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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.

Ajkán , közel a 
városközponthoz

IRODÁK
bérbeadók

Érd. 06-20-4830-056
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

2 2019. március 8.

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

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése 
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

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

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

TŰZIFA 
ELADÓ

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

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,75
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A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/8289-999

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár már 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 Róbert  Besser Klíma Bt. Ajka

Lakossági
klímaszerelés!
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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!

Villanyszerelési anyagok!
• Vezetékek, UTP kábelek, Riasztó
  kábelek, Kötődobozok,
• Fogyasztásmérő szekrények
  (Csatári Plast, Hensel)
• Lakáselosztók, Fi relék, kismegszakítók
• Szerelvények (Schneider, Legrand)

Led izzók, lámpák
• Led izzók, led lámpák háztartási és
  ipari használatra!

Ajka, Tűzoltó u. 1/b Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12    www.elektrogalaxy.109.hu

BEKO 
RCNE365E45W
A +++
NO FROST 
KOMBINÁLT HŰTŐ
320 liter

BEKO 
RCNE520E40ZX
A+++
NO FROST 
KOMBINÁLT HŰTŐ
454 liter, 
70 cm széles
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BEKO 
DPS 7205 W3
A++
7 kg kapacitás
HŐSZIVATTYÚS 
SZÁRÍTÓGÉP

BEKO 
WMY 71633 PTLE
A+++
7 kg
1600 FORD. INVERTER MOTOR

BEKO 
BUE 22021 X 
KERÁMIA FŐZŐLAPPAL
GRILL
LÉGKEVERÉSESBAUKNECHT 

MW49
800 W GRILL
LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) 
FUNKCIÓ

BAUKNECHT 
WMT ECOSTAR 732 DI
A+++
7 kg, 1200 FORD. FELÜLTÖLTŐS 
MOSÓGÉP

154.000 Ft

109.000 Ft

191.000 Ft

119.000 Ft

120.000 Ft

99.000 Ft

118.000 Ft

79.000 Ft

129.000 Ft

79.000 Ft
73.000 Ft

35.000 Ft

104.000 Ft

69.000 Ft

HŰTŐSZEKRÉNY SZÁRÍTÓGÉP

Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet 
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

MOSÓGÉP

MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ
SÜTŐ SZETT

MOSÓGÉP
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Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   E-mail: real.autosiskola@gmail.com

VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola
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GÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

-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

Eljött az évnek eme szép napja

A Nap is Neked virrad Nőnapra

Teljesüljön e szép napon minden vágyad

S ha ebben benne lenne az étvágyad

Készítünk Neked Nőnapi tálat!

A Nap süssön le mindig Rátok

Hadd ragyogjon az orcátok.

Isten éltessen minden nőt!

Nőnap tál: 1 760 Ft/1 személy

- natúr csirkemell roston spárgával és hollandi mártással
- rántott camambert szezámmagos bundában
- Kárpáti borzas - vegyes körettel

Március 8-án rendelhető vagy

előrendelhető!

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

Tel: 0670/214-8770 vagy 0620/298-7068

inden vágyad

étvágyad

at!

k

Tavaszváró vásár
termelői áron!

Minden kedves vásárlót 

megajándékozunk! Ha kedvet kaptál 

gyere bátran találkozzunk a vásárban!

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

Szállásadóktól
előrendelést felveszünk! 

www.szundipaplan.hu • 06 30 252 9569

• 200x220 cm/dupla paplanok    5000 Ft-tól

• baba, gyermek, junior takarók    1800 Ft-tól

• paplanok                           3100 Ft-tól

• nagypárnák                         2500 Ft-tól

• félpárnák                           1200 Ft-tól

• kispárnák                             700 Ft-tól

Március 12-15.
(keddtől-péntekig) 9-12 óráig

Disney ágyneműk, konyharuhák, 
törölközők, ágytakarók. 

Ágyneműhuzatok, lepedők többféle 
méretben, hatalmas választékban!
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Fogyni

vágyó urak

jelentkezését

is várjuk.

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

ALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALON

Szép Kártya
elfogadóhely!6 : 1 - ben

Előtte                          Utána
Még nem késő elkezdened egyénre szabott 
alakformáló kezeléseink egyikét, hogy 
nyárra már a tükör a “barátod” legyen!

Az eddigi legnagyobb HIFU kedvezmény! Ezt Te
sem hagyhatod ki! Csak ebben a hónapban 33%-kal
olcsóbban fi atalodhatsz 1 alkalommal akár 8-10 évet
LUXUS ARCKEZELÉSÜNKKEL!

AKCIÓ!
33%

03
.0
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INGATLAN

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

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011
Gyenesdiáson, frekventált helyen, 
a strandra vezető utca mellett 5 
szobás ház (panzióvá bővíthető) 747 
nm-es telken tulajdonostól eladó. < 
06/30/929-2622

Vonyarcvashegyen, strand 
közelben 3 hálószobás + nappa-
lis szerkezetkész ház 600 nm-es 
telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 
06/30/929-2622

Ajka mellett 2 generációnak nagy 
családi ház eladó.TN < 06/70/774-
3935

Eladó ajkai 55 nm-es lakás, Fő út 
12. TN < 06/70/774-0450

Eladnám vagy elcserélném teljesen 
felújított ajkai garzonomat 1,5 szobás 
erkélyes lakásra. TN < 06/20/823-
0624

Eladó Ajka-Padragkút központjában 
2 szobás, gázfűtéses, cserépkályhás 
emeleti lakás. Liftes házban csere is 
érdekel. Irányár: 6.500.000 Ft TR/C 
< 06/70/391-9038

KIADÓ INGATLAN
2+2 félszobás lakás kiadó Ajkán a 
belvárosban. < 06/30/491-8331

Ajkán 1 szobás bútorozott garzon 
kiadó. < 06/20/288-6586

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

Kiadó lakás hosszú távra Ajkán 54 
nm-es, 2 szobás, felújított 75.000 
Ft+rezsiért. 2 havi kaució szüksé-
ges. < 06/20/317-0505

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

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

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

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

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

Somlón eladó 280 négyszögöl szőlő 
kis házzal, pincével, vízzel, villany-
nyal. < 06/30/277-9463

Somlón kiadó 300 négyszögöl 
szőlő, termésért művelésére. < 
06/20/969-6004
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Vonyarcvashegyen, strand 
közelben 3 hálószobás + nappa-
lis szerkezetkész ház 600 nm-es 
telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

nm-es telken tulajdonostól eladó. < 

 strand 
közelben 3 hálószobás + nappa-

 utca mellett 5 
víthet

 utca mellett 5 
víthető) 747 
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 mellett 2 generációnak nagy 
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Ajka mellett 2 generációnak nagy 
családi ház eladó.TN < 06/70/774-
Ajka
családi ház eladó.TN < 06/70/774-
3935
családi ház eladó.TN < 06/70/774-
3935
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lis szerkezetkész ház 600 nm-es 
telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

 1 szobás bútorozott garzon 
kiadó. < 06/20/288-6586

 Ajkán városközpontban 2 

élszobás lakás kiadó Ajkán a 
belvárosban. < 06/30/491-8331

 1 szobás bútorozott garzon 

KIADÓ INGATLANKIADÓ INGATLAN
élszobás lakás kiadó Ajkán a 

belvárosban. < 06/30/491-8331

 Ajkán városközpontban 2 
ő emeleti, bútorozatlan 

 Ajkán városközpontban 2 
szobás, első
lakás. Hosszútávú bérl
szobás, els
lakás. Hosszútávú bérllakás. Hosszútávú bérl
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szükséges. < 06/30/981-5450

 1 szobás bútorozott garzon 
kiadó. < 06/20/288-6586kiadó. < 06/20/288-6586

 Ajkán városközpontban 2 
 emeleti, bútorozatlan 

érdekel. Irányár: 6.500.000 Ft TR/C 
< 06/70/391-9038

2 szobás, gázf
emeleti lakás. Liftes házban csere is emeleti lakás. Liftes házban csere is 
érdekel. Irányár: 6.500.000 Ft TR/C 
< 06/70/391-9038

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

06/30/348-0414

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 
1811 nm-es, összközm

yfeleim részére. Hompó 
Eszter OTP Ingatlanpont Eszter OTP Ingatlanpont 
06/30/348-0414

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

ő út 
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Eladó házat, lakást keresek 
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Somló-hegyen
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alkalmas. Közművek a telekhatáron. 

rület pincével eladó. < 06/30/660-
0676, 06/20/998-7662
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Folytatás a 6. oldalról



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

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

Folytatás az 5. oldalról

Új kollégákat keresünk
öntödei betanított munkára

és szakmunkára
Várjuk jelentkezését legalább 8 általános 

iskolai végzettséggel!

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.com címre

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

Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, műszaki vizsga 
nélkül is, márkától függetle-
nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 
Tamás                          

2003-as Hyunday Accent eladó. 

Irányár: 280.000 Ft < 06/20/933-

8712

Fiat Marea kombi, 1.6 benzin 
nagyon jó állapotban eladó. < 
06/30/334-0615

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 
üzletvezető, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. < 06/70/637-
475 0  w w w. m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

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

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

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

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

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

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az alábbi 
munkakörökbe: animátor, taka-
rító, áprilisi munkakezdéssel. A 
fényképes önéletrajzokat az
info@bakonyikalandpark.hu
e-mail címre várjuk.

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

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

Ajkán a Sétáló utcában 19 
nm-es és 67 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. < 06/30/939-6434

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas házipénztár, 
magas tagi kölcsön előny! < 
06/30/345-4724

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

Szeretnél az év üzletében részt 
venni? Most megteheted, hívj: 
< 06/20/234-1466

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

Alapba való betontörmelék ingyen 
elvihető. < 06/30/487-3577

Ajkán 5 db hullámpala, 1 db köze-
pes női bunda, 1000 db CD-tok, 
kisméretű szőlőprés, szüretelőkád 
és szőlődaráló eladó. < 06/70/208-
3422

Szoláriumgép eladó. < 
06/70/774-3935

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

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

Készpénzért veszek könyveket, 

bakelit lemezeket, diafilmeket, 
diavetítőt, régi pénzeket. < 
06/30/194-9356

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

Tartósítószer mentes somlói must 
5 literes kiszerelésben eladó. < 
06/30/497-3189

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

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

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. < 06/20/954-
6229

Malacok eladók. < 06/70/522-
3539

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

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

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

Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közművek, 
víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 
- építőanyagok szállítása. < 
06/20/918-7965

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

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

Metszést, fakivágást, zöld-
területek gondozását válla-
lom. 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270 Molnár Attila

Fűnyírást, sövénynyírást, fák 
kivágását, ezek elszállítását 
valamint fuvarozást vállalok. 
Kiss János EV < 06/30/680-
3126

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 
Családi házak tetőteré-
nek kialakítása, hőszige-
teléssel, válaszfalakkal. 
Gipszkar ton-mennyezet , 
kazettás álmennyezet. Elő-
tétfalak, könnyűszerkeze-
tes házak belső kialakítása. 
Minden, ami gipszkarton! < 
06/20/581-0659

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS
Somló dobai oldalán 800 nm terü-
let szántására vállalkozót keresek 
(közepes méretű traktorral) < 
06/20/535-4949

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

Folytatás az 5. oldalról

ÜZLET

Folytatás az 5. oldalról

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

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

Folytatás az 5. oldalról

ÜZLET

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

magas tagi kölcsön el
06/30/345-4724

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Terhessé vált cégét megvá-Terhessé vált cégét megvá-
ároljuk! Magas házipénztár, 

magas tagi kölcsön el
06/30/345-4724

Ajkán üzlethelyiség berende-
zéssel, árukészlettel vagy anél-

nyogháló. Ingyenes fel-

06/30/194-9356

Nyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-

bakelit lemezeket, diabakelit lemezeket, dia
diavetítőt, régi pénzeket. < 
06/30/194-9356

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

Ajkán a Sétáló utcában 19 Ajkán a Sétáló utcában 19 
nm-es és 67 nm-es üzlethelyi-
Ajkán a Sétáló utcában 19 
nm-es és 67 nm-es üzlethelyi-nm-es és 67 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. < 06/30/939-6434ség kiadó. < 06/30/939-6434

VÁLLALKOZÁS

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

4519, Ajka

 elszállítom megunt, 
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-

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

Ingyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

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

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

Eladó:

IngyenesenIngyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

06/30/497-3189

Névjegykártya készítés. 
ofesszionális nyomdai 

entes somlói must 
5 literes kiszerelésben eladó. < 

entes somlói must 
5 literes kiszerelésben eladó. < 

Névjegykártya készítés. 
ofesszionális nyomdai 

megoldások Ajkán, igényes 
ofesszionális nyomdai 

megoldások Ajkán, igényes megoldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Névjegykártya készítés. 
ofesszionális nyomdai 

megoldások Ajkán, igényes 

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

nyogháló. Ingyenes fel-

Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 

virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-

tuják, kék hamisciprusok, 
terül
virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-

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

ő borókák, gazdagon ő borókák, gazdagon ő

 6 db 800x700x8 mm edzett 
 alumínium 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

Malacok
6229

Malacok

Malacok
5125

Malacok

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

Malacok eladók. < 06/30/315-

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

Tuja akció! (2019. 02.22-Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) Min
Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) Min
gyümölcsfák, bogyósok és 

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

Nyomtatás. Tanácsadás.
info@nevjegypartner.hu nek kialakítása, h

teléssel, válaszfalakkal. 

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 
Családi házak tet
nek kialakítása, h
teléssel, válaszfalakkal. 

Kiss János EV < 06/30/680-
31263126

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 
Családi házak tet

www.nevjegypartner.hu

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
ÁLLAT

Vörös tojótyúk házhoz szállítva Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
00 Ft/db. < 06/20/204-238200 Ft/db. < 06/20/204-2382

 130-180 kg-ig eladók. 500 

info@nevjegypartner.huinfo@nevjegypartner.hu

mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 

Metszést, fakivágást, zöld-
területek gondozását válla-

hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 

Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 

területek gondozását válla-
lom. 20 év tapasztalattal. < lom. 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270 Molnár Attila06/70/953-2270 Molnár Attila

nyírást, sövénynyírást, fák 

06/70/953-2270 Molnár Attila

nyírást, sövénynyírást, fák nyírást, sövénynyírást, fák 
kivágását, ezek elszállítását kivágását, ezek elszállítását 
valamint fuvarozást vállalok. 

Metszést, fakivágást, zöld-Metszést, fakivágást, zöld-
területek gondozását válla-
lom. 20 év tapasztalattal. < 

választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 

álló kaktuszok, sziklakerti 
k, virágpalánták nagy 

választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-

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

k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-

sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 

res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-

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

SZOLGÁLTATÁS
 automata mosógép, 

mosogatógép, bojler, mikró 

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

SZOLGÁLTATÁS
 automata mosógép, 

stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (H
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (H
centrifuga, mikró.) Horváth centrifuga, mikró.) Horváth 

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

munkábajárás céges autóval, 
munkaruha. Adamantán Kft < 
06/20/916-4679

2019. március 8.

munkábajárás céges autóval, 

2019. március 8.

munkábajárás céges autóval, 
munkaruha. Adamantán Kft < 
06/20/916-4679
munkaruha. Adamantán Kft < 
06/20/916-467906/20/916-4679

Autóbusz vezetAutóbusz vezet
azonnali munkakezdéssel, azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

munkábajárás céges autóval, munkábajárás céges autóval, 
munkaruha. Adamantán Kft < 
06/20/916-4679

Minden, ami gipszkarton! < 
06/20/581-0659

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

tétfalak, könnyűszerkeze-
 kialakítása. 

Minden, ami gipszkarton! < 

Gipszkar ton-mennyezet , 
kazettás álmennyezet. Elkazettás álmennyezet. Elő

szerkeze-
 kialakítása. 

SZOLGÁLTATÁS KERESÉSSZOLGÁLTATÁS KERESÉS
 dobai oldalán 800 nm terü-Somló d

let szántására vállalkozót keresek 
Somló
let szántására vállalkozót keresek let szántására vállalkozót keresek 
(közepes méret eladók. < 06/20/954- (közepes méret
06/20/535-4949

06/20/581-065906/20/581-0659

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

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

Autófelvásárlás! Díjtalan 

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

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
készülékek

Autófelvásárlás! Díjtalan Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, m
Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, m
nélkül is, márkától függetle-
kiszállással, m
nélkül is, márkától függetle-
nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 
nélkül is, márkától függetle-
nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 
Tamás                          Tamás                          

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

Autófelvásárlás! Díjtalan 

lépcs
legű kapuk, kerítések, íves ű kapuk, kerítések, íves ű
polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes kör

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcső

 kapuk, kerítések, íves 

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

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

Szeretnél az év üzletében részt Szeretnél az év üzletében részt 
venni? Most megteheted, hívj: venni? Most megteheted, hívj: venni? Most megteheted, hívj: 

zifa kályha készen tölgy par-

< 06/20/234-1466

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

H – Szo: 8-18 óráig. < 

Szeretnél az év üzletében részt lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

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

06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
ő

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

06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 

06/30/228-335006/30/228-3350

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

Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és 
vel, széles szö-vel, széles szö-

vetválasztékkal. < 06/30/904-vetválasztékkal. < 06/30/904-

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

t

Ajkán
pes női bunda, 1000 db CD-tok, 
kisméret
és sz

Alapba
elvihet . < 06/30/487-3577

Ajkán 5 db hullámpala, 1 db köze-
i bunda, 1000 db CD-tok, 

ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-256706/30/314-2567

Alapba való betontörmelék ingyen 
. < 06/30/487-3577

és sz

nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
séggel. < 06/20/625-5888, 

Nyirádi munkahelyre kere-Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkez
Nyirádi munkahelyre kere-
sek gyakorlattal rendelkez
lakatos, esztergályos mun-
sek gyakorlattal rendelkez
lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 
lakatos, esztergályos mun-
katársat. Kapa György EV < 

séggel. < 06/20/625-5888, séggel. < 06/20/625-5888, 

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

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

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

Készpénzért autóját, teherau-Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 
 megvásároljuk, állapottól 

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

475 0  w w w. m i n e r v a k f t . h u

nül. < 06/20/442-9002 Csiklya 

 Hyunday Accent eladó. 

vagy részmunkaid
06/20/966-2611

Önállóan dolgozni tudó szo-
bafest

fényez
felveszünk. Lehet nyugdíjas 
vagy részmunkaid
06/20/966-2611

Karosszérialakatost, autó-Karosszérialakatost, autó-
fényezőt ajkai munkahelyre 
felveszünk. Lehet nyugdíjas 

 Hyunday Accent eladó. 

Irányár: 280.000 Ft < 06/20/933-Irányár: 280.000 Ft < 06/20/933-

 Marea kombi, 1.6 benzin  Marea kombi, 1.6 benzin  Marea kombi, 1.6 benzin 
nagyon jó állapotban eladó. < nagyon jó állapotban eladó. < 
06/30/334-0615

 Hyunday Accent eladó. 

Irányár: 280.000 Ft < 06/20/933-

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

Duguláselhárítás kame-

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 

lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 
lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

Szobafestést, mázolást, tapé-

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

Ácsmunkát, tetÁcsmunkát, tet

tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653< 06/70/431-8653

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 

személygépkocsik bérelhe-
 feltételekkel. <  feltételekkel. < 

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

 eladó. < 

föld Ajka Ipari 

prés, szüretel
daráló eladó. < 06/70/208-daráló eladó. < 06/70/208-

 eladó. < 

Parkban eladó. < 06/70/459-4954

Magas áron vásárolok dunná-

Parkban eladó. < 06/70/459-4954

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

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

Magas áron vásárolok dunná-

Takarító kollégát keresünk 
őttös mű

zetés 150.000 Ft/hó. 

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

ÁLLÁST KÍNÁL
Takarító kollégát keresünk 

szakra. 

tanfolyam. < 06/70/637-
475 0  w w w. m i n e r v a k f t . h u475 0  w w w. m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

zetés 150.000 Ft/hó. 
dni hétf
zetés 150.000 Ft/hó. 

ődni hétf
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
Érdeklődni hétf
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ÁLLÁSBÖRZE

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

A munkaerő piacon a munka-
vállaló és a munkáltató egymás-
ra találása sokszor egy harma-
dik szereplő közreműködésével 
történik. Ebben mindkét fogalom 
hasonlít, viszont két teljesen elté-
rő intézményről van szó, amely-
re más szabályok vonatkoznak, 
mégis a gyakorlatban sokszor 
egymás szinonimájaként hasz-
náljuk őket. Népszerű mindkét 
kifejezés, mégsem annyira egy-
értelmű mi is a különbség a két 
fogalom között. Pedig lényeges 
eltérések vannak, amikkel jó, ha 
tisztában vagyunk, akár a mun-
káltatói, akár a munkavállalói 
oldalon állunk. Erre szeretnénk 
most egyértelmű választ adni.

A munkaerő-kölcsönzés egy olyan 
foglalkoztatási forma, melynek 
három résztvevője van: a mun-
kavállaló, a kölcsönbeadó cég és 
a kölcsönvevő cég.  A munkavál-
laló a kölcsönbeadó céggel köt 
szerződést azzal a céllal, hogy 
egy vagy több harmadik félnél, a 
kölcsönvevő(k)nél végezzen mun-
kát.

A kölcsönbeadó cég felkutatja a 
megfelelő munkavállalókat a köl-
csönvevő számára, majd felveszi 
őket saját állományába, és az 
összes adminisztrációs feladatot 
elvégzi, mint a munkáltató beje-
lentés, bérszámfejtés és kifi zetés, 
valamint a levont adóelőlegek 
és járulékok befi zetése. A mun-
kavállaló a kölcsönbeadóval köt 
szerződést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munkaerő-
kölcsönzésre jött létre. A munka-
végzés a kölcsönvevő cégnél tör-
ténik, az ő feladatuk a munkaidő 
beosztása, a munka ellenőrzése, a 
szakmai irányítás és a megfelelő 
munkakörnyezet biztosítása.
A 2017. december 1-jei kor-
mányrendelet a munkavállalók 
helyzetét igyekezett segíteni, szi-
gorította a munkaerő-kölcsönzés 
szabályait. A 345/2017. számú 
kormányrendelet a csaló közve-
títők kiszűrését célozza. A módo-
sításban szerepelt például, hogy 
ötről tízmillió forintra növelték a 
kölcsönzők által kötelező vagyoni 
biztosítékát, valamint az is, hogy 
az engedély kiváltásához kötelező-

Mi a különbség a munkaerő kölcsönző
és a munkaerő közvetítő között?

vé tették a köztartozás-mentessé-
get is.
A munkaerő-közvetítés  folyama-
tában ugyanúgy három szereplő 
van, mint az előbbiben: a munka-
vállaló, a munkáltató és a közvetí-
tő cég. A munkáltató megbízza a 
közvetítő céget, hogy keresse meg 
a legalkalmasabb jelölteket egy 
adott pozícióra. Az előre egyezte-
tett feltételek, elvárások és szem-
pontok alapján a közvetítő cég 
kiszűri a legjobb jelölteket, majd 
őket tovább küldi a munkáltató-
hoz, ahol megtörténik a tényleges 
kiválasztás. A közvetítő cég itt 
szolgáltatóként van jelen, aki-
nek szerződése a munkáltatóval 
arra korlátozódik, hogy bizonyos 
számú jelöltet és önéletrajzukat 
továbbítsa.  A munkavállaló a 
folyamat végén a munkáltatójá-
val köti meg a munkaszerződést, 
és a munkáltatója gondoskodik 
a munkabér megállapításáról és 
kifi zetéséről, az adminisztrációs 
folyamatok elvégzéséről és a mun-
kafeltételek biztosításáról.
Ezeken felül beszélhetünk még 
az  állásportálokról. Alapvetően 
ez a legegyszerűbb forma, ahol a 
munkáltató a portálon keresz-
tül fel tudja adni a hirdetését, a 
munkavállaló pedig jelentkezik 
arra.  Mi a Cvonline.hu-nál ezt 
az alapszolgáltatást kiegészítettük 
további lehetőségekkel is, mint az 
előszűrés, ami tulajdonképpen a 
munkaerő-közvetítés folyamatát 
foglalja magába. 
 
forrás: cvonline.hu

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek gyártásával
foglalkozó DGA Kft. munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
Feladatok:
• A felügyeletére bízott berendezések működési feltételeinek ellenőrzése, biztosítása.

• A tervszerű megelőző karbantartási munkálatok határidőre történő elvégzése.

• A működéshez szükséges intézkedések, anyagok, eszközök igényének jelzése

   a felettesének.

• A rábízott feladatok határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése.

• Karbantartási tevékenységek folyamatos dokumentálása.

• Üzemzavarok elhárítása, javítási, és felújítási feladatok ellátása.

• Együttműködés a termelésirányítással, gépkezelőkkel a folyamatos működési

   feltételek biztosítása érdekében.

• Kapcsolattartás a szakszervizekkel.

Elvárások:
• Szakirányú végzettség (géplakatos, szerszámgépszerelő vagy karbantartó, 

villanyszerelő)

• Szakmai tapasztalat hasonló munkakörben

• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

Előny:
• Érintésvédelmi felülvizsgálói bizonyítvány megléte.

• PLC, hidraulika és pneumatika ismeret.

• Darukezelői vizsga.

•  „B” kategóriás jogosítvány.

Cserébe az alábbiakat kínáljuk:
• Fiatalos, dinamikusan fejlődő vállalatnál, hosszú távú munkalehetőség

• Bejelentett munkaviszony, határozatlan idejű szerződés

• Tapasztalattól függő alapbér + mozgó bér + Cafeteria

• Támogató, tanulást és fejlődést ösztönző vezetőség

Munkavégzés helye: Devecser és Nemesgulács

Részletekről érdeklődjön +36 70 199 8662 telefonszámon!

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

Polus-Coop Zrt.
központi irodájába

MARKETING
ÜGYINTÉZŐI

munkakörbe,
kereskedelem-

marketing 
végzettséggel rendelkező 

munkatársat keres.
Önéletrajzát küldje a

futone@poluscoop.hu

címrePolusCoop
Zrt.

ÁLLÁST KÍNÁL
Tökéletes ruha nincs, csak 
tökéletes varrónő! Szakképzett 
varrónőt keresünk, kellemes 
hangulatú, ajkarendeki varro-
dába. Jelentkezz még ma Erra 
Style Kft. < 06/30/549-1444

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

Árukiadó, áruterítő, valamint 
állatgondozó munkakörökbe 
keresünk munkatársakat ajkai 
telephelyre. Önéletrajzot a 
joldolgozok@gmail.com e-mail 
címre kérünk. Trudy Kft.

Úrkútra a Zizi vendéglőbe sza-
kácsot és futárt keresünk. < 
06/20/216-3212, ZIZIVP-16 Bt

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

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

Hegesztő és kőműves szak-
munkást azonnali kezdéssel 
felveszünk. Ajka és környéki 
munkahelyre. Fizetés meg-
egyezés szerint. Bau-Fal Kft < 
06/30/647-4442

Musti Pékség Ajkára terme-

lésbővítés céljából, felvételt 
hirdet éjszakai raktárosi állás 
betöltésére. < 06/70/635-
0263

Devecseri Család-és Gyermek-
jóléti Központ esetmenedzser 
állást hirdet. < 06/20/273-
3748

Vagyonőr munkatársakat 
keresünk hosszútávra ajkai 
telephely-őrzésre 24-48-as 
munkarendbe. Érdeklődni: < 
06/20/435-0397 Vávisz Kft

A Di-Fel Társasházkezelő taka-
rítót keres társasházak takarí-
tására teljes munkaidőben. < 
06/88/630-342 telefonszámon 
vagy személyesen irodánkban 
(8400 Ajka, Kossuth utca 35/a)
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kavállaló, a kölcsönbeadó cég és 
a kölcsönvevő cég.  A munkavál-
kavállaló, a kölcsönbeadó cég és 
a kölcsönvevő cég.  A munkavál-
laló a kölcsönbeadó céggel köt 
a kölcsönvevő cég.  A munkavál-
laló a kölcsönbeadó céggel köt 
szerződést azzal a céllal, hogy 
laló a kölcsönbeadó céggel köt 
szerződést azzal a céllal, hogy szerződést azzal a céllal, hogy 
egy vagy több harmadik félnél, a egy vagy több harmadik félnél, a 
kölcsönvevő(k)nél végezzen mun-

oglalkoztatási forma, melynek 
három résztvevője van: a mun-három résztvevője van: a mun-
kavállaló, a kölcsönbeadó cég és 
a kölcsönvevő cég.  A munkavál-

valamint a levont adóelőlegek 
és járulékok befi zetése. A mun-és járulékok befi zetése. A mun-és járulékok befi
kavállaló a kölcsönbeadóval köt 
szerződést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munkaerő-

elvégzi, mint a munkáltató beje-
lentés, bérszámfejtés és kifi
valamint a levont adóelőlegek 

 zetése. A mun-
kavállaló a kölcsönbeadóval köt 

őket saját állományába, és az 
összes adminisztrációs feladatot összes adminisztrációs feladatot 
elvégzi, mint a munkáltató beje-
lentés, bérszámfejtés és kifi zetés, lentés, bérszámfejtés és kifi zetés, lentés, bérszámfejtés és kifi
valamint a levont adóelőlegek 

szerződést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munkaerő-
szerződést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munkaerő-
kölcsönzésre jött létre. A munka-
kell, hogy a szerződés munkaerő-
kölcsönzésre jött létre. A munka-
végzés a kölcsönvevő cégnél tör-
kölcsönzésre jött létre. A munka-
végzés a kölcsönvevő cégnél tör-végzés a kölcsönvevő cégnél tör-
ténik, az ő feladatuk a munkaidő 
beosztása, a munka ellenőrzése, a 
ténik, az ő feladatuk a munkaidő 
beosztása, a munka ellenőrzése, a 

és járulékok befi
kavállaló a kölcsönbeadóval köt kavállaló a kölcsönbeadóval köt 
szerződést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munkaerő-

közvetítő céget, hogy keresse me
a legalkalmasabb jelölteket eg
adott pozícióra. Az előre egyezte-
tett feltételek, elvárások és szem-
pontok alapján a közvetítő cé

tő cég. A munkáltató megbízza a 
közvetítő céget, hogy keresse me
a legalkalmasabb jelölteket eg
adott pozícióra. Az előre egyezte-

tában ugyanúgy három szereplő 
van, mint az előbbiben: a munka-van, mint az előbbiben: a munka-
vállaló, a munkáltató és a közvetí-
tő cég. A munkáltató megbízza a 
közvetítő céget, hogy keresse me

adott pozícióra. Az előre egyezte-
tett feltételek, elvárások és szem-
pontok alapján a közvetítő cé
tett feltételek, elvárások és szem-
pontok alapján a közvetítő cé
kiszűri a legjobb jelölteket, maj
pontok alapján a közvetítő cé
kiszűri a legjobb jelölteket, maj
őket tovább küldi a munkáltató-
kiszűri a legjobb jelölteket, maj
őket tovább küldi a munkáltató-őket tovább küldi a munkáltató-
hoz, ahol megtörténik a tényleges hoz, ahol megtörténik a tényleges 
kiválasztás. A közvetítő cég it

a legalkalmasabb jelölteket eg
adott pozícióra. Az előre egyezte-adott pozícióra. Az előre egyezte-
tett feltételek, elvárások és szem-
pontok alapján a közvetítő cé

kölcsönzők által kötelező vagyoni 
biztosítékát, valamint az is, hogy 
az engedély kiváltásához kötelező-

sításban szerepelt például, hogy 
ötről tízmillió forintra növelték a 
kölcsönzők által kötelező vagyoni 
biztosítékát, valamint az is, hogy 

kormányrendelet a csaló közve-
títők kiszűrését célozza. A módo-títők kiszűrését célozza. A módo-
sításban szerepelt például, hogy 
ötről tízmillió forintra növelték a 
kölcsönzők által kötelező vagyoni 

kölcsönvevő(k)nél végezzen mun-
az engedély kiváltásához kötelező-

kafeltételek biztosításáról.
Ezeken felül beszélhetünk mé
az  állásportálokról. Alapvetően 
ez a legegyszerűbb forma, ahol a 

 zetéséről, az adminisztrációs 
folyamatok elvégzéséről és a mun-
kafeltételek biztosításáról.
Ezeken felül beszélhetünk mé

és a munkáltatója gondoskodik 
a munkabér megállapításáról és a munkabér megállapításáról és 

 zetéséről, az adminisztrációs 
folyamatok elvégzéséről és a mun-
kafeltételek biztosításáról.

szakmai irányítás és a megfelelő 

A 2017. december 1-jei kor-A 2017. december 1-jei kor-
mányrendelet a munkavállalók 
A 2017. december 1-jei kor-
mányrendelet a munkavállalók mányrendelet a munkavállalók 
helyzetét igyekezett segíteni, szi-helyzetét igyekezett segíteni, szi-
gorította a munkaerő-kölcsönzés gorította a munkaerő-kölcsönzés 
szabályait. A 345/2017. számú 

beosztása, a munka ellenőrzése, a 
szakmai irányítás és a megfelelő az  állásportálokról. Alapvetően 

ez a legegyszerűbb forma, ahol a 
munkáltató a portálon keresz-

szolgáltatóként van jelen, aki-
nek szerződése a munkáltatóval
arra korlátozódik, hogy bizonyos 
nek szerződése a munkáltatóva
arra korlátozódik, hogy bizonyos arra korlátozódik, hogy bizonyos 
számú jelöltet és önéletrajzukaszámú jelöltet és önéletrajzuka
továbbítsa.  A munkavállaló a továbbítsa.  A munkavállaló a 
folyamat végén a munkáltatójá-folyamat végén a munkáltatójá-
val köti meg a munkaszerződést, 

kiválasztás. A közvetítő cég it
szolgáltatóként van jelen, aki-

arra.  Mi a Cvonline.hu-nál ez
az alapszolgáltatást kiegészítettük 
további lehetőségekkel is, mint a
előszűrés, ami tulajdonképpen a 

tül fel tudja adni a hirdetését, a 
munkavállaló pedig jelentkezik 
arra.  Mi a Cvonline.hu-nál ez
az alapszolgáltatást kiegészítettük 

ez a legegyszerűbb forma, ahol a 
munkáltató a portálon keresz-munkáltató a portálon keresz-
tül fel tudja adni a hirdetését, a 
munkavállaló pedig jelentkezik 

további lehetőségekkel is, mint a
előszűrés, ami tulajdonképpen a 
munkaerő-közvetítés folyamatá
előszűrés, ami tulajdonképpen a 
munkaerő-közvetítés folyamatámunkaerő-közvetítés folyamatá
foglalja magába. 
munkaerő-közvetítés folyamatá
foglalja magába. foglalja magába. 

forrás: cvonline.huforrás: cvonline.hu

az alapszolgáltatást kiegészítettük az alapszolgáltatást kiegészítettük 
további lehetőségekkel is, mint a
előszűrés, ami tulajdonképpen a 
munkaerő-közvetítés folyamatá
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KERESSÜK A CONTINENTAL

CSAPATÁBA!

FELADAT:
• Megfelelő minőségű és mennyiségű termék gyártása

 a munkautasításban előírt folyamatok szerint,

• Vizuális termékellenőrzés, minőségellenőrzés,

• Műszakonkénti gyártósori takarítások elvégzése.

ELVÁRÁSOK:
• Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség,

• Három műszakos munkarend vállalása.

OPERÁTOR

Jelentkezés:

l

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbisen
telefonszámon: 06/20 440 8543, vagy küldje el önéletrajzát
a pozíció megnevezésével a karrier.veszprem@continen-
tal-corporation.com e-mail címre!

IRODAI KISEGÍTŐ
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

MUNKATÁRS
Amit ajánlunk:
   • 6 vagy 8 órás határozott idejű munkaviszony
   • Cafeteria
   • Stabil munkahely
   • Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)
   • Utazási támogatás
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel 
az alábbi tulajdonságokkal:
   • rendelkezel MS Offi  ce (Word, Excel) 
        felhasználói szintű ismerettel
  • pontosság
  • monotonitás tűrés
  • nyitott vagy a fejlődésre
  • megváltozott munkaképességű státus

PARKGONDOZÓ 
segédmunkás

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

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. március 14-ig 

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

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

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

Legyél részese Ajka szebbé tételének!

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!

Ajka-Devecser
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Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

az alábbi munkakörbe,
munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe,

NonprofiNonprofi t Kft.NonprofiNonprofi t Kft.Nonprofi t Kft.Nonprofi
munkatársakat keres
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Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.

   • 
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel 

   • Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)
   • Utazási támogatás

   • Cafeteria
Stabil munkahely
Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)

IRODAI KISEGÍTŐ
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

MUNKATÁRS
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        felhasználói szintű ismerettel
pontosság
monotonitás tűrés

rendelkezel MS Offi
        felhasználói szintű ismerettel

Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel 
az alábbi tulajdonságokkal:az alábbi tulajdonságokkal:az alábbi tulajdonságokkal:

rendelkezel MS Offi  ce (Word, Excel) 
        felhasználói szintű ismerettel

pontosság
monotonitás tűrésmonotonitás tűrés
nyitott vagy a fejlődésrenyitott vagy a fejlődésre  • nyitott vagy a fejlődésre
megváltozott munkaképességű státus  • 

pontosságpontosság
monotonitás tűrés

6 vagy 8 órás határozott idejű munkaviszony6 vagy 8 órás határozott idejű munkaviszony

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
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Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel 

6 vagy 8 órás határozott idejű munkaviszony
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megváltozott munkaképességű státus

PARKGONDOZÓ

megváltozott munkaképességű státusmegváltozott munkaképességű státus

PARKGONDOZÓPARKGONDOZÓ
segédmunkássegédmunkássegédmunkássegédmunkás

Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 

PARKGONDOZÓ

FELADAT:
•

Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha rendelkezel 

   • 
megváltozott munkaképességű vagy

Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:

   • szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni
   • részt akarsz venni Ajka szebbé tételében

megváltozott munkaképességű vagy

dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 
       cserjékkel       cserjékkel

szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni

Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:

APATÁBA

K A

APATÁBA!
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dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 

PARKGONDOZÓ

dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 

szeretsz a szabadban dolgozni és alkotniszeretsz a szabadban dolgozni és alkotniszeretsz a szabadban dolgozni és alkotni
részt akarsz venni Ajka szebbé tételébenrészt akarsz venni Ajka szebbé tételében
megváltozott munkaképességű vagy
részt akarsz venni Ajka szebbé tételében
megváltozott munkaképességű vagy

dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, dolgoztál kertészetben, vagy virágokkal, 

ELVÁRÁSOK:
LeLegalább 8 osztályos általános iskolai vé

Három műszakos munkarend vállalása.

ELVÁRÁSOK:
alább 8 osztályos általános iskolai vé

Műszakonkénti Műszakonkénti Műszakonkénti Műszakonkénti 

ELVÁRÁSOK:

•

•

Három műszakos munkarend vállalása.

Cafeteria és biztos munkahely

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. március 14-ig 

teljes munkaidőben foglalkoztatunk
Cafeteria és biztos munkahely

Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:
teljes munkaidőben foglalkoztatunk
Cafeteria és biztos munkahely

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 

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

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. március 14-ig 

ű és mennyiséfelelő minőségfelelő minősé
a munkautasításban előírt fola munkautasításban előírt fola munkautasításban előírt fola munkautasításban előírt fola munkautasításban előírt fol
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Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és
folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, az AE-Plasztik ZRT.

az alábbi munkakörbe keres új munkatársakat

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
    AMIT KÍNÁLUNK: 
    • Emberközpontú családias légkör
    • Klimatizált munkakörnyezet
    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
    • Vidékieknek útiköltség térítés
    Hozz magaddal valakit mi jutalmazni fogjuk!

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezni, érdeklődni az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)

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

Feltételek:
• előző munkahelyen min.
  1 év folyamatos munkaviszony
• min. 8 általános iskolai végzettség illetve
   munkakörökhöz szükséges végzettség
• lakóhely Ajka és környéke
Amit kínálunk:
• bejárás 80 %-os támogatása
• környékbeli viszonyokat meghaladó
   kereseti lehetőségek
• délelőttös 1 műszakos munkarend
Jelentkezni lehet
a megadott e-mail címen fuchstojas@gmail.com 
(telefonos jelentkezést nem fogadunk el), fényképes 
önéletrajz benyújtásával lehetséges.

A Fuchs Tojás munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

baromfi telep állatgondozó
csomagolóüzem anyagmozgató

csomagolóüzem betanított munkás

Az állásbörzéken személyesen is 
találkozhatsz a különböző válla-
latok képviselőivel, érdeklődhetsz 
álláslehetőségek iránt, és előadá-
sokon, érdekes programokon is 
részt vehetsz. 

1.Tervezz előre!
Fogalmazd meg, milyen céllal 
akarsz kimenni az állásbörzére! 
Felmérnéd a lehetőségeidet a mun-
kaerőpiacon? Bizonytalan vagy 
benne, milyen területek érdekelnek? 
A kapcsolati hálódat bővítenéd? Ha 
konkrét cégekhez szeretnéd beadni 
a jelentkezésedet, mindenképpen 
állíts össze egy akciótervet ahhoz, 
mely cégek kínálnak neked való le-
hetőségeket, és őket melyik standnál 
találod meg.
2.Hagyj időt magadnak!
Ha az állásbörze látogatásodat 
úgy tervezed, hogy végigrohansz a 
standokon, mindenhol ott hagyva 
a CV-det, hogy biztosra menj, ki 
kell, hogy ábrándítsunk. Egyrészt 
a cégek sem szeretik azokat a lá-
togatókat, akik céltalanul beadják 
mindenhová a jelentkezésüket, 
másrészt képtelen leszel után követ-
ni ekkora mennyiségű jelentkezést. 
Szűrd meg jól a neked való cégeket, 
hogy a helyszínen legyen időd a mi-
nőségi beszélgetésre!
3.Mutatkozz be!
A rendezvény előtt szedd össze ma-
gadban, hogyan mutatkoznál be 
1 percben! Röviden bemutatkozni 
nem nehéz, röviden és emlékezete-
sen annál inkább. De mit is mondj 
egy ilyen helyzetben?
Hogy hívnak?
Milyen típusú állások érdekelnek? 
(szakterület, feladatok, munkakör, 

fő- vagy részmunkaidős, gyakorno-
ki, stb.)
Milyen releváns munkatapasztala-
tod van?
Hol végeztél/milyen szakon ta-
nulsz?
Személyes motivációd, azaz miért 
ilyen típusú állást keresel?
Miért gondolod, hogy alkalmas 
vagy egy ilyen típusú állásra, mit 
nyer veled a cég, ha téged választ?
4.Legyen online és offl  ine aktuális 
önéletrajzod!
A regisztráció során mindenképpen 
érdemes feltölteni önéletrajzodat. A 
HVG Állásbörzén ugyanis az e-reg 
rendszer segítségével pillanatok 
alatt tudsz jelentkezni a helyszínen 
a számodra vonzó pozícióra. Ha 
azonban biztosra akarsz menni, 
érdemes néhány példányt kinyom-
tatva is magaddal vinni.
5.Ismerd a céget!
Azoknak a cégeknek, amelyek fel-
kerülnek a listádra, mindenképp 
nézz utána! Mivel foglalkozik a 
vállalat? Nézd meg a börze honlap-
ján a bemutatkozásukat, Facebook 
és LinkedIn oldalukról se feledkezz 
meg. Semmiképpen ne tedd fel az 
alábbi kérdéseket: „Milyen üres 
állásaik vannak?”, „Az Önök cége 
mivel foglalkozik?”
6.Kérdezz!
Az állásbörzékből csakis akkor pro-
fi tálhatsz, ha kihasználod azokat 
az előnyöket, amelyeket az online 
álláskereséssel szemben nyújtanak. 
Ha csak beadod az önéletrajzodat, 
ugyanott vagy, mintha egy karri-
eroldalon jelentkeznél. A kiállító 
cégek úgy jegyeznek meg leginkább, 
ha jó kérdéseket teszel fel. Érdeklődj 
a cég kultúrájáról, szakmai tevé-

7+1 tipp, hogy tényleg megérje 
elmenned egy állásbörzére

kenységéről, a teljesítményértékelő
rendszerről, vagy egyszerűen a ki-
választási folyamatról.
Bevinnéd a kutyád a munkába?
Nem tudnál élni home offi  ce nélkül?
Számít, ha a cégnek van saját foci-
csapata, vagy eljárhatsz a kollégák-
kal edzeni? 
7.Kezdeményezz!
Ne várd meg, hogy a standok között
bolyongva a cégek megszólítsa-
nak! Légy proaktív, kezdeményezd
Te a bemutatkozást. Ennek során
mondd el konkrétan, mely szakte-
rületek érdekelnek, hogy a cég kép-
viselője tudjon kapcsolódni ehhez a
vállalatnál meghirdetett munkakö-
rök ajánlásával.
8.Ne feledkezz meg az
utánkövetésről!
A rendezvény nem ér véget azzal,
hogy kisétálsz a kapun. A listát,
amelyet a meglátogatandó standok-
ról készítettél, az esemény közben
egészítsd ki a kapott információk-
kal: milyen pozíciót ajánlottak, me-
lyekre adtad le a jelentkezésedet. Az
adott cég képviselőjétől ne felejtsd
el elkérni a névjegykártyáját, hogy
ha huzamosabb ideig nem jelent-
keznek, tudj érdeklődni, hogy áll a
kiválasztási folyamat. Előfordulhat,
hogy még nem dolgoztál fel teljesen
a jelentkezéseket.
Ha elkészítetted az akciótervedet,
felkészültél a bemutatkozásra, és a
cégeknek is utánanéztél, nagy esély-
lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
Az előzetes felkészülésnek köszön-
hetően pedig valószínűleg a karrier-
támogató és önfejlesztő  előadások-
ra, és az interaktív workshopokra is
jut időd. 
forrás: cvonline.hu

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
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Az állásbörzéken személyesen is 
találkozhatsz a különböző válla-
latok képviselőivel, érdeklődhetsz 
álláslehetőségek iránt, és előadá-

Az állásbörzéken személyesen is 

elmenned egy állásbörzére
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elmenned egy állásbörzéreelmenned egy állásbörzéreelmenned egy állásbörzére

fő- vagy részmunkaidős, gyakorno-

elmenned egy állásbörzére
Az állásbörzéken személyesen is fő- vagy részmunkaidős, gyakorno-

ki, stb.)

7+1 tipp, hogy tényleg megérje 7+1 tipp, hogy tényleg megérje 
elmenned egy állásbörzére

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

az alábbi munkakörbe keres új munkatársakataz alábbi munkakörbe keres új munkatársakat
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Hosszú távú munkalehetőség
Versenyképes bér+juttatások

Minőségbiztosítási területen szerzettMinőségbiztosítási területen szerzett

A világ számos pontján 12
yáregységből álló holdinghoz tartozás

A világ számos pontján 12
yáregységből álló holdinghoz tartozásyáregységből álló holdinghoz tartozás

Változatos szakmai kihívásokVáltozatos szakmai kihívások

Versenyképes bér+juttatásokVersenyképes bér+juttatások
A világ számos pontján 12

yáregységből álló holdinghoz tartozás

    • mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
    ELVÁRÁSOK:
    • pontos, precíz munkavégzés

    • termelési tervben meghatározott számú termék
      gyártása és dokumentálása
    • mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
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    • termelési tervben meghatározott számú termék
      gyártása és dokumentálása

    ELVÁRÁSOK:
    • pontos, precíz munkavégzés    • pontos, precíz munkavégzés
    • min. általános iskolai végzettség    • min. általános iskolai végzettség

3 műszakos munkavégzés vállalása
    • min. általános iskolai végzettség
    • 
    AMIT KÍNÁLUNK:     AMIT KÍNÁLUNK:     AMIT KÍNÁLUNK: 
    • Emberközpontú családias légkör

      automata ill. félautomata berendezések kezelésével      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
    ELVÁRÁSOK:
    • pontos, precíz munkavégzés
    • min. általános iskolai végzettség

konkrét cégekhez szeretnéd beadni 
a jelentkezésedet, mindenképpen 

A regisztráció során mindenképpen 
érdemes feltölteni önéletrajzodat. A 
HVG Állásbörzén ugyanis az e-reg 
rendszer segítségével pillanatok 
alatt tudsz jelentkezni a helyszínen 

4.Legyen online és offl
önéletrajzod!
A regisztráció során mindenképpen 
érdemes feltölteni önéletrajzodat. A 
HVG Állásbörzén ugyanis az e-reg 

vagy egy ilyen típusú állásra, mit 
nyer veled a cég, ha téged választ?nyer veled a cég, ha téged választ?
4.Legyen online és offl
önéletrajzod!
A regisztráció során mindenképpen 

a jelentkezésedet, mindenképpen 
állíts össze egy akciótervet ahhoz, 
mely cégek kínálnak neked való le-
állíts össze egy akciótervet ahhoz, 
mely cégek kínálnak neked való le-
hetőségeket, és őket melyik standnál 
mely cégek kínálnak neked való le-
hetőségeket, és őket melyik standnál hetőségeket, és őket melyik standnál 

2.Hagyj időt magadnak!2.Hagyj időt magadnak!
Ha az állásbörze látogatásodat 
2.Hagyj időt magadnak!
Ha az állásbörze látogatásodat 

konkrét cégekhez szeretnéd beadni 
a jelentkezésedet, mindenképpen a jelentkezésedet, mindenképpen 
állíts össze egy akciótervet ahhoz, 

alatt tudsz jelentkezni a helyszínen 

fő- vagy részmunkaidős, gyakorno-

Milyen releváns munkatapasztala-

kenységéről, a teljesítményértékelő
rendszerről, vagy egyszerűen a ki-
választási folyamatról.
Bevinnéd a kutyád a munkába

kenységéről, a teljesítményértékelő
rendszerről, vagy egyszerűen a ki-

Milyen releváns munkatapasztala-

Hol végeztél/milyen szakon ta-Hol végeztél/milyen szakon ta-Hol végeztél/milyen szakon ta-

Személyes motivációd, azaz miért Személyes motivációd, azaz miért 
ilyen típusú állást keresel?ilyen típusú állást keresel?
Miért gondolod, hogy alkalmas 

Milyen releváns munkatapasztala-
Bevinnéd a kutyád a munkába
Nem tudnál élni home offi

a cégek sem szeretik azokat a lá-
togatókat, akik céltalanul beadják 
mindenhová a jelentkezésüket, 
másrészt képtelen leszel után követ-
ni ekkora mennyiségű jelentkezést. 

kell, hogy ábrándítsunk. Egyrészt 
a cégek sem szeretik azokat a lá-
togatókat, akik céltalanul beadják 
mindenhová a jelentkezésüket, 

úgy tervezed, hogy végigrohansz a 
standokon, mindenhol ott hagyva standokon, mindenhol ott hagyva 
a CV-det, hogy biztosra menj, ki 
kell, hogy ábrándítsunk. Egyrészt 
a cégek sem szeretik azokat a lá-

ni ekkora mennyiségű jelentkezést. 
Szűrd meg jól a neked való cégeket, 
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    • mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
    • mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
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Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

    • Emberközpontú családias légkör
    • Klimatizált munkakörnyezet
    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer

3 műszakos munkavégzés vállalása

    • Emberközpontú családias légkör

3 műszakos munkavégzés vállalása

    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
    • Vidékieknek útiköltség térítés
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
    • Vidékieknek útiköltség térítés
    Hozz magaddal valakit mi jutalmazni fogjuk!
    • Vidékieknek útiköltség térítés
    Hozz magaddal valakit mi jutalmazni fogjuk!    Hozz magaddal valakit mi jutalmazni fogjuk!
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    • Emberközpontú családias légkör
    • Klimatizált munkakörnyezet    • Klimatizált munkakörnyezet
    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer

érdemes néhány példányt kinyom-
tatva is magaddal vinni.
5.Ismerd a céget!
Azoknak a cégeknek, amelyek fel-
kerülnek a listádra, mindenképp 

a számodra vonzó pozícióra. Ha 
azonban biztosra akarsz menni, 
érdemes néhány példányt kinyom-

rendszer segítségével pillanatok 
alatt tudsz jelentkezni a helyszínen alatt tudsz jelentkezni a helyszínen 
a számodra vonzó pozícióra. Ha 
azonban biztosra akarsz menni, 
érdemes néhány példányt kinyom-

Azoknak a cégeknek, amelyek fel-
kerülnek a listádra, mindenképp 
Azoknak a cégeknek, amelyek fel-
kerülnek a listádra, mindenképp 
nézz utána! Mivel foglalkozik a 
kerülnek a listádra, mindenképp 
nézz utána! Mivel foglalkozik a 
vállalat? Nézd meg a börze honlap-
nézz utána! Mivel foglalkozik a 
vállalat? Nézd meg a börze honlap-
ján a bemutatkozásukat, Facebook 
vállalat? Nézd meg a börze honlap-
ján a bemutatkozásukat, Facebook 
és LinkedIn oldalukról se feledkezz 
ján a bemutatkozásukat, Facebook 
és LinkedIn oldalukról se feledkezz 

tatva is magaddal vinni.
5.Ismerd a céget!5.Ismerd a céget!
Azoknak a cégeknek, amelyek fel-
kerülnek a listádra, mindenképp 

7.Kezdeményezz!
Ne várd meg, hogy a standok közöt
bolyongva a cégek megszólítsa-

Számít, ha a cégnek van saját foci-
csapata, vagy eljárhatsz a kollégák-

Bevinnéd a kutyád a munkába
  ce nélkülNem tudnál élni home offi  ce nélkülNem tudnál élni home offi  ce nélkül

Számít, ha a cégnek van saját foci-
csapata, vagy eljárhatsz a kollégák-

Ne várd meg, hogy a standok közöt
bolyongva a cégek megszólítsa-
nak! Légy proaktív, kezdeményez
bolyongva a cégek megszólítsa-
nak! Légy proaktív, kezdeményez
Te a bemutatkozást. Ennek során
nak! Légy proaktív, kezdeményez
Te a bemutatkozást. Ennek során
mondd el konkrétan, mely szakte-
Te a bemutatkozást. Ennek során
mondd el konkrétan, mely szakte-mondd el konkrétan, mely szakte-
rületek érdekelnek, hogy a cég kép-rületek érdekelnek, hogy a cég kép-
viselője tudjon kapcsolódni ehhez a

7.Kezdeményezz!
Ne várd meg, hogy a standok közöt
bolyongva a cégek megszólítsa-
nak! Légy proaktív, kezdeményez

A rendezvény előtt szedd össze ma-
gadban, hogyan mutatkoznál be 
1 percben! Röviden bemutatkozni 

hogy a helyszínen legyen időd a mi-

A rendezvény előtt szedd össze ma-

ni ekkora mennyiségű jelentkezést. 
Szűrd meg jól a neked való cégeket, 
ni ekkora mennyiségű jelentkezést. 
Szűrd meg jól a neked való cégeket, 
hogy a helyszínen legyen időd a mi-

gadban, hogyan mutatkoznál be 
1 percben! Röviden bemutatkozni 1 percben! Röviden bemutatkozni 
nem nehéz, röviden és emlékezete-nem nehéz, röviden és emlékezete-
sen annál inkább. De mit is mondj sen annál inkább. De mit is mondj 
egy ilyen helyzetben?
sen annál inkább. De mit is mondj 
egy ilyen helyzetben?
Hogy hívnak?
egy ilyen helyzetben?
Hogy hívnak?
Milyen típusú állások érdekelnek? 

A rendezvény előtt szedd össze ma-A rendezvény előtt szedd össze ma-
gadban, hogyan mutatkoznál be 
1 percben! Röviden bemutatkozni 
nem nehéz, röviden és emlékezete-

Feltételek:
előző munkahelyen min.

  1 év folyamatos munkaviszony

Feltételek:
előző munkahelyen min.

csomagolóüzem betanított munkás
csomagolóüzem anyagmozgatócsomagolóüzem anyagmozgató

csomagolóüzem betanított munkás

előző munkahelyen min.
  1 év folyamatos munkaviszony

min. 8 általános iskolai végzettség illetve
  1 év folyamatos munkaviszony
• min. 8 általános iskolai végzettség illetve

Feltételek:
előző munkahelyen min.előző munkahelyen min.

  1 év folyamatos munkaviszony
min. 8 általános iskolai végzettség illetve
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Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.
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munkatársakat keresmunkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Fuchs Tojás
az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:

 telep állatgondozó

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

adott cég képviselőjétől ne felejts
el elkérni a névjegykártyáját, hog
ha huzamosabb ideig nem jelent-
keznek, tudj érdeklődni, hogy áll a
kiválasztási folyamat. Előfordulhat,

kal: milyen pozíciót ajánlottak, me-
lyekre adtad le a jelentkezésedet. A
adott cég képviselőjétől ne felejts
el elkérni a névjegykártyáját, hog
ha huzamosabb ideig nem jelent-

ról készítettél, az esemény közben
egészítsd ki a kapott információk-egészítsd ki a kapott információk-
kal: milyen pozíciót ajánlottak, me-
lyekre adtad le a jelentkezésedet. A
adott cég képviselőjétől ne felejts

alábbi kérdéseket: „Milyen üres 
állásaik vannak?”, „Az Önök cége 
alábbi kérdéseket: „Milyen üres 
állásaik vannak?”, „Az Önök cége állásaik vannak?”, „Az Önök cége 

Az állásbörzékből csakis akkor pro-Az állásbörzékből csakis akkor pro-
 tálhatsz, ha kihasználod azokat 

Az állásbörzékből csakis akkor pro-
 tálhatsz, ha kihasználod azokat 

az előnyöket, amelyeket az online 

és LinkedIn oldalukról se feledkezz 
meg. Semmiképpen ne tedd fel az meg. Semmiképpen ne tedd fel az 
alábbi kérdéseket: „Milyen üres keznek, tudj érdeklődni, hogy áll a

kiválasztási folyamat. Előfordulhat,
hogy még nem dolgoztál fel teljesen

(telefonos jelentkezést nem fogadunk el),
önéletrajz benyújtásával lehetséges.

vállalatnál meghirdetett munkakö-

8.Ne feledkezz meg a8.Ne feledkezz meg a8.Ne feledkezz meg a

A rendezvény nem ér véget azzal,A rendezvény nem ér véget azzal,A rendezvény nem ér véget azzal,
hogy kisétálsz a kapun. A listát,
amelyet a meglátogatandó standok-
hogy kisétálsz a kapun. A listát,
amelyet a meglátogatandó standok-

viselője tudjon kapcsolódni ehhez a
vállalatnál meghirdetett munkakö-vállalatnál meghirdetett munkakö-

cégek úgy jegyeznek meg leginkább, 
ha jó kérdéseket teszel fel. Érdeklődj 
a cég kultúrájáról, szakmai tevé-

ugyanott vagy, mintha egy karri-
eroldalon jelentkeznél. A kiállító 
cégek úgy jegyeznek meg leginkább, 
ha jó kérdéseket teszel fel. Érdeklődj 

álláskereséssel szemben nyújtanak. 
Ha csak beadod az önéletrajzodat, 
álláskereséssel szemben nyújtanak. 
Ha csak beadod az önéletrajzodat, 
ugyanott vagy, mintha egy karri-
eroldalon jelentkeznél. A kiállító 

(szakterület, feladatok, munkakör, 
Milyen típusú állások érdekelnek? Milyen típusú állások érdekelnek? 
(szakterület, feladatok, munkakör, a cég kultúrájáról, szakmai tevé-

lakóhely Ajka és környéke

bejárás 80 %-os támogatása
környékbeli viszonyokat meghaladó

   munkakörökhöz szükséges végzettség
lakóhely Ajka és környéke

  1 év folyamatos munkaviszony
min. 8 általános iskolai végzettség illetve

  1 év folyamatos munkaviszony
min. 8 általános iskolai végzettség illetve

   munkakörökhöz szükséges végzettség
lakóhely Ajka és környéke

bejárás 80 %-os támogatása
környékbeli viszonyokat meghaladó
bejárás 80 %-os támogatása
környékbeli viszonyokat meghaladó

   kereseti lehetőségek
környékbeli viszonyokat meghaladó

   kereseti lehetőségek   kereseti lehetőségek
délelőttös 1 műszakos munkarend

   kereseti lehetőségek
délelőttös 1 műszakos munkarend

Jelentkezni lehet

Amit kínálunk:
bejárás 80 %-os támogatása
környékbeli viszonyokat meghaladó

csomagolóüzem anyagmozgató
csomagolóüzem betanított munkáscsomagolóüzem betanított munkáscsomagolóüzem betanított munkás

Ha elkészítetted az akciótervedet,
felkészültél a bemutatkozásra, és a
cégeknek is utánanéztél, nagy esély-
lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
Az előzetes felkészülésnek köszön-

hogy még nem dolgoztál fel teljesen

Ha elkészítetted az akciótervedet,
felkészültél a bemutatkozásra, és a
cégeknek is utánanéztél, nagy esély-

keznek, tudj érdeklődni, hogy áll a
kiválasztási folyamat. Előfordulhat,kiválasztási folyamat. Előfordulhat,
hogy még nem dolgoztál fel teljesen

Ha elkészítetted az akciótervedet,

lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
Az előzetes felkészülésnek köszön-
lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
Az előzetes felkészülésnek köszön-
hetően pedig valószínűleg a karrier-
Az előzetes felkészülésnek köszön-
hetően pedig valószínűleg a karrier-
támogató és önfejlesztő  előadások-
hetően pedig valószínűleg a karrier-
támogató és önfejlesztő  előadások-
ra, és az interaktív workshopokra is
támogató és önfejlesztő  előadások-
ra, és az interaktív workshopokra is
jut időd. 
ra, és az interaktív workshopokra is
jut időd. 

felkészültél a bemutatkozásra, és a
cégeknek is utánanéztél, nagy esély-cégeknek is utánanéztél, nagy esély-
lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
Az előzetes felkészülésnek köszön-

fuchstojas@gmail.com
 fényképes 

fuchstojas@gmail.com
(telefonos jelentkezést nem fogadunk el),(telefonos jelentkezést nem fogadunk el),
önéletrajz benyújtásával lehetséges.
(telefonos jelentkezést nem fogadunk el),
önéletrajz benyújtásával lehetséges.önéletrajz benyújtásával lehetséges.

fuchstojas@gmail.com
 fényképes 
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Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

• kőműves
• ács

• C+E kategóriás gépkocsivezető
(darukezelő vizsgával)

• földmunkagép kezelő
• építészmérnök

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

Minőségügyi munkatárs,
Méréstechnikus
FELADATOK:
■  Gyártás indítási és gyártásközi ellenőrzés
    2D, 3D mérőgépeken
■  Mérési adatok rögzítése, szállítási
   dokumentáció összeállítása
■  Mérőeszköz nyilvántartás, kalibrációk,
   hitelesítések kezelése
■  Aktív részvétel az aktuális termeléssel
   kapcsolatos minőségügyi kérdésekben

ELVÁRÁSOK:
■  Középfokú műszaki, - technikusi végzettség
   és/vagy gyártási területen szerzett tapasztalat
■  Műszaki rajz olvasási képesség
■  Pontos, precíz önálló munkavégzés
■  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
■  2 műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:

■ Versenyképes
  jövedelem

■ Béren kívüli
  juttatások, Cafetéria

■ Hosszú távú, biztos
  munkahely egy
  sikeres és
  folyamatosan fejlődő
  vállalatnál

■ Változatos munka

■ Családias
  munkakörnyezet

■ Felelősségteljes
  feladatok,
  személyes fejlődési
  lehetőség

Az ajkai székhelyű Speed-Tech Kft. több mint 100 munkavállalóval 20 éve tevékenykedik 
CNC megmunkálás, hegesztés-technika és az elektrotechnika területén.

Ajkai telephelyünkre keresünk:

Ha szívesen lenne egy stabil vállalati háttérrel rendelkező fi atal csapat tagja, 
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:

8400-Ajka, Sport u. 29. vagy e-mailen: offi ce@speedtech.hu

Látogassa meg
Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!

Munkatársakat keresünk 
biztos munkahelyre

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

Nálunk NINCS FOLYAMATOS munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

az alábbi munkakörökbe

Munkahelyet váltana? Belekerült
a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!
Ránk számíthat - és mi Önre?
a MI világunk - az ÖN lehetősége

• FOLYAMATOS FELVÉTEL
• HOSSZÚTÁVÚ LEHETŐSÉG
• STABIL MEGRENDELÉSÁLLOMÁNY
Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!

AJKÁRA

Bock Hungária Kft.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu
Tel: 06-70/520-7410

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

• összeszerelő

Elérhető jövedelem
fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 
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• • • C+E C+E C+E 
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Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374
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 Speed-Tech Kft. több mint 100 munkavállalóval 20 éve tevékenykedik 
CNC megmunkálás, hegesztés-technika és az elektrotechnika területén.
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   hitelesítések kezelése
Aktív részvétel az aktuális termeléssel

   kapcsolatos min

   dokumentáció összeállítása
eszköz nyilvántartás, kalibrációk,

   hitelesítések kezelése
Aktív részvétel az aktuális termeléssel

gépeken
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   kapcsolatos min   kapcsolatos min
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Ajkai telephelyünkre keresünk:
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a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!
Ránk számíthat - és mi Önre?
a MI világunk - az ÖN lehetősége
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el egy bemutatkozó beszélgetésre!

 STABIL MEGRENDELÉSÁLLOMÁNY
Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjönJelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!
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   és/vagy gyártási területen szerzett tapasztalat
ajz olvasási képesség
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ajz olvasási képességajz olvasási képesség

Pontos, precíz önálló munkavégzés
 számítógépes ismeretek

  juttatások, Cafetéria

■ Hosszú távú, biztos
  munkahely egy

  jövedelem

Béren kívüli
  juttatások, Cafetéria

VersenyképesVersenyképes
  jövedelem

Béren kívüli

  munkahely egy

 fröccsöntőgép-kezelő
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az alábbi munkakörökbe
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•Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjönJelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
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• fröccsöntőgép-kezelő

Munkatársakat keresünk Munkatársakat keresünk Munkatársakat keresünk 
biztos munkahelyrebiztos munkahelyrebiztos munkahelyrebiztos munkahelyre

Munkatársakat keresünk 

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

Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu

8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Tel.: 06 (88) 216-146

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

06-70/520-7410

Ha szívesen lenne egy stabil vállalati háttérrel rendelkez
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:

8400-Ajka, Sport u. 29. vagy e-mailen: of

Ha szívesen lenne egy stabil vállalati háttérrel rendelkez
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:

8400-Ajka, Sport u. 29. vagy e-mailen: of8400-Ajka, Sport u. 29. vagy e-mailen: of

Ha szívesen lenne egy stabil vállalati háttérrel rendelkez
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:

8400-Ajka, Sport u. 29. vagy e-mailen: of

Változatos munka

  folyamatosan fejlő

Hosszú távú, biztos

ődő

Változatos munka

CsaládiasCsaládiasCsaládias
  munkakörnyezet  munkakörnyezet  munkakörnyezet

Felel■ Felel
  feladatok,

Változatos munka

 anyagmozgató
 CNC marós
 anyagmozgató

 fröccsöntőgép-kezelő fröccsöntőgép-kezelő

 anyagmozgató
 takarító 
 anyagmozgató
 takarító  takarító  takarító  takarító  takarító 
 összeszerelő összeszerelő

 anyagmozgató anyagmozgató

fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 

 fröccsöntőgép-kezelő

Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!
Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!Válaszolunk a kérdéseire!Válaszolunk a kérdéseire!

 ce@speedtech.hu ce@speedtech.hu

 atal csapat tagja,  atal csapat tagja, 
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:
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-es telefonszámon.

Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban
-es telefonszámon.

 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

Az egészséges önbizalom elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat mind a szakmai, 
mind a magánéletünkben. Tisz-
tában kell lennünk azzal, hogy 
mire vagyunk képesek, és meny-
nyit ér a munkánk. Ez persze 
csak elméletben ilyen egyszerű, 
a valóságban a rengeteg külső 
hatás könnyen elbizonytalanít-
hat, például, hogy úgy érezzük 
a főnökünk nem tart elég jónak 
minket egy fi zetésemeléshez vagy 
előléptetéshez. Fontos, hogy ne 
kizárólag mások véleménye 
alapján alakítsuk ki a képet saját 
magunkról, mindig vizsgáljuk 
meg képességeinket és töreked-
jünk a fejlődésre.

A jó hír az, hogy az önbizalom 
növelés egy tudatos folyamat is 
lehet, ami segít, hogy egy mély-
repülés után ismét szárnyakat 
kapjunk. Nézzük meg, miket tehe-
tünk, hogy magabiztosak tudjunk 
lenni:

1. Ne másokat hibáztass!
Vállalj felelősséget magadért és a 
tetteidért. Ha valami nem sikerül, 
azt nézd meg, hogy te hol hibáztál 
és dolgozz rajta, hogy legközelebb 
ne forduljon elő. A kollégáid vagy 
a főnököd hibáztatása nem segíti 
a te fejlődésedet.

2. Felejtsd el a negatív hozzáál-
lást!
Ha gyakran mondogatod, hogy 
ez nekem úgysem sikerül, nem 
vagyok benne jó, akkor ez most 
sürgősen hagyd abba. Ha valamit 
elégszer mondogatsz magadnak 
azt előbb-utóbb el is hiszed, akkor 
hát miért ne lehetne ez a valami 
pozitív? Mondhatod, hogy jobban 
sikerült, mint tavaly és sokat ta-
nultam a helyzetből.

3. Koncentrálj az erősségeidre!
Figyelj arra, hogy miben vagy jó, 
mit szeretsz csinálni, és ezekre 
legyél büszke. Ne azt nézegesd, 
hogy mennyi mindent nem tudsz, 
hanem azt, hogy mennyi minden-
ben fejlődtél az elmúlt időszak-
ban.

4. Képezd magad!
A lehetőségeid száma szinte vég-
telen! Tanulj új dolgokat, ismerd 
meg és értsd meg a rendszereket, 
amik körülvesznek, így határozot-

tabban tudsz majd válaszolni, ha
a véleményed kérdezik.

5. Ne félj segítséget kérni!
Természetes, hogyha valami nem
úgy sikerül, ahogy elterveztük, az
lelomboz és elbizonytalanít. Kérj
meg valakit, akinek a tapaszta-
latában megbízol, hogy segítsen
megtanulni, hogyan tudod sikere-
sen véghezvinni a feladatot.

6. Ne vedd túl komolyan!
Nem kell tragikusan felfogni a
helyzetet, ha valamit elrontasz,
próbálj tanulni belőle, ne úgy fogd
fel, hogy neked semmi sem sikerül
inkább fogd fel komikusan a hely-
zetet. Ez persze nem azt jelenti,
hogy vedd félvállról a problémá-
kat, csupán annyit, hogy nem kell
kiakadni apróságokon.

7. Ne vedd magadra mások véle-
ményét!
Természetes dolog az, ha szeret-
nénk beilleszkedni egy közösségbe
és minél jobb képet kialakítani
magunkról. De fontos tisztáznod
magadban, hogy mindenkinek
nem lehet megfelelni, mindig lesz
valaki, aki a céltáblát látja ben-
ned. Nem szabad, hogy ez visz-
szahúzzon! Keresd azoknak az
embereknek a társaságát, akikkel
megvan az összhang és segítik a
fejlődésedet.

8. Állj ki magadért!
Rengeteg olyan helyzettel talál-
kozunk nap mint nap, amikor
megpróbálják ránk erőltetni má-
sok akaratát. Ne hagyd magad
elnyomni, állj ki magadért és a
véleményedért!
 
A szakmai önismeret nagyon fon-
tos dolog a karrierépítés során, ha
szeretnél előrébb jutni az életed-
ben, ezért fontos, hogy folyama-
tosan dolgozz rajta. Ennek az első
lépése, hogy felépíted az önbizal-
madat, épp ezért az önbizalom-
hiány nagyon sokak életét keseríti
meg. Ezek a lépések tudnak segíte-
ni a  magabiztosságod fejlesztésé-
ben, de ha úgy érzed, hogy egye-
dül nem tudod megtenni a kezdő
lépéseket érdemes tanácsot kérned
egy szakembertől, felkeresned egy
önismereti tanácsadót.
 
forrás: cvonline.hu
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Az ülőbútorokat gyártó

A jó hír az, hogy az önbizalom 
növelés egy tudatos folyamat is 
lehet, ami segít, hogy egy mély-
repülés után ismét szárnyakat 

ünk a fejlődésre.

A jó hír az, hogy az önbizalom 
növelés egy tudatos folyamat is 

magunkról, mindig vizsgáljuk 
meg képességeinket és töreked-meg képességeinket és töreked-
ünk a fejlődésre.

A jó hír az, hogy az önbizalom 

csak elméletben ilyen egyszerű, 
a valóságban a rengeteg külső 
hatás könnyen elbizonytalanít-
hat, például, hogy úgy érezzük 

meg valakit, akinek a tapaszta-
latában megbízol, hogy segítsen
megtanulni, hogyan tudod sikere-
sen véghezvinni a feladatot.

úgy sikerül, ahogy elterveztük, a
lelomboz és elbizonytalanít. Kérj
meg valakit, akinek a tapaszta-
latában megbízol, hogy segítsen
megtanulni, hogyan tudod sikere-

5. Ne félj segítséget kérni!
Természetes, hogyha valami nemTermészetes, hogyha valami nem
úgy sikerül, ahogy elterveztük, a
lelomboz és elbizonytalanít. Kérj
meg valakit, akinek a tapaszta-

hatás könnyen elbizonytalanít-
hat, például, hogy úgy érezzük 
a főnökünk nem tart elég jónak 
hat, például, hogy úgy érezzük 
a főnökünk nem tart elég jónak 

 zetésemeléshez vagy 
a főnökünk nem tart elég jónak 

 zetésemeléshez vagy  zetésemeléshez vagy 
előléptetéshez. Fontos, hogy ne előléptetéshez. Fontos, hogy ne 
kizárólag mások véleménye kizárólag mások véleménye 
alapján alakítsuk ki a képet saját 

a valóságban a rengeteg külső 
hatás könnyen elbizonytalanít-hatás könnyen elbizonytalanít-
hat, például, hogy úgy érezzük 
a főnökünk nem tart elég jónak 

tabban tudsz majd válaszolni, hatabban tudsz majd válaszolni, hatabban tudsz majd válaszolni, ha
a véleményed kérdezik.a véleményed kérdezik.
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1. Ne másokat hibáztass!
Vállalj felelősséget magadért és a 
tetteidért. Ha valami nem sikerül, 

tünk, hogy magabiztosak tudjunk 

1. Ne másokat hibáztass!

repülés után ismét szárnyakat 
kapjunk. Nézzük meg, miket tehe-
repülés után ismét szárnyakat 
kapjunk. Nézzük meg, miket tehe-
tünk, hogy magabiztosak tudjunk 

Vállalj felelősséget magadért és a 
tetteidért. Ha valami nem sikerül, tetteidért. Ha valami nem sikerül, 
azt nézd meg, hogy te hol hibáztál azt nézd meg, hogy te hol hibáztál 
és dolgozz rajta, hogy legközelebb 
azt nézd meg, hogy te hol hibáztál 
és dolgozz rajta, hogy legközelebb 
ne forduljon elő. A kollégáid vagy 
és dolgozz rajta, hogy legközelebb 
ne forduljon elő. A kollégáid vagy 
a főnököd hibáztatása nem segíti a főnököd hibáztatása nem segíti 
a te fejlődésedet.

1. Ne másokat hibáztass!
Vállalj felelősséget magadért és a 
tetteidért. Ha valami nem sikerül, 
azt nézd meg, hogy te hol hibáztál 

helyzetet, ha valamit elrontasz,
próbálj tanulni belőle, ne úgy fog
fel, hogy neked semmi sem sikerü
inkább fogd fel komikusan a hely-

6. Ne vedd túl komolyan!
Nem kell tragikusan felfogni a
helyzetet, ha valamit elrontasz,
próbálj tanulni belőle, ne úgy fog

sen véghezvinni a feladatot.

6. Ne vedd túl komolyan!
Nem kell tragikusan felfogni a
helyzetet, ha valamit elrontasz,

fel, hogy neked semmi sem sikerü
inkább fogd fel komikusan a hely-
zetet. Ez persze nem azt jelenti,
inkább fogd fel komikusan a hely-
zetet. Ez persze nem azt jelenti,zetet. Ez persze nem azt jelenti,
hogy vedd félvállról a problémá-hogy vedd félvállról a problémá-hogy vedd félvállról a problémá-
kat, csupán annyit, hogy nem kelkat, csupán annyit, hogy nem kel
kiakadni apróságokon.növelés egy tudatos folyamat is kiakadni apróságokon.

próbálj tanulni belőle, ne úgy fog
fel, hogy neked semmi sem sikerü
inkább fogd fel komikusan a hely-
zetet. Ez persze nem azt jelenti,
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a főnököd hibáztatása nem segíti embereknek a társaságát, akikke
megvan az összhang és segítik a
fejlődésedet.

ned. Nem szabad, hogy ez visz-
szahúzzon! Keresd azoknak a
embereknek a társaságát, akikke
megvan az összhang és segítik a

nem lehet megfelelni, mindig les
valaki, aki a céltáblát látja ben-
nem lehet megfelelni, mindig les
valaki, aki a céltáblát látja ben-
ned. Nem szabad, hogy ez visz-
szahúzzon! Keresd azoknak a

2. Felejtsd el a negatív hozzáál-2. Felejtsd el a negatív hozzáál-2. Felejtsd el a negatív hozzáál-

Ha gyakran mondogatod, hogy Ha gyakran mondogatod, hogy 
ez nekem úgysem sikerül, nem 
Ha gyakran mondogatod, hogy 
ez nekem úgysem sikerül, nem 
vagyok benne jó, akkor ez most 
ez nekem úgysem sikerül, nem 
vagyok benne jó, akkor ez most 

a főnököd hibáztatása nem segíti 

8. Állj ki magadért!

7. Ne vedd magadra mások véle-7. Ne vedd magadra mások véle-

Természetes dolog az, ha szeret-Természetes dolog az, ha szeret-
nénk beilleszkedni egy közösségbe
Természetes dolog az, ha szeret-
nénk beilleszkedni egy közösségbe
és minél jobb képet kialakítani
nénk beilleszkedni egy közösségbe
és minél jobb képet kialakítani
magunkról. De fontos tisztázno
és minél jobb képet kialakítani
magunkról. De fontos tisztázno
magadban, hogy mindenkinek

7. Ne vedd magadra mások véle-

pozitív? Mondhatod, hogy jobban 
sikerült, mint tavaly és sokat ta-
nultam a helyzetből.

3. Koncentrálj az erősségeidre!

hát miért ne lehetne ez a valami 
pozitív? Mondhatod, hogy jobban 
sikerült, mint tavaly és sokat ta-
nultam a helyzetből.

sürgősen hagyd abba. Ha valamit 
elégszer mondogatsz magadnak elégszer mondogatsz magadnak 
azt előbb-utóbb el is hiszed, akkor 
hát miért ne lehetne ez a valami 
pozitív? Mondhatod, hogy jobban 

3. Koncentrálj az erősségeidre!
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kozunk nap mint nap, amiko
megpróbálják ránk erőltetni má-
sok akaratát. Ne hagyd maga
elnyomni, állj ki magadért és a

Rengeteg olyan helyzettel talál-
kozunk nap mint nap, amiko
megpróbálják ránk erőltetni má-
sok akaratát. Ne hagyd maga

Rengeteg olyan helyzettel talál-
kozunk nap mint nap, amiko

elnyomni, állj ki magadért és a
véleményedért!
elnyomni, állj ki magadért és a
véleményedért!véleményedért!

A szakmai önismeret nagyon fon-A szakmai önismeret nagyon fon-
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A szakmai önismeret nagyon fon-
tos dolog a karrierépítés során, ha
szeretnél előrébb jutni az életed-
tos dolog a karrierépítés során, ha
szeretnél előrébb jutni az életed-

megpróbálják ránk erőltetni má-
sok akaratát. Ne hagyd magasok akaratát. Ne hagyd maga
elnyomni, állj ki magadért és a

legyél büszke. Ne azt nézegesd, 
hogy mennyi mindent nem tudsz, 
hanem azt, hogy mennyi minden-
ben fejlődtél az elmúlt időszak-

Figyelj arra, hogy miben vagy jó, 
mit szeretsz csinálni, és ezekre 
legyél büszke. Ne azt nézegesd, 
hogy mennyi mindent nem tudsz, 
hanem azt, hogy mennyi minden-
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Figyelj arra, hogy miben vagy jó, 
mit szeretsz csinálni, és ezekre 
legyél büszke. Ne azt nézegesd, 

hanem azt, hogy mennyi minden-
ben fejlődtél az elmúlt időszak-ben fejlődtél az elmúlt időszak-

4. Képezd magad!4. Képezd magad!4. Képezd magad!
A lehetőségeid száma szinte vég-A lehetőségeid száma szinte vég-
telen! Tanulj új dolgokat, ismerd 

hogy mennyi mindent nem tudsz, 
hanem azt, hogy mennyi minden-hanem azt, hogy mennyi minden-
ben fejlődtél az elmúlt időszak-

ben, ezért fontos, hogy folyama-
tosan dolgozz rajta. Ennek az első
lépése, hogy felépíted az önbizal-
tosan dolgozz rajta. Ennek az első
lépése, hogy felépíted az önbizal-
madat, épp ezért az önbizalom-
lépése, hogy felépíted az önbizal-
madat, épp ezért az önbizalom-
hiány nagyon sokak életét keseríti
madat, épp ezért az önbizalom-
hiány nagyon sokak életét keserítihiány nagyon sokak életét keseríti
meg. Ezek a lépések tudnak segíte-meg. Ezek a lépések tudnak segíte-
ni a  magabiztosságod fejlesztésé-

szeretnél előrébb jutni az életed-
ben, ezért fontos, hogy folyama-ben, ezért fontos, hogy folyama-

önismereti tanácsadót.

forrás: cvonline.hu

lépéseket érdemes tanácsot kérne
egy szakembertől, felkeresned eg
önismereti tanácsadót.

ben, de ha úgy érzed, hogy egye-
dül nem tudod megtenni a kezdődül nem tudod megtenni a kezdő
lépéseket érdemes tanácsot kérne
egy szakembertől, felkeresned eg
önismereti tanácsadót.

meg és értsd meg a rendszereket, 
 határozot- határozot-

telen! Tanulj új dolgokat, ismerd 
meg és értsd meg a rendszereket, forrás: cvonline.hu
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