülettel végzettségű pedagógus 
állást hirdet a 2019/2020-as 
tanévre. Érdeklődni: Rieder 
András igazgatónál személye-
sen vagy az alábbi telefonszá-
mon: < 06/20/470-2030

2019. március 1. 

Folytatás a 6. oldalról

2019. március 1. 

Folytatás a 6. oldalrólFolytatás a 6. oldalról

Aszfaltozás, térkövezés, Aszfaltozás, térkövezés, 
ú

Folytatás a 6. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

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

< 06/70/431-8653
Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653
Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 

tépítés, gépi földmunka. < 

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

< 06/70/669-7777

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

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 
k, egyéb 

 kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tető
lakatosmunkák. Teljes kör
polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes körlakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 

fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544
Ácsmunkát, tet
lambériázást vállalunk. < 

felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és m anyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 

anyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 

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

anyag padló 

Ácsmunkát, tet
lambériázást vállalunk. < lambériázást vállalunk. < 
06/70/943-835506/70/943-8355

mű
06/70/943-8355
Kőm
kítást, felújítást vállalunk. < kítást, felújítást vállalunk. < 

06/20/338-854406/20/338-8544
Ácsmunkát, tet
lambériázást vállalunk. < 
06/70/943-8355

06/30/947-4595
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 

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

Furgonok, kisteherautók, 

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

személygépkocsik bérelhe-
k kedvez

személygépkocsik bérelhe-
k kedvez

06/30/946-8307
k kedvez

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

Autófelvásárlás! Díjtalan rás rendszerrel kiszállási Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, mdíj nélkül! Bihary Hubert < 

Furgonok, kisteherautók, Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

ő feltételekkel. < ő feltételekkel. < ő
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őri fémipari partne-Győ
rünkhöz keresünk betaní-rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, függetlenül. Házhoz megyünk! 

ÁLLÁST KÍNÁL

 fémipari partne-

Jelentkezni:  munkaidőben 8:00-17:00 között

munka!munka!

kítást, felújítást vállalunk. < 

Szobafestés, tapétázás 
tanfolyam. < 06/70/637-
4750 www.minervakft.hu

déglátás-szervez
üzletvezet
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. < 06/70/637-

Bolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervez
üzletvezető
aranykalászos gazda OKJ 

Szobafestés, tapétázás 
pr.15-ig 20% kedvezmény-pr.15-ig 20% kedvezmény-

nyel. < 06/20/282-9318nyel. < 06/20/282-9318nyel. < 06/20/282-9318

Szórólapterjesztő Szórólapterjesztő 

Szobafestés, tapétázás 
pr.15-ig 20% kedvezmény-

szaki vizsga 
nélkül is, márkától függetle-
nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623
Devecseri autószervizbe autó-
szerel

Nettó 
Érdekl
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623

Takarító kollégát keresünk 
állandó délel
Takarító kollégát keresünk 
állandó délel
Nettó zetés 150.000 Ft/hó. 
Érdeklődni hétf
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 
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, autó-
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munkakörbe dolgozókat. 

tost keresek. Hoffmann Szilárd 
< 06/30/331-1589

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

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

munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: verseny-
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Amit biztosítunk: verseny-
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szállás, munkába járás, 
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hazautazási támogatás, 
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leg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-
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9021 -JOBmotive Kft.-

, villanyszerel, villanyszerel
munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: verseny-
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Autóbusz vezet

Autóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 m

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

 munkatársat keresünk. 

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres beta-

kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 mgyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás munkarendbe. A szállás 
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és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 
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r, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-
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Nyirádi munkahelyre kere-
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Nyirádi munkahelyre kere-
ő

tos és hegeszt
keres Devecserbe egym
kos munkarendbe. Juttatások: 
- br. 1900 Ft órabér, mozgóbér, 
munkábajárás céges autóval, 

2141, Za
10 éve m
tos és hegeszt
keres Devecserbe egym
kos munkarendbe. Juttatások: 
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Felsőfokú végzettség
• Kommunikációs szintű angol vagy
   német n

Főbb elvárások:
Felsőfokú végzettség
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Auditok, hatósági inspekciók

A gyártási folyamatok dokumentálása
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Nyugat-magyarországi Területi IgazgatóságNyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Kommunikációs szintű angol vagy

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban.

info@schwa-medico.hu

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban.

Auditokra való felkészülésben való

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

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

info@schwa-medico.hu

Telefonon a 

- Távoli lakóhely esetén szállás

Telefonon a 

        ingyenes buszjárattal
        bérlettel (előre biztosítjuk)        bérlettel (előre biztosítjuk)

        üzemanyag térítéssel
- Távoli lakóhely esetén szállás

JELENTKEZÉS:

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:

- Jelenléti prémium
- Teljesítmény prémium- Teljesítmény prémium

- Munkabér előleg- Munkabér előleg
-  Hosszú távú munkalehetőség-  Hosszú távú munkalehetőség

- Munkába járás támogatása

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:

yáregységből álló holdinghoz tartozásyáregységből álló holdinghoz tartozás
Változatos szakmai kihívásokVáltozatos szakmai kihívások

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

A világ számos pontján 12
yáregységből álló holdinghoz tartozás

– egyéb szociális és jóléti juttatások.

 Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,

– utazási költségtérítés,
– egyéb szociális és jóléti juttatások.

munkatársat keres

– utazási költségtérítés,

 Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,
 Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,

bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,

bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,–  bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,

 Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,

Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Csörgess meg vagy küldj  

visszahívós SMS-t!

A Magyar Posta Zrt.  
Nyugat-magyarországi Területi IgazgatóságNyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Devecser településre
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Devecser településreDevecser településre

munkakörbe munkakörbe 

Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

www.posta.huwww.posta.hu

bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,–  minimum 8 általános iskolai végzettség,

bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,

Devecser, Miskei út 10. Devecser, Miskei út 10. 
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Folytatás a 7. 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

Nem szakmához kötött munkaerőt keresünk

CSATORNA-TISZTÍTÁSI
munkakör elvégzésére. B kat. jogosítvány szükséges.

Önállóan dolgozni tudó

AUTÓSZERELŐT
felveszünk ajkai munkahelyre.

B kat. jogosítvány szükséges, C kat. jogosítvány előny.

Érdeklődni:  06 20 9570 391, BiztosPont Ajka Kft.

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, napi 4 órában!

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

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

Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

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

keresünk munkatársakat:

Főbb feladatok:
• A gyártási folyamatok
   dokumentálásában való részvétel
• Gyártási technológiák kialakítása
• Gyártási folyamatok optimalizálása
• Gyártás során fellépő hibák kivizsgálása,
   folyamatból történő kizárása
• Új termékek gyártási
   technológiájának kialakítása
• A termelés támogatása
• Selejt arány csökkentésének elősegítése
Előny:
• Hasonló területen szerzett
   munkatapasztalat

Főbb elvárások:
• Felsőfokú, villamosmérnöki
   végzettség
• Kommunikációs szintű angol
   vagy német nyelvtudás
• Megbízható személyiség, lojalitás
• Csapatmunkában részvétel
   Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások
• A világ számos pontján
  12 gyáregységből álló
   holdinghoz tartozás
• Változatos szakmai kihívások

VILLAMOSMÉRNÖK

ÁLLÁST KÍNÁL
Karosszérialakatost, autó-
fényezőt ajkai munkahelyre 
felveszünk. Lehet nyugdíjas 
vagy részmunkaidős is! < 
06/20/966-2611

Hegesztő és kőműves szak-
munkást azonnali kezdéssel 
felveszünk. Ajka és környéki 
munkahelyre. Fizetés meg-

egyezés szerint. Bau-Fal Kft < 
06/30/647-4442

Segédmunkást Ajka és kör-
nyéki munkahelyre azonnali 
belépéssel felveszünk. Bau-Fal 
Kft < 06/30/647-4442

Önállóan dolgozni tudó szo-
bafestőt alkalmaznék hosszú 
távra. < 06/20/313-2119 Fehér 
Tibor EV

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszútávú 
munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes 
díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
(Cor-TexEuro Kft.)

Folytatás a 7. oldalrólFolytatás a 7. oldalrólFolytatás a 7. oldalrólFolytatás a 7. oldalrólFolytatás a 7. oldalról
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tartó géplakatosokat kere-
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Főbb feladatok:
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Főbb feladatok:
A gyártási folyamatok
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SAJÁT DOLGOZÓI JÁRATUNK és SZÁLLÓNK jelenleg nincs, ezért keressük AJKA vonzáskörzetéből leendő kollégáinkat.

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az allas@kokai.hu e-mail címre 
küldje, adja le személyesen telephelyünkön vagy jelentkezzen Facebook oldalunkon keresztül. 

BÉRRENDSZERRŐL és a munkavégzés egyéb feltételeiről SZEMÉLYESEN adunk további tájékoztatást, köszönjük megértésüket

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

FRÖCCSÖNTŐGÉP-KEZELŐ,
FÉMELŐKÉSZÍTŐ és

VIZUÁLIS ELLENŐR/SORJÁZÓ KOLLÉGÁKAT

Folyamatosan bővülő termelésünkhöz többműszakos 
munkarendbe Ajka vonzáskörzetéből keresünk

Elvárások:
• Legalább 8 általános
  iskolai végzettség
• 2 vagy 3 műszakos,
  8 órás könnyű fi zikai
  munka vállalása

Amit ajánlunk:
• 180.000 Ft bruttó KEZDŐ HAVIBÉR
• rövid, akár 1 HÓNAPOS PRÓBAIDŐ
  teljesítménytől függően
• próbaidő után a szakmai elvárásokhoz
  igazodó BÉRPÓTLÉK rendszer
• havi kifi zetésű TELJESÍTMÉNY-PRÉMIUM
  rendszer az első teljes hónaptól

• éves CAFETERIA-keret
• TÚLÓRÁZÁSI lehetőség azonnali,
  a tárgyhót követő kifi zetéssel
• PÉNZJUTALMAS Dolgozó ajánló és
  Ötletbörze lehetőség
• HOSSZÚ TÁVÚ, stabil munkalehetőség
• HŰSÉGPRÉMIUM már 2 éves munkaviszony után
• HATÁROZATLAN idejű szerződés.

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

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

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

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

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

www.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

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

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

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 
megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!
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  Ötletbörze
HOSSZÚ TÁVÚ,HOSSZÚ TÁVÚ,
HŰSÉGPRÉMIUM
HATÁROZATLAN

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

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az 
küldje, adja le személyesen telephelyünkön vagy jelentkezzen Facebook oldalunkon keresztül.
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  a tárgyhót követő kifi  a tárgyhót követő kifi
PÉNZJUTALMAS 

  a tárgyhót követő kifi
PÉNZJUTALMAS 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az allas@kokai.hu
küldje, adja le személyesen telephelyünkön vagy jelentkezzen Facebook oldalunkon keresztül.

BÉRRENDSZERRŐL és a munkavégzés egyéb feltételeiről SZEMÉLYESEN adunk további tájékoztatást, köszönjük megértésüket
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alehetőségalehetőség
es munkaviszony után
alehetőség

es munkaviszony utánes munkaviszony után
erződés.erződés.

zó ajánló és

alehetőség
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 e-mail címre  e-mail címre  e-mail címre 
küldje, adja le személyesen telephelyünkön vagy jelentkezzen Facebook oldalunkon keresztül.

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

Ajka-Devecser

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

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

  Sándor u. 13-15.

Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

minden pénteken 20 000 példányban.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

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

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

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

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
A Szuperinfó fi

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 
A Szuperinfó fi

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

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 
vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

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

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

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

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia
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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

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

• fröccsöntőgép-kezelő
• CNC marós
• anyagmozgató
• takarító (részmunkaidős)

• összeszerelő

AJKÁRA

az alábbi munkakörökbe
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CNC marós
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E-mail: allas@bockhungaria.hu
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Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu

8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
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Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásbanMunkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

-es telefonszámon.

Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban
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 munkarend!
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Az ülőbútorokat gyártó  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

betanított munkakörbe
férfi  munkavállalókat

keres!
Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!

A Hajtó-Mű KFT.
egy szakos

munkarendbe 
keres

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

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.
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   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során
   fellépő problémák megoldása)
• állandó és időszakos dolgozók munkaidő-nyilvántartásának
   naprakész vezetése
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• a telepirányítási rendszerben történő adatrögzítés
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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 
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• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség• biztos, hosszú távú munka és karrierlehetőség
• motiváló juttatási rendszer

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat

   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során   helyettesítése adott műszakban (műszak indítása, műszak során

• 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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Szerszámüzemi nyitott
munkakörök

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Szerszám karbantartó és új szerszám készítő

2 műszakos munkarend
CNC gépkezelő

Marós és Tömbszikra forgácsoló
3 műszakos munkarend

ALAPBÉR + MŰSZAKPÓTLÉK
TELJESÍTMÉNY PRÉMIUM
CAFETERIA, JELENLÉTI BÓNUSZ
KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS
MODERN MUNKAKÖRNYEZET

Információ:              06 88 520 097
                                    06 70 199 2347
job_hungary@payergroup.com
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CNC gépkezelő
Marós és Tömbszikra forgácsolóMarós és Tömbszikra forgácsoló

3 műszakos munkarend
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