
A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E 2019. március 14. XXX./11. VALUTAVÁLTÁS

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

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

Led izzók 450 Ft-tól (3W-tól 18W-ig)

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

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

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

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

LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!
Akár 5 év garanciával!

Zsákos burgonya
V. apró burgonya
Idared alma
Tojás
Savanyú káposzta 

03.14-04.05.

M méretű, 433,9 Ft/kg

Akció!

30 kg-os kiszerelésben
5670 Ft/zsák 189Ft/kg

169Ft/kg

199Ft/kg

3290
/db

399Ft/kg

10 kg-os kiszerelésben
1690 Ft/zsák 

VILLANYSZERELÉS
Fuchs Frigyes ev.
+36 70 319 2018

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

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

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

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

Led izzókLed izzókLed izzókLed izzók

Akár 5 év garanciával!

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

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

Led mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák

 1650 Ft

-tól (3W-tól 18W-ig)

Led mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák 1950 FtLed mennyezeti lámpák

ezen belül a készlet erejéig érvényes!

-tól (3W-tól 18W-ig)

 1950 Ft

Led bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítókLed bútorvilágítók

 2400 Ft

Led bútorvilágítók

 ektorok ektorok ektorok

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

Led mennyezeti lámpák

Led bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók 1650 FtLed bútorvilágítók

LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!LED AKCIÓ!AKCIÓ!

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

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

-tól (10W-tól 200W-ig)

-tól (5W-tól 20W-ig)

Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 
Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 
Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

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

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

2019. március 14. XXX./11.2019. március 14. XXX./11.2019. március 14. XXX./11. VÁLTÁSVÁLTÁSVÁLTÁSVALUTAVÁLTÁSVALUTAVÁLTÁSVALUTA

+36 70 319 2018
Fuchs Frigyes ev.
+36 70 319 2018

VILLANYSZERELÉSVILLANYSZERELÉS
Fuchs Frigyes ev.
+36 70 319 2018

VILLANYSZERELÉS

Savanyú káposztaSavanyú káposzta
TojásTojás
Savanyú káposztaSavanyú káposzta

Idared almaIdared almaIdared almaIdared alma
TojásTojás M méretű, 433,9 Ft/kgM méretű, 433,9 Ft/kg

Zsákos burgonyaZsákos burgonyaZsákos burgonyaZsákos burgonyaZsákos burgonyaZsákos burgonya
V. apró burgonyaV. apró burgonyaV. apró burgonyaV. apró burgonya 169169Ft/kgFt/kg

199199Ft/kgFt/kg
90

189Ft/kgFt/kg

169169Ft/kgFt/kg

03.14-04.05.03.14-04.05.

Ft/kgFt/kg

199199199199
3232



2 2019. március 14.

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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TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

06/30/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

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

ÜGYELET 0-24-ig:

INGATLAN

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

Devecser, Rákóczi út 14. sz. 100 

nm-es családi ház eladó. 3 szoba, 

nappali, étkező, főzőfülke, fürdő, 

pince, melléképület, fatároló, saját 

kút, 3 fázis. Fűtés: 3 db cserép-

kályha, gáz. TN < 06/30/914-6687

Devecser, Arany J. u. 58. sz. alatt 

200 nm-es, 2 generációs családi 

ház eladó. 5 szoba, 3 fürdő, 2 nap-

pali, konyhák, központi fűtés, 3 fázis. 

Garázs: 35 nm, műhely: 150 nm. 

Saját házi vízmű. TN < 06/30/914-

6687

Ajka-Tósokberénden 3+fél-

szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

0625

Padragkúton családi ház gáz és 

kandallófűtéssel, külön kiskonyhával 

eladó. TN < 06/30/951-9487

KIADÓ INGATLAN
Kiadó Ajkán a városközpontban 

2 szobás, bútorozott lakás szám-

laképesen, elsősorban cégek 

részére. 2 havi kaució szükséges. < 

06/30/237-2607

Kiadó Ajkán 2 szobás társasházi 

lakás, számlaképesen. Elsősorban 

cégek részére. 2 havi kaució szüksé-

ges. < 06/30/353-4465

Pécs, Herman O. utcai 1,5 szobás, 

igényes lakás, bútorozottan, gépe-

sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

hoz közel, gyönyörű panorámával, 

csendes környezetben. Bérleti díj: 

100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

9519

Ajkán központhoz közel nyugodt kör-

nyezetben 1. emeleti, 2 szobás búto-

rozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució 

szükséges. < 06/30/473-6838

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.

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 kiadó 300 négyszögöl 

szőlő, termésért művelésére. < 

06/20/969-6004

Folytatás a 4. oldalon
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Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 
Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu
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 Rákóczi út 14. sz. 100  Rákóczi út 14. sz. 100 

nm-es családi ház eladó. 3 szoba, 

fülke, fürd

nm-es családi ház eladó. 3 szoba, 

fülke, fürdfülke, fürd

pince, melléképület, fatároló, saját pince, melléképület, fatároló, saját 

tés: 3 db cserép-

pince, melléképület, fatároló, saját 

tés: 3 db cserép-

kályha, gáz. TN < 06/30/914-6687

tés: 3 db cserép-

kályha, gáz. TN < 06/30/914-6687

 Rákóczi út 14. sz. 100  Rákóczi út 14. sz. 100 

nm-es családi ház eladó. 3 szoba, 

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

Garázs: 35 nm, m

Saját házi vízm

6687

Ajka-Tósokberénden

ház eladó. 5 szoba, 3 fürd

pali, konyhák, központi f

Garázs: 35 nm, m

Saját házi vízm

Devecser,
200 nm-es, 2 generációs családi 200 nm-es, 2 generációs családi 

ház eladó. 5 szoba, 3 fürd

pali, konyhák, központi f

Garázs: 35 nm, m
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 családi ház gáz és 

téssel, külön kiskonyhával 

eladó. TN < 06/30/951-9487

szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

 családi ház gáz és 

 3+fél- 3+fél-

szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

téssel, külön kiskonyhával 

eladó. TN < 06/30/951-9487eladó. TN < 06/30/951-9487

KIADÓ INGATLANKIADÓ INGATLAN
Kiadó AKiadó
2 szobás, bútorozott lakás szám-2 szobás, bútorozott lakás szám-

laképesen, els

PadragkútonPadragkúton családi ház gáz és 

téssel, külön kiskonyhával 

eladó. TN < 06/30/951-9487

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár márakár már

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
Rendeljen most Rendeljen most 

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
Rendeljen most 

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
Rendeljen most Rendeljen most 

LakosságiLakosságiLakosságiLakosságiLakosságiLakosságiLakosságiLakosságiLakossági
klímaszerelés!klímaszerelés!

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,

LakosságiLakosságiLakosságiLakossági

hoz közel, gyönyör

csendes környezetben. Bérleti díj: 

100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

9519

igényes lakás, bútorozottan, gépe-

sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

hoz közel, gyönyör

csendes környezetben. Bérleti díj: 

 Herman O. utcai 1,5 szobás,  Herman O. utcai 1,5 szobás, 

igényes lakás, bútorozottan, gépe-

sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

hoz közel, gyönyör

9519

részére. 2 havi kaució szükséges. < részére. 2 havi kaució szükséges. < 

 Ajkán 2 szobás társasházi  Ajkán 2 szobás társasházi  Ajkán 2 szobás társasházi 

lakás, számlaképesen. Elslakás, számlaképesen. Els

cégek részére. 2 havi kaució szüksé-cégek részére. 2 havi kaució szüksé-

ges. < 06/30/353-4465

sorban cégek sorban cégek 

részére. 2 havi kaució szükséges. < 

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

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
klímát!

Előzze meg a sorbanállást,
klímaszerelés!klímaszerelés!
LakosságiLakosságiLakossági
klímaszerelés!klímaszerelés!

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK 

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
TŐLÜNK 

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 Ft Ft

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 Ft Ft Ft

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
klímát!klímát!

rozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució 

szükséges. < 06/30/473-6838

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában 

 központhoz közel nyugodt kör-

nyezetben 1. emeleti, 2 szobás búto-

rozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució 

szükséges. < 06/30/473-6838

 központhoz közel nyugodt kör-

nyezetben 1. emeleti, 2 szobás búto-

rozatlan lakás kiadó. 2 havi kaució 

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

1811 nm-es, összközm

 az Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközm1811 nm-es, összközm

tési telek egyben vagy megosztva tési telek egyben vagy megosztva 

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

06/20/933-3391

szükséges. < 06/30/473-6838

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában 

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

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

 telefonszámon.
  Besser Klíma Bt. Ajka

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

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

  Besser Klíma Bt. Ajka  Besser Klíma Bt. Ajka

tési telkeket kínál eladásra. < 

06/88/268-062, 06/20/573-7114 

telefonszámokon.

Somló-hegyen

Bakonypölöske
mányzata kedvezményes épí-

tési telkeket kínál eladásra. < 

06/88/268-062, 06/20/573-7114 

06/20/992-451706/20/992-4517

Bakonypölöske Község Önkor-

mányzata kedvezményes épí-

tési telkeket kínál eladásra. < 
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telefonszámokon.

Somló-hegyen

si oldalán 2400 

, ikerpincerésszel, mellék-

si oldalán 2400 

, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

, ikerpincerésszel, mellék-

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

lany van. < 06/20/377-9773lany van. < 06/20/377-9773

 kamionmosó  kamionmosó 

mellett 0,7 ha terület eladó. < 

ben 2 db egymás 

 összközm ves építési 

telek eladó. < 06/30/581-5058

 kiadó 300 négyszögöl 

rület pincével eladó. < 06/30/660-

ben 2 db egymás 

ves építési 

 2880 nm sző őte-

rület pincével eladó. < 06/30/660-

telek eladó. < 06/30/581-5058

 kiadó 300 négyszögöl  kiadó 300 négyszögöl 

, termésért m

 kiadó 300 négyszögöl 

, termésért m, termésért m

06/20/969-600406/20/969-6004

 összközm összközm

telek eladó. < 06/30/581-5058

 kiadó 300 négyszögöl 

Folytatás a 4. oldalon
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ILLÉS Árnyékolástechnika
• Redőnyök
• Reluxák
• Szúnyoghálók
• Napellenzők
• Roletták
• Harmonikaajtók
• Motoros redőny

SZERELÉS - JAVÍTÁS- NYÍLÁSZÁRÓK SZIGETELÉSE

-15%
-30%

-30%
-20%

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

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepek
Mofém PRO és MODE
csaptelepcsalád

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

2019. március 14. 2019. március 14. 

Fineb 90x90 íves zuhanykabin Fineb 90x90 íves zuhanykabin 

műanyag és MDFműanyag és MDF

Fineb 90x90 íves zuhanykabin 
műanyag betétlemezzelműanyag betétlemezzel

műanyag és MDF

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek

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

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek
Mofém PRO és MODEMofém PRO és MODE
csaptelepcsaládcsaptelepcsalád

HansgroheHansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek

-20%-20%
-30%-30%

-20%

ILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS ÁrnyékolástechnikaILLÉS Árnyékolástechnika

06-20/06-20/
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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040
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Folytatás a 2. oldalról

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajka (Csékúton) 5500 nm szőlő, 

pincével eladó. Irányár: 1.800.000 Ft 

< 06/70/778-6703

Csékúti-hegyen 920 nm szőlő, 

pince, szoba, konyha, villany felsze-

reléssel eladó. < 06/20/488-3508

Ajkarendek felé a patakparton 750 

nm kert eladó. < 06/30/347-2472

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

Ajka-Tósokberénden 25 nm-es 
ipari árammal rendelkező 
üzlet/műhely rövid távra, első-
sorban tárolási célra kiadó < 
06/30/544-0625

Kiadó 500 nm-es épület akár 
megosztva is, raktárnak, telep-
helynek Városlőd térségében 
8-as számú főúttól 700 m-re, 
bekerített betonozott udvarral. 
< 06/20/393-4674

A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 
Szabadság tér 20.) földszintjén 
jó elhelyezkedésű, 21 nm üzlet-
helyiség kiadó. < 06/30/939-
6998

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 Március 
15-én, pénteken és 16-án, 
szombaton is nyitva tar-
tunk.

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

Nyomtasson velünk! Pro-
fesszionális nyomdai meg-
oldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu

ÁLLAT
Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

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

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

Akció 30% kedvezménnyel 
április 30-ig. Térkövezés, 
gyeprácsozás, aszfaltozás, 
zúzalékolás. Hétvégén is 
hívható. < 06/70/631-1849

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS
Somló dobai oldalán 800 nm terü-

let szántására vállalkozót keresek 

(közepes méretű traktorral) < 

06/20/535-4949

TÁRSKERESÉS
72 éves független Hölgy, társát 

keresi 70 éves korig. < 06/70/286-

2017

UTAZÁS
Ajkáról induló utazások. Pápa 
látogatás Csíksomlyón: május 
30-június 03. Barangolás 
Toszkán tájakon: július 21-26. 
Erdélyi nagy körút: augusztus 
10-16. Görögország - Sarti: 
szeptember13-22. Arany 
Prága: október 19-22. Zaton/

Horváth nyaralás: szeptember 
06-11. Zakopáné: december 
05-08. Szabadkai Piac: április 
06. Ópusztaszer nemzeti park: 
május 12. Plitvice: május 18. 
Tánc fesztivál Krisna-völgy-
ben: május 25. Krisna-völgyi 
Henna fesztivál: június 09. 
Múzeumok éjszakája: június 
22. Postolyna cseppkőbarlang: 
június 29. Lendva – Dobronak 
- Bakónaki-tó energia park: 
július 06. Bécs: július 13. 
Krisna-völgyi búcsú: július 
20. Adventek: Bécs, Graz, 
Mariazell: december 1-14. 
Érdeklődni a < 06/30/331-
6779 és 06/30/355-7998

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

Elektromos moped mozgáskorláto-

zottak részére jó állapotban eladó! < 

06/30/405-5666

Régi motorkerékpárokat, Velorexet 

vásárolnék gyűjteményembe. < 

06/30/950-9170

Suzuki Swift 1,3-as, 1995-ös eladó. 

Irányár: 230.000 Ft. < 06/30/460-

8848
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Szabadság tér 20.) földszintjén 

, 21 nm üzlet-
helyiség kiadó. < 06/30/939-

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

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

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

egyes kemény tű

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

nyírást, sövénynyírást, fák 

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

Metszést, fakivágást, zöld-
területek gondozását válla-

06/70/953-2270 Molnár Attila

nyírást, sövénynyírást, fák nyírást, sövénynyírást, fák 
kivágását, ezek elszállítását 

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

lom. 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270 Molnár Attila

nyírást, sövénynyírást, fák 

Háztartási gépek,

- épít
06/20/918-7965

sok, beton-aszfalt, épület, 
- építőanyagok szállítása. < 
06/20/918-7965

- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 

anyagok szállítása. < 

szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466 Március 06/30/579-3466 Március 
15-én, pénteken és 16-án, 

sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 

Háztartási gépek,

Akció 30% kedvezménnyel Akció 30% kedvezménnyel 
április 30-ig. Térkövezés, 

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

Akció 30% kedvezménnyel 

tétfalak, könny
tes házak bels
tétfalak, könny
tes házak bels
Minden, ami gipszkarton! < 
06/20/581-0659

fedést, 
lambériázást vállalunk. < lambériázást vállalunk. < 

Gépi földmunkát mini árok-Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közmásóval vállalok: - közm
víz+gáz+villany+csatorna, 

fedést, 

gyeprácsozás, aszfaltozás, 

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

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

szombaton is nyitva tar-

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

06/30/314-2567

Henna fesztivál: június 09. 
Múzeumok éjszakája: június 
22. Postolyna cseppk
június 29. Lendva – Dobronak 

ben: május 25. Krisna-völgyi 
Henna fesztivál: június 09. 
Múzeumok éjszakája: június 
22. Postolyna cseppk

május 12. Plitvice: május 18. 
Tánc fesztivál Krisna-völgy-
május 12. Plitvice: május 18. 
Tánc fesztivál Krisna-völgy-
ben: május 25. Krisna-völgyi 
Henna fesztivál: június 09. 

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

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

szige-
őteré-
őszige-nek kialakítása, hőszige-

teléssel, válaszfalakkal. teléssel, válaszfalakkal. 
Gipszkar ton-mennyezet , Gipszkar ton-mennyezet , 
kazettás álmennyezet. El

június 29. Lendva – Dobronak 
- Bakónaki-tó energia park: 

Horváth nyaralás: szeptember Horváth nyaralás: szeptember 
06-11. Zakopáné: december 
Horváth nyaralás: szeptember 
06-11. Zakopáné: december 06-11. Zakopáné: december 
05-08. Szabadkai Piac: április 05-08. Szabadkai Piac: április 
06. Ópusztaszer nemzeti park: 

villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők

Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 

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

mikrohullámú sütőkmikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

SZOLGÁLTATÁS KERESÉSSZOLGÁLTATÁS KERESÉS
obai oldalán 800 nm terü-

zúzalékolás. Hétvégén is 
hívható. < 06/70/631-1849

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

április 30-ig. Térkövezés, 
gyeprácsozás, aszfaltozás, 
április 30-ig. Térkövezés, 
gyeprácsozás, aszfaltozás, 
zúzalékolás. Hétvégén is 
hívható. < 06/70/631-1849

obai oldalán 800 nm terü-

let szántására vállalkozót keresek 

obai oldalán 800 nm terü-

let szántására vállalkozót keresek let szántására vállalkozót keresek 

(közepes méret(közepes méret

06/20/535-4949

(közepes méret

06/20/535-494906/20/535-4949

SZOLGÁLTATÁS KERESÉSSZOLGÁLTATÁS KERESÉS
obai oldalán 800 nm terü-

let szántására vállalkozót keresek 

20. Adventek: Bécs, Graz, 
Mariazell: december 1-14. 

dni a < 06/30/331-
6779 és 06/30/355-7998

július 06. Bécs: július 13. 
Krisna-völgyi búcsú: július 
20. Adventek: Bécs, Graz, 
Mariazell: december 1-14. 

június 29. Lendva – Dobronak 
- Bakónaki-tó energia park: - Bakónaki-tó energia park: 
július 06. Bécs: július 13. 
Krisna-völgyi búcsú: július 

dni a < 06/30/331-
6779 és 06/30/355-7998

dni a < 06/30/331-
6779 és 06/30/355-79986779 és 06/30/355-7998

Készpénzért autóját, teherau-Készpénzért autóját, teherau-
tóját
Készpénzért autóját, teherau-
tóját

20. Adventek: Bécs, Graz, 
Mariazell: december 1-14. Mariazell: december 1-14. 

dni a < 06/30/331-
6779 és 06/30/355-7998

10-16. Görögország - Sarti: 
szeptember13-22. Arany 
Prága: október 19-22. Zaton/

Toszkán tájakon: július 21-26. 
Erdélyi nagy körút: augusztus 
10-16. Görögország - Sarti: 
szeptember13-22. Arany 

30-június 03. Barangolás 30-június 03. Barangolás 
Toszkán tájakon: július 21-26. 
Erdélyi nagy körút: augusztus 
10-16. Görögország - Sarti: 

Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040 Prága: október 19-22. Zaton/

tők kedvez
06/30/946-8307

Elektromos

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

k kedvez
06/30/946-8307

k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-459506/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 független Hölgy, társát 

keresi 70 éves korig. < 06/70/286-keresi 70 éves korig. < 06/70/286-keresi 70 éves korig. < 06/70/286-

UTAZÁS
Ajkáról induló utazások. Pápa Ajkáról induló utazások. Pápa 

 független Hölgy, társát 
Elektromos
zottak részére jó állapotban eladó! < 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

Kisteherautó bérbeadó. < Kisteherautó bérbeadó. < Kisteherautó bérbeadó. < 

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

 megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 

 motorkerékpárokat, Velorexet 

jteményembe. < 

 Swift 1,3-as, 1995-ös eladó. 

 motorkerékpárokat, Velorexet 

jteményembe. < 

 moped mozgáskorláto-

zottak részére jó állapotban eladó! < zottak részére jó állapotban eladó! < 

 motorkerékpárokat, Velorexet 

 Swift 1,3-as, 1995-ös eladó.  Swift 1,3-as, 1995-ös eladó. 

Irányár: 230.000 Ft. < 06/30/460-Irányár: 230.000 Ft. < 06/30/460-Irányár: 230.000 Ft. < 06/30/460-

vásárolnék gyű

06/30/950-9170

 Swift 1,3-as, 1995-ös eladó. 

Irányár: 230.000 Ft. < 06/30/460-
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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

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 

akár nettó 180.000-250.000 Ft

Nem szakmához kötött munkaerőt keresünk

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

Önállóan dolgozni tudó

AUTÓSZERELŐT
felveszünk ajkai munkahelyre.

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

Érdeklődni:  06 20 9570 391, BiztosPont Ajka Kft.

AJKAI 
munkalehetőségek 

INGYENES CÉGES 
BUSZJÁRATTAL

ÖNTÖDEI 
OPERÁTOR 

(középfokú végzettséggel) 

TARGONCA- 
VEZETŐ 

(szakirányú végzettséggel)
Amit kínálunk:

- Jelenléti prémium
- Munkabér előleg
- Azonnali munkába állás
- Munkába járás támogatása

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 

06-70/610-0064-es 
telefonszámon. 

Csörgess meg vagy küldj 
visszahívós SMS-t! 

(Opus Európa Kft.)

26
89

77

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 4. oldalról

JÁRMŰ
Opel Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

műszakival, automata váltós, sok 

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

< 06/30/524-1696

Daewo Lanos 1.5-ös, friss műsza-

kival, kifogástalan állapotban olcsón 

eladó. < 06/20/802-4370

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, cukrász, pincér, 
v e n d é g l á t á s - s z e r v e z ő , 
vendéglátó üzletvezető, 
vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.
< 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

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

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

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

Karosszérialakatost felve-
szünk. Léhmann Róbert Kolon-
tár < 06/30/936-7362

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

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

2019. március 14.

Folytatás a 4. oldalról

2019. március 14.

Folytatás a 4. oldalrólFolytatás a 4. oldalról

Opel

Folytatás a 4. oldalról

vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.

s
v e n d é g l á t á s - s z e r v e z
vendéglátó üzletvezet
vendéglátó eladó, aranyka-

Bolti eladó, boltvezetBolti eladó, boltvezet
zakács, cukrász, pincér, 

v e n d é g l á t á s - s z e r v e z

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

szakival, automata váltós, sok 

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

Invest Kft

munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-
Invest Kft

őműves végzettség
bereket és épít
munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

 Lanos 1.5-ös, friss m Lanos 1.5-ös, friss m Lanos 1.5-ös, friss m

kival, kifogástalan állapotban olcsón kival, kifogástalan állapotban olcsón 

eladó. < 06/20/802-4370eladó. < 06/20/802-4370

szakival, automata váltós, sok szakival, automata váltós, sok 

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

ÁLLÁST KÍNÁL

Csatlakozz a csapatunk-
! Nyugat-magyarországi 

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

ÁLLÁST KÍNÁL

< 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
< 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KÍNÁL

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

(Győr, Mosonmagyaróvár (Győ
és Sopron környéki) autó-és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-ipari és fémipari nagyvál-

Csatlakozz a csapatunk-
! Nyugat-magyarországi 
r, Mosonmagyaróvár 

kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 

tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás 

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

és a bejárás megoldott. 
Kiemelked
és a bejárás megoldott. 
KiemelkedKiemelked
havi havi 
cafeteria-t, bérel, , 

vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.

gyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 

ő bér mellett, 13. ő bér mellett, 13. ő

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-< 06/30/494-5585 Kivszer-
599-9695, 06/30/313-3516 

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 

számon -JOBmotive Kft.-

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

lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 

szerel
munkakörbe dolgozókat. 

rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezel
szerel

Győőri fémipari partne-
rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezel

lakatos, targoncás, CNC-s, 
, stb.), ahol 

lakatos, targoncás, CNC-s, 
, stb.), ahol 

kiemelt bérezést, ingyenes 
, stb.), ahol 

kiemelt bérezést, ingyenes kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-szállást, utazást, vala-

leget és hosszú őleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. 

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

Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk 
szakra. 

Takarító kollégát keresünk 
ttös műszakra. 

zetés 150.000 Ft/hó. 
ttös m

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

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

Takarító kollégát keresünk 
szakra. 

B kat. jogosítvány szükséges, C kat. jogosítvány előny.
599-9695, 06/30/313-3516 

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

AUTÓSZERELŐT
t keresünk 

azonnali munkakezdéssel, azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

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

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

t keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

Munkahelyet váltana? BelekerültMunkahelyet váltana? Belekerült
a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!

leg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Karosszérialakatost felve-

szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 

leg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Amit biztosítunk: verseny-
zetés, cafeteria, 

Amit biztosítunk: verseny-
zetés, cafeteria, 

szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 

Karosszérialakatost felve-
ünk. Léhmann Róbert Kolon-

Karosszérialakatost felve-
ünk. Léhmann Róbert Kolon-ünk. Léhmann Róbert Kolon-

tár < 06/30/936-7362tár < 06/30/936-7362tár < 06/30/936-7362

leg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-9021 -JOBmotive Kft.-

Karosszérialakatost felve-
ünk. Léhmann Róbert Kolon-

AUTÓSZERELŐT
Önállóan dolgozni tudó

AUTÓSZERELŐTAUTÓSZERELŐTAUTÓSZERELŐTAUTÓSZERELŐT
felveszünk ajkai munkahelyre.felveszünk ajkai munkahelyre.

B kat. jogosítvány szükséges, C kat. jogosítvány előny.
felveszünk ajkai munkahelyre.

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

Önállóan dolgozni tudó

AUTÓSZERELŐT

előző munkahelyen min.
  1 év folyamatos munkaviszony

min. 8 általános iskolai végzettség illetve

Feltételek:
előző munkahelyen min.

csomagolóüzem betanított munkás
csomagolóüzem anyagmozgató

csomagolóüzem betanított munkás
csomagolóüzem anyagmozgató

csomagolóüzem betanított munkás

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

• 
  1 év folyamatos munkaviszony

min. 8 általános iskolai végzettség illetve
   munkakörökhöz szükséges végzettség

munkakör elvégzésére. B kat. jogosítvány szükséges.

Érdeklődni:  06 20 9570 391, 

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

Érdeklődni:  06 20 9570 391, 

Nem szakmához kötött munkaerőt keresünk

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

munkatársakat keresmunkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:

 telep állatgondozó telep állatgondozó

Érdeklődni:  06 20 9570 391, Érdeklődni:  06 20 9570 391, 

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

Munkahelyet váltana? Belekerült
a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!
Munkahelyet váltana? Belekerült

Ránk számíthat - és mi Önre?
a MI világunk - az ÖN lehetőségea MI világunk - az ÖN lehetőségea MI világunk - az ÖN lehetősége

 FOLYAMATOS FELVÉTEL FOLYAMATOS FELVÉTEL FOLYAMATOS FELVÉTEL
 HOSSZÚTÁVÚ LEHETŐSÉG HOSSZÚTÁVÚ LEHETŐSÉG

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

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

Bock Hungária Kft.

el egy bemutatkozó beszélgetésre!

 STABIL MEGRENDELÉSÁLLOMÁNY
Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjönJelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!

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

munkakör elvégzésére. B kat. jogosítvány szükséges.munkakör elvégzésére. B kat. jogosítvány szükséges.

BiztosPont Ajka Kft.BiztosPont Ajka Kft.

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

bejárás 80 %-os támogatása
környékbeli viszonyokat meghaladó

   munkakörökhöz szükséges végzettség
lakóhely Ajka és környéke

bejárás 80 %-os támogatása

min. 8 általános iskolai végzettség illetvemin. 8 általános iskolai végzettség illetve
   munkakörökhöz szükséges végzettség

lakóhely Ajka és környéke

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 munkarenddélelőttös 1 műszakos munkarend

Jelentkezni lehetJelentkezni lehetJelentkezni lehetJelentkezni lehet
a megadott e-mail címen 

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

   kereseti lehetőségek

INGYENES CÉGES INGYENES CÉGES 
BUSZJÁRATTALBUSZJÁRATTALBUSZJÁRATTALBUSZJÁRATTALBUSZJÁRATTAL

munkalehetőségek munkalehetőségek 
INGYENES CÉGES INGYENES CÉGES 
BUSZJÁRATTALBUSZJÁRATTAL

AJKAI AJKAI 
munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek munkalehetőségek 

INGYENES CÉGES INGYENES CÉGES 

csomagolóüzem anyagmozgató
csomagolóüzem betanított munkáscsomagolóüzem betanított munkáscsomagolóüzem betanított munkás

  1 év folyamatos munkaviszony

 fröccsöntőgép-kezelő

AJKÁRA

az alábbi munkakörökbe

AJKÁRA

•Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjönJelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!el egy bemutatkozó beszélgetésre!

• 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

fuchstojas@gmail.com
(telefonos jelentkezést nem fogadunk el), fényképes 

délelőttös 1 műszakos munkarend

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

fuchstojas@gmail.comfuchstojas@gmail.com
(telefonos jelentkezést nem fogadunk el), fényképes 

TARGONCA- TARGONCA- TARGONCA- TARGONCA- 
VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ 

(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)

(középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) 

TARGONCA- TARGONCA- TARGONCA- TARGONCA- 
VEZETŐ VEZETŐ 

ÖNTÖDEI ÖNTÖDEI 
OPERÁTOR OPERÁTOR OPERÁTOR OPERÁTOR OPERÁTOR OPERÁTOR 

(középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) (középfokú végzettséggel) 

VEZETŐ VEZETŐ 
(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)

Amit kínálunk:
- Jelenléti prémium- Jelenléti prémium
- Munkabér előleg
- Jelenléti prémium
- Munkabér előleg
- Az
- Munkabér előleg
- Az

VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ VEZETŐ 
(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)(szakirányú végzettséggel)

Amit kínálunk:

 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 munkakörben 

 fröccsöntőgép-kezelő

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

visszahívós SMS-t! visszahívós SMS-t! visszahívós SMS-t! visszahívós SMS-t! visszahívós SMS-t! 
(Opus Európa Kft.)(Opus Európa Kft.)

- Munkába járás támogatása

06-70/610-006406-70/610-0064
Telefonon a 

06-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-006406-70/610-0064
telefonszámon. telefonszámon. 

Csörgess meg vagy küldj Csörgess meg vagy küldj Csörgess meg vagy küldj Csörgess meg vagy küldj 

- Munkába járás támogatása

(részmunkaidős)

NINCS FOLYAMATOSNINCS FOLYAMATOSNINCS FOLYAMATOS
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásbanMunkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 

Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban
NINCS FOLYAMATOS

akár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ft
fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 

akár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ft

Elérhető jövedelemElérhető jövedelemElérhető jövedelemElérhető jövedelem
fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 

akár nettó 180.000-250.000 Ftakár nettó 180.000-250.000 Ft

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-741006-70-520-7410
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

06-70-520-741006-70-520-7410

NINCS FOLYAMATOS
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

NINCS FOLYAMATOS
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 

 munkarend! munkarend! munkarend! munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásbanMunkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

-es telefonszámon.

Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban
-es telefonszámon.

 munkarend!
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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!

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

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

Érdeklődni: 06 20/483 00 56 telefonszámon.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

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

tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

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

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

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!

ÁLLÁST KÍNÁL
Ablakprofi Kft ablakbeépí-
tési munkákra munkatársakat 
keres. < 06/70/366-8155

Fenyőfa 01 Kft  ajkai telepére 
C, E kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező sofőröket keres 
darus, billencs autóra.  < 
06/30/227-7628

A Geovol Kft. nehézgépke-
zelő (dózer, forgókotró, hom-
lokrakodó) kollégákat keres. 
Érdeklődni, ill. jelentkezni 
személyesen és telefonon is 
lehet, munkanapokon 6-14 óra 
között. < 06/30/979-7683 Cím: 
8451 Ajka Padragi út. 280.

A „Nyugalom” Személy és 
Vagyonvédelmi Kft keres ajkai 
munkahelyre (portaszolgálatra 
és telephelyőrzésre) érvényes 
igazolványokkal rendelkező 
vagyonőröket. < 06/20/923-
7868

Vagyonőröket keresünk kiemelt 
bérezéssel hamarosan induló 
zánkai munkavégzésre, 24/48 
órás munkarendbe, alkalma-
zotti jogviszonyba. Érd: hét-
köznapokon 8-16 között. < 
06/30/324-6527 Maximum 
Guarding Kft 

Hegesztő vagy hegeszteni tudó 
lakatos szakmunkást felve-
szünk. Kezdő vagy nyugdíjas 

jelentkezését is várjuk. Fize-
tés megegyezés szerint. < 
06/30/647-4442 BauFal Kft

Állandó délelőttös, 8 órás 
takarítónőt keresünk ajkai 
munkahelyre. < 06/30/856-
3975 (Gála1 Kft)

Gumiszervizbe autószerelőt, 
segédmunkást keresek. Nettó 
bér 250.000 Ft. Dolfinger Bt. < 
06/30/235-5415

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

Ablakpro

Folytatás az 5. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL

lehet, munkanapokon 6-14 óra 

lokrakodó) kollégákat keres. 
Érdekl
személyesen és telefonon is 
lehet, munkanapokon 6-14 óra 

A Geovol Kft. nehézgépke-
zelő (dózer, forgókotró, hom-ő (dózer, forgókotró, hom-ő
lokrakodó) kollégákat keres. 
Érdeklődni, ill. jelentkezni 

tési munkákra munkatársakat 

fa 01 Kft  ajkai telepére 

igazolványokkal rendelkez
vagyon

Vagyonvédelmi Kft keres ajkai 
munkahelyre (portaszolgálatra 
és telephely
igazolványokkal rendelkez

A „Nyugalom” Személy és A „Nyugalom” Személy és 
Vagyonvédelmi Kft keres ajkai 
munkahelyre (portaszolgálatra 
és telephely

fa 01 Kft  ajkai telepére 
C, E kategóriás jogosítvánnyal 

fa 01 Kft  ajkai telepére 
C, E kategóriás jogosítvánnyal C, E kategóriás jogosítvánnyal 

röket keres  sofőröket keres 
darus, billencs autóra.  < darus, billencs autóra.  < 
06/30/227-7628
darus, billencs autóra.  < 
06/30/227-7628

keres. < 06/70/366-8155keres. < 06/70/366-8155

fa 01 Kft  ajkai telepére 
C, E kategóriás jogosítvánnyal 

8451 Ajka Padragi út. 280.8451 Ajka Padragi út. 280.

zánkai munkavégzésre, 24/48 
órás munkarendbe, alkalma-
zotti jogviszonyba. Érd: hét-
köznapokon 8-16 között. < 
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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!

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

GÉPKEZELŐ
Amit ajánlunk:
   • Teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszony
   • Hosszú távú, biztos munkalehetőség
   • Cafeteria
   • Stabil munkahely
   • Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)
   • Utazási támogatás
Te vagy a megfelelő jelöltünk,ha:
   • megvan legalább a 8 általános iskolai végzettséged
  • jó fi zikai állóképességgel rendelkezel, terhelhető és 
rugalmas vagy
  • van affi  nitásod a különböző gépek kezelésére, 
karbantartására,
  • targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkezel.
Előny:
   • nehézgépkezelői jogosítvány.

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2019. április 2-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.
munkatársat keres
az alábbi munkakörbe,
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