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• Valutaváltás a lehető legjobb árfolyamon (egyedi árfolyam)
• Autószállítás trélerrel (megegyezett költséggel)
• Személyszállítás luxus járművekkel 1-50 főig • Reptéri transzferek

STAR-GUIDE UTAZÁSI IRODA
8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR 8.

TEL.: 88/ 500-038

2016. október 15. és 2017. április 10. között foglalásra kerülő személyszállítás 
1-50 fős autóbuszok kilométer árából 10 % kedvezményt adunk!

Megrendelőink között 2 fős 10 napos görögországi nyaralást sorsolunk ki!
Sorsolás: 2017. április 14-én. Legyen Ön a nyertesek között!

Már most érdemes előre foglalni! SZÜLETÉSNAPI AKCIÓNK!

Tavaszköszöntő hétvégék
2017. 03. 18., 04.16. Tavaszköszöntő Ausztriában 30.800 Ft-tól
2017. 03. 17., 04.15. Tavaszköszöntő Krakkóban 32.800 Ft-tól
2017. 04. 28 Varázslatos Szlovénia 60.800 Ft-tól
2017. 04. 28 A Salzkammerguti tavaktól a Königssee-ig 60.500 Ft-tól

Az előfoglalási kedvezmény 2017-es évre elindult!

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

Az akció 2017. január 13–február 9-ig 
ezen belül a készlet erejéig tart. A hirde-
tésben szereplő képek illusztrációk!

JAZZ szekrénysor 3,5 m

PANAMA rugós  sarok
Fekvőf.: 
140 x 204

ROKAR NEMO 
kanapé
Fekvőf.: 
144 x 200

OLÍVIA konyhagarnitúra 2,0 m
mosogatótálcával, munkalappal

137 900 Ft

86 700 Ft

115 900 Ft

118 900 Ft
145 900 145 900 FtFt

93 100 93 100 FtFt

121 900 121 900 FtFt

121 900 121 900 FtFt

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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Kolontár Község Önkormányzata
összközművesösszközműves
(víz, villany, gáz, csatorna) 

800-1000 m2 nagyságú

építési telkeket építési telkeket 
kínál megvételrekínál megvételre
a település belterületén.

Építési telkek 80Építési telkek 80%% visszatérítéssel visszatérítéssel
Bruttó 500.000 Ft áronBruttó 500.000 Ft áron  korlátozott darabszámbankorlátozott darabszámban

Az ár 80 %-át 400 ezer Ft-ot az épület igazolt szerkezetkész állapotában 

visszatérítünk.

Érdeklődni: kolontar@iplus.hu címen illetve a

06-30/605-4866-os telefonszámon 8-16 óráig.

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

Ezúton értesítjük mindazokat,
akik ismerték,

Szőke Tibor
(volt GYGV-s dolgozó)

62 éves korában, balesetben elhunyt.
Urnás temetése január 23-án,15 órakor az ajkai Új temetőben.

Gyászmise 16 órakor a Jézus Szíve templomban.
Köszönjük az együttérzést, részvétet: a Család

INGATLAN

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

Ajkán, Bajcsy Zsilinszky utcában 

összkomfortos, 2,5 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/30/644-6606

Energiatanúsítás ingat-
lan adás-vételhez, épület-
tervezés. Kalocsai Gábor, 
Ajka, Hajnalcsillag u 3.
www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011, 88/778-191

Ajka központjában 32 nm-es, III. 

emeleti, 1 szobás lakás eladó. TN < 

06/70/262-4534

Ajkán az Alkotmány utcai 56 nm-es 

lakás eladó. TN < 06/20/352-6913, 

06/20/542-0204

Ajkán Erkel Ferenc utcában 2 szin-

tes családi ház eladó. Egyeztetés 

telefonon. TN < 06/20/774-7738

Eladó Ajka központjában 3 + 
félszobás, étkezős, 85 nm-es, jó 
állapotú, IV. emeleti lakás saját 
pincével. Irányár: 10.700.000 Ft 
< 06/20/941-8302

Azonnali készpénzre vásárol és 
közvetít ingatlanokat a Ruttner 
Ingatlan. < 06/30/912-8155, 
06/70/540-5713

Budapest VI. Király utca 112., 64 

nm-es, földszinti, összkomfortos, 

3 szobás téglalakás eladó. Kétszin-

tes, saját zárható terasszal. Irányár: 

33.000.000 Ft < 06/20/251-1606

Ajkai garzonlakás eladó. TN < 

06/20/442-6795

INGATLANT KERES

Kelet-Magyarország dinami-
kusan fejlődő ingatlanközve-
títő-értékesítő és befektetési 
irodája keres értékesítésre 
bármilyen ingatlant. Eladó - 
kiadó lakást, családi házat, 
ipari területet, termőföldet, 
nyaralót Ajka és vonzáskörze-
tében. < 06/20/359-5202

Eladó családi házat, lakást, 
nyaralót, termőföldet kere-
sek < 06/70/203-3656

ALBÉRLETET KERES

Februártól kiadó albérletet keresek 

Ajkán. < 06/70/645-2689

FÖLD, KERT, ÉPÍTÉSI TELEK

Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 

nm-es, összközműves építési telek 

eladó. < 06/20/933-3391

Tósokon, Gergőföldi utcában 

947 nm-es építési telek eladó. Ár: 

4.750.000 Ft < 06/30/363-5500

Magyarpolány csendes, nyugodt 

részén, gyönyörű zöld környezetben, 

1200 nm-es építési telek eladó. A 

telek jól megközelíthető, gyümöl-

csös és pince is tartozik hozzá. < 

06/20/953-3371

GARÁZS ELADÓ

Egy dupla garázs 32 nm-es, 

és egy 16 nm-es garázs a 

Zagy tér alsó részén eladó. < 

06/30/936-0059

GARÁZS KIADÓ

Kiadó garázst keresek hosszú távra 

Ajkán. < 06/30/905-9756

VEGYES, EGYÉB

Vegyes kemény tűzifa 
kugliban, konyhakés-
zen szállítással eladó! < 
06/70/360-4519, Ajka

Tűzifa eladó! Lábon száradt 
cser és akác. < 06/30/908-
0357

Alig használt Pirelli téli gumi 

165/70/R14-es acélfelnivel együtt 4 

db eladó. < 88/249-063

3+2+1 ülőgarnitúra, megkímélt 

állapotban eladó. < 06/70/779-

4749

Olvasott könyvet veszek, kész-

pénzzel fizetek, házhoz megyek. < 

06/70/452-7716

Kuglihasító hidraulikus gép 

6,5 tonnás, valamint szalagfű-

rész 220-as motorral eladók. < 

06/30/550-2244

Bioptron lámpát, dobozt, 
színterápiát, állványt, lég-
terápiát, ceraqem ágyat 
vásárolok. < 06/20/529-
9861

Tűzifa rendelhető! Kályhakész 
tölgy parkettaszél. Ingyenes 
szállítással! < 06/30/314-
2567

Régi pénzt, pénzgyűjteményt, 

pengőt, forintot, koronát, külföldi 

és magyar pénzeket, Ferenc József/

Horthy kitüntetést vásárolok. Hívjon 

bizalommal. < 06/70/306-5352

220 V-os betonkeverő, olajsütő, 

grillsütő, TV asztal, TV, fotel, írógép, 

kötőgép, karácsonyfatartó, 2 db PB 

gázpalack, hűtő- és fagyasztószek-

rény eladó. < 06/70/208-3422

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

régi bolti berendezéseket, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékból maradt 
régi tárgyakat. < 06/30/469-
1461

Agancsokat, trófeákat, 
teljes hagyatékot vásárolok! 
Tisztességes feltételekkel, 
azonnali kiszállással. < 
06/70/388-1389

Snow Master 215/55/16 6 mm pro-

fillal téli gumi eladó. Irányár: 35.000 

Ft. Nem lomis! < 06/30/567-9303

Dagasztógép, kelesztő és egy 

sütőkemence eladó. < 06/30/928-

9873

ELVESZETT

Keressük Mimóza nevű ezüst-

szürke, félhosszú szőrű ivarta-

lanított nőstény cicánk. Eltűnt 

december 19-én, Ajka, Váralja-

Árpád utcából. < 06/70/238-

8585

ÁLLAT

150-160 kg-os hízók Devecserben 

eladók. < 06/70/339-5401

40-50 kg-os süldők olcsón eladók. 

< 06/20/553-3471

100-120 kg-os disznók eladók. < 

06/20/552-5011

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

Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS

Folytatás a 6. oldalon



2017. január 13. 3

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

LEGOLEGO

VÉGKIÁRUSÍTÁS
-20% -40%MINDENMINDEN

másmás

Ajka, Petőfi  S. u. 9-11.    Tel: 88/748-620    Nyitva: H-P: 9-17, Sz: 9-12 
Bankkártyás fi zetés lehetséges.             /pumuklijatekboltajka

É Á U Í ÁSVÉVÉGKIÁRUSÍTÁS
01.15-től 03.31-ig

Szép Kártyát elfogadunk.

SZÜLETÉSNAPUNKON
mi adunk Nektek 

ajándékot!

Hypoxi S120/VHypoxi S120/V 10 10+3 ajándék+3 ajándék
Vákuummasszázs Vákuummasszázs 1010+3 ajándék+3 ajándék
Zsírtörő  Zsírtörő  1010+3 ajándék+3 ajándék
Flabélos  Flabélos  1010+3 ajándék+3 ajándék
Denevérpad Denevérpad 10+10++3 ajándék+3 ajándék
Infraszauna Infraszauna 1010+3 ajándék+3 ajándék
Konditerem Konditerem 1010+3 ajándék+3 ajándék
Havi kondi Havi kondi 1010+3 nap ajándék+3 nap ajándék
Szolárium bérletSzolárium bérlet
10.000 Ft felett 10.000 Ft felett 30 perc ajándék30 perc ajándék

20
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0
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Kedd, csütörtök, péntek: 0900 - 1200; hétfő, szerda: 0900 - 1800

E-MAIL: rendelo@drcsallomaria.hu    www.drcsallomaria.hu

Dr. Csalló Mária
szülész-nőgyógyász adjunktus

RENDELÉS HELYE:  Ajka, Béke u. 11. fszt. 1.
RENDELÉSI IDŐ:     kedd: 1200 - 1800

BEJELENTKEZÉS:     telefonon: 06-70/391-3931

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
magánrendelés

Rendel:

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:

Tisztelt Olvasóink!
Az újság terjesztésével kapcsolatos 

észrevételeiket, 
esetleges hiányosságokat 

kérjük az alábbi 
elérhetőségeinken jelezzék

Tel.: 06-30/556-9641
email: hirhozo2000kft@gmail.com
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06-30/831-4296

MOSÓGÉP JAVÍTÁS
GARANCIÁVAL

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

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

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

T

SZOLGÁLTATÁS

Hitelek! Kiválasztjuk Önnek a 
legalacsonyabb kamattal és 
költséggel a bankok ajánlatai 
közül bármely célra, ingyenes 
ügyintézéssel. Heizlerné Köles 
Lívia, Federal Credit Union Zrt. 
(En-l-100/2011) alvállalkozója. 
< 06/30/403-7009

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

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

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

3,5 t billencs teherautó-
val fuvarozást vállalunk. 
(kavics, homok, építő-
anyag). < 06/70/360-4519

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, gipszkartonozást 
vállalok. Pálovics Róbert < 
06/30/223-1639

Nonstop dugulás-elhárítás 
kamerás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül. < 06/20/984-4667

Kőműves munkát vállalok, tér-
kövezést, belső festést, burko-
lást, stb. < 06/20/281-7016, 
06/20/470-3093

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

Vezetékes gázszerelőt keresek 1 

napra. < 88/249-063, Somlójenő

Idős édesapám mellé a hét minden 

napján éjszakára megbízható, lein-

formálható személyt keresek. < 

06/30/946-8288

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

Lakókocsit vásárolnék állapottól 

függetlenül. < 06/30/203-4592

Barkast, Daciát, Ladát, 
Skodát, Trabantot, Wart-
burgot, MZ-T, Simsont vásá-
rolok. < 06/30/971-4284

Peugeot Partner 1,9 D, 2003-as 

eladó. Ár: 440.000 Ft < 06/70/281-

5289

TZK 14 LE feljavítás előtt, szervokor-

mányos, forgalomból ideiglenesen 

kivont állapotban eladó. Szállítás 

megoldható. < 06/30/659-9667

ISEKI 15 LE kistraktor, összkerekes, 

talajmaróval jó állapotban eladó. 

Szállítás megoldható. < 06/30/659-

9667

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 

évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-

lungszerkezettel) eladó-totálkáro-

san. < 06/30/414-8486

Lady utánfutó, 400 kg össztömegű 

olcsón eladó. < 06/30/388-9044

TÁRSKERESÉS

70 év körüli fiatalos, rendezett 

körülmények között élő, igényes urat 

keres tartós kapcsolatra egyedülálló 

özvegy hölgy. < 06/70/309-0170

Egyedül élő nyugdíjas, hölgy 

személyében társat keres. < 

06/30/723-0187

46 éves özvegyember vagyok, 

állattenyésztéssel foglalkozom. 

Saját lakással rendelkezem. Hozzám 

korban illő élettársat keresek. Egye-

dülálló nők jelentkezését várom. 

A barátom hasonló adottságokkal 

barátnőt keres. 06/70/521-1955

ÜDÜLÉS, UTAZÁS

Hévízi Apartmanban 36 nm-es, 
1,5 szobás, 4 fős örökös üdü-
lési, használati jog eladó. 
Irányár: 1.000.000 Ft < 
06/30/396-2081, 06/30/936-
4359

OKTATÁS

Targonca, emelőgép, föld-
munkagép kezeléséhez ható-
sági vizsgát szervezünk 
Ajkán. Jelentkezés és további 
információ < 06/20/277-
7040 (engedélyszám: KE/
ST/81/A/3889/1/2013)

Aranykalászos gazda tanfolyam,
w w w . o k j c e n t r u m . h u . 
< 06/30/310-8934, 
E-00846/2014/A016

Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátáss zer vező -ven-
déglős, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

OKJ-s műkörmös, pedikű-
rös képzés indul Ajkán feb-
ruárban. Részlefizetési 
lehetőséggel. E-001445/2016/
A001, E-001445/2016/A002 
E-mail: bcsomai@gmail.com < 
06/70/603-9836

Aranykalászos gazda, faki-
termelői, erdészeti szak-
munkás, faipari gépkezelő 
képzést indítunk januárban 
Zircen és Veszprémben. Jelent-
kezés és további információ: 
< 06/20/277-7040, feln. eng.
szám: E-000325/2014/A010, 
A009, A011, A017

Tel: 06-20/9231-277

HORPADÁS HORPADÁS 
   JAVÍTÁS   JAVÍTÁS

Tel: 06-20/9231-277

AutóFÉNYSZÓRÓAutóFÉNYSZÓRÓ
      FELÚJÍTÁS      FELÚJÍTÁS

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAGTARTÁLY
   készítés, javítás

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 2. oldalról
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Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 6. oldalról

OKTATÁS

Ingyenes számítógépes képzés 

Ajkán a Borsosban! Általános 

és középiskolai végzettség-

gel rendelkezők jelentkezését 

várjuk. A Studio Italia A Ginop 

6.1.2-15-2015-00001, 15 fő 

számára ingyenes informatikai 

képzést hirdet. A képzés idő-

tartama: 35 óra. A képzés idő-

pontja: 2017. január 16-február 

10., hétfő – szerda - péntek 

16-19 óra, a képzés ingyenes. 

Jelentkezés feltételei: 16 és 

65 év közötti kor. GYES-en 

lévők, munkanélküliek, nyug-

díjasok, közfoglalkoztatot-

tak, hátrányos helyzetűek 

jelentkezését is várjuk. Érdek-

lődni < 06/30/529-5738 és 

a 06/20/578-7313 számokon 

lehet. A képzés helyszíne: 

Borsos Iskola (Ajka, Móra 

Ferenc u. 19.) számítástechni-

kai terme

GKI továbbképzés indul janu-

árban Veszprémben. Jelent-

kezés és további információ: 

< 06/20/277-7040 (Eng.szám: 

KE/ST/81/A/124/1/2014)

ÁLLÁST KÍNÁL

FuchsTojás azonnali munkakez-
déssel keres kolontári baromfi-
telepére jó kereseti lehetőséggel 
karbantartót egyműszakos 
munkarendbe. Munkabér meg-
egyezés szerint. Saját gépjármű 
szükséges.  Előny a targoncave-
zetői engedély. Önéletrajzot a
f u c h s b a r o mfi@ gm a i l . com 
e-mailre kérem. < 06/30/871-
5942

Villanyszerelőt és festőt kere-
sünk épület felújításra, Moson-
magyaróvárra. Szállás helyben 
megoldott. < 06/70/774-3377

Fodrász alkalmazottat kere-
sünk az ajkai TESCO fodrásza-
tába akár részmunkaidőben 
is! Utazási költségtérítés! < 
06/30/647-9570

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00/43/664-599-9695, 
06/30/313-3516

Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói vagy ajkai telephelyre 
„C” vagy „CE” kategóriás jogo-
sítvánnyal belföldi áruszál-
lításra sofőrbarát munkára. 
Munkarend reggeltől délutá-
nig. < 06/20/251-2821

Vagyonőr munkatársakat 

keresünk hosszú távra ajkai 
telephelyőrzésre 24-48-as 
munkarendbe. Számítógépes 
felhasználói szintű ismeret 
előny. < 06/20/435-0397

Manufaktúránk kézműves bur-
kolólapok készítéséhez ügyes 
kezű, jó fizikumú munkatársa-
kat keres. < 06/70/222-1515

Padragkúti vendéglátó egy-
ségbe dolgozni akaró hölgyek 
jelentkezését várjuk fő illetve 
mellékállásba. Feladatok: pult-
ban történő kiszolgálás és egy-
szerű gyors ételek elkészítése 
(hamburger, melegszendvics, 
hot-dog). Gyakorlat, szakképe-
sítés előny, de nem feltétel. < 
06/20/466-2850

CNC gépkezelőket, hegesz-
tőket keresünk sárvári 
munkahelyre, megbízható, 
fizetőképes céghez. Jó fizetés, 
szállás,  utazás megoldott. < 
06/20/297-6996

Tornamenti Lakásszövetkezet 
vízvezeték szerelő, karbantartó 
munkatársat keres. Jelent-
kezni: Ajka, Rákóczi u. 34. 
szám alatt 8.00-15.00 óráig

Baromfigondozó munkatár-
sakat keres a Gallus Barom-
fitenyésztő és Keltető Kft 
Bakonypölöskére a baromfite-

lepekre azonnali belépéssel, 
határozatlan munkaszerző-
déssel. Jelentkezni a telepve-
zetőknél személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon lehetsé-
ges. < 06/70/938-8711

Kézi csomagoló munkakörbe 
munkatársakat keres a Taravisz 
Plusz Kft Bakonypölöskére, 
hosszú távra teljes munkaidős 
egy vagy kétműszakos munka-
rendbe. < 06/70/938-8711

Szakképzett bolti eladót kere-
sek kiemelt fizetéssel Bakony-
pölöskére. < 06/20/573-7114

Somló Metall Acélkeres-
kedelmi Kft ajkai telep-
helyére sofőrt keres 18 
tonna össztömegű MAN 
gépjárműre. Feladatok: 
fuvarozás, árukiadás, 
anyagmozgatás. Feltétel: 
C kategória és GKI vizsga. 
Előny: emelőgép kezelői 
vizsga. Önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk:
somlometall@invitel.hu

Ajkai munkahelyre, hosszú 
távra, azonnali kezdéssel, 
könnyű fizikai munkára mun-
kavállalót keresünk, teljes 
munkaidőben, 1 műszakos 
munkarendbe, gépek külső 

takarítására, kiemelt bérezés-
sel. < 06/30/947-2043

Az ajkai Magyar Imre Kórház 
Főigazgatója pályázatot hirdet 
a főállású kórház-higiénikus 
munkakör betöltésére. A mun-
kakör betöltéséhez kórház-
higiénikus főiskolai végzettség 
vagy epidemiológiai szakápolói 
végzettség szükséges. Jelent-
kezni: a végzettség, szak-
képzettség bemutatásával, 
előzetes időpont egyeztetés 
után személyesen, Sümegi 
Józsefné ápolási igazgatónál a 
< 88/521-855 telefonon.

Tornamenti Lakásszövetkezet 
lépcsőház takarításra 8 órás és 
részmunkaidős munkatársakat 
keres. Jelentkezni: Ajka, Rákó-
czi utca 34. szám alatt 8.00-
15.00 óráig.

„B” kategóriás jogosítvány-
nyal betegszállító munka-
társat keresünk. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal 
szitazoli@t-online.hu címen.

Megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalót keresünk 
4 órás irodai munkára. Előny: 
érettségi, jó kommunikációs 
készség. Jelentkezni: HRCV 
Kft Ajka, Szabadság tér 12. < 
06/30/332-5468
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Folytatás a 7. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL

Az Ajkait Befektetési és 
Fejlesztési Kft műszaki ügy-
intéző munkakörbe, teljes 
munkaidőbe munkatársat 
keres. Feladatok: parkolási 
feladatok koordinálása, 
parkolóőrök munkájának 
ellenőrzése, bérlakások 
műszaki felügyelete, kisebb 
műszaki hibák javítása 
(pl. villanykapcsolók, kon-
nektorok, csaptelepek, 
ajtózárak helyreállítása), 
kapcsolattartás külső 
vállalkozókkal, szolgál-
tatókkal, szerződések, 
árajánlatkérések összeál-
lítása, műszaki tartalmá-
nak ellenőrzése. Elvárások: 
érettségi, műszaki végzett-
ség, felhasználói szintű 
számítógépes ismeret, B 
kategóriás jogosítvány, 
saját gépjármű, önállóság, 
rugalmasság, precizitás. 
Várjuk fényképes önéletraj-
zát az alábbi e-mail címre: 
allasajka@freemail.hu A 
munkakörrel kapcsolatos 
kérdés, egyéb informá-
ció esetén kérjük, keresse 
Kersner Katalin gazdasági 
vezetőt a < 06/88/521-164-
es telefonszámon vagy fenti 
e-mail címen.

A devecseri Vackor Óvoda 
pedagógiai asszisztens állást 
hirdet 2017. február 1-i mun-
kába állással. Jelentkezés: 
2017. 01. 25-ig szakmai 
önéletrajz benyújtásával. Cím: 
8460 Devecser, Szabadság tér 
1-3. < 06/88/512-790, e-mail: 
vackorovoda@devecser.hu

Fakitermelői munkára munka-
társat keresek. < 06/20/663-
1560, esti órákban

Női és férfi takarítókat kere-
sünk fő és mellékállásba. 
Nyugdíjasok és diákok jelent-
kezését is várjuk. Érdeklődni 
munkanapokon hétfőtől-pén-
tekig 8.00-16.00-ig lehet az 
alábbi telefonszámokon: < 
06/30/552-4459, 06/30/348-
9057

Azonnali munkakezdéssel 
keres férfi-női munkavállalót 
baromfigondozó pozícióba, 
egyműszakos munkarendbe a 
Fuchs Tojás kolontári telepére. 
Kereseti lehetőség 118.000 Ft 
nettó fizetés, Cafeteria, úti-
költség hozzájárulás. Önélet-
rajzot a fuchsbaromfi@gmail.
com címre kérem vagy a < 
06/30/871-5942 számon lehet 
jelentkezni.

Ajkai munkahelyre férfi mun-
kavállalókat keresünk több-
műszakos munkarendbe. Nem 
szalagmunka. < 06/30/231-
1435, munkanapokon: 10.00-
13.00 között

Ajkai pékségbe eladót felve-
szünk. < 06/20/496-2796

Bébiszittert keresek 3,5 éves 
kislány mellé este 16.00-
19.00-ig. < 06/30/235-5415

Pultos-felszolgálót, szakácsot 
és konyhai kisegítőt felve-
szünk. Jelentkezését minden-
nap 8.00-18.00 óra között 
várjuk. < 06/30/681-4234, 
06/30/681-4236

Ajkai húsboltba szakképzett 
élelmiszer eladó-pénztá-
rost valamint hús-hentesáru 
eladó kollégát keresünk. < 
06/30/694-5454

Az Ajkai Elektronikai Kft .
munkatársakat keres a következő
pozíciókba:

KARBANTARTÓ
LAKATOS

Elvárás:
• Lakatos végzettség
• Hidraulikus és pneumatikus gépészeti ismeretek

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Elvárás:
• Lakatos végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány

FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya)
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés,
   hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Kft . Ajka, 
Gyár u. 35. címén, naponta 8-11 óráig illetve

a csmonika@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

Ajka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő gyártó vállalata,
az AE-Plasztik ZRT. az alábbi
munkakörökbe keres új munkatársakat

Gyártósori összeszerelő és
műanyag-feldolgozó operátor

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

A munkakörökhöz tartozó elvárások:
• pontos, precíz munkavégzés
• min. általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkavégzés vállalása

Amit kínálunk: 
• Stabil, biztos jövőképpel rendelkező vállalati háttér
• Cafeteria juttatás már a próbaidő alatt is
• mozgó bér
• törvényi előíráson felüli alapbér
• kiváló munkakörnyezet és családias légkör
• határozatlan idejű szerződés, saját állományba felvétel
• vidékieknek útiköltség térítés

Gyártósori összeszerelő munkakörben
VÁLTOZÓ MŰSZAKRENDEKBEN történő

munkavégzésre van lehetőség!
Pályakezdő fi atalok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni: AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)
Freund-Hajós Adriennél, vagy az Adrienn.Hajos@ae-plasztik.hu 

e-mail címen lehet.

KÖNYVELÉSBEN és 
BÉRSZÁMFEJTÉSBEN jártas 
MÉRLEGKÉPES
végzettséggel rendelkező
MUNKATÁRSAT
KERESÜNK.

Jelentkezni: allasajka@freemail.hu e-mail címre 
küldött önéletrajzzal lehet.

Az  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
varrónői és férfi  betanított munkás

munkakörökbe, ajkai munkahelyremunkakörökbe, ajkai munkahelyre
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Távközlési cég 
informatikai szaktudással 

munkatársat keres.
Feladatok:

Az informatikai hálózat fejlesztésénél szükséges feladatok 
elvégzése. Előfi zetők bekapcsolása.

Elvárások:
- Rugalmas munkaidő vállalása

- Telekommunikációs és IP hálózati ismeretek,
- „B” kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat.

- Önálló munkavégzés, kiemelkedő problémamegoldó 
készség

- Kültéri munkavégzés, oszlopra mászási hajlandóság

Amit kínálunk:
- Hosszú távú munkalehetőség, szakmai megbecsülés

- Versenyképes jövedelem

Fényképes önéletrajzokat, motivációs leveleket 
az alábbi e-mail címre várjuk:

info@iplus.hu

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

folyamatos munkarendben történő munkavégzésre:

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

   
Jelentkezni:

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

Tel.: +36 88 512 604
Leier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz

VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
      • szakirányú végzettség
      • szakmai tapasztalat

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ
A Fuchs Tojás Kft  keres
kolontári tojáscsomagoló üzemébe

CSOMAGOLÓKAT
(betanított munkakör) valamint

RAKTÁROS és
ANYAGMOZGATÓ
munkatársakat.

Juttatások:
Alapfi zetésen felül Cafetéria plusz
teljesítmény orientált mozgó bér.

Jelentkezni: hétfőtől péntekig 08oo-tól 
1400-ig a 06-30-688-5958-as számon.

A GEOSOL Kft. 

ajkai telephelyére 
(a Bakonyi Erőmű szomszédságában, a 

volt szénosztályozó területén)

felvételt hirdet 

több műszakos 

munkarendben történő 

munkavégzéssel

MŰSZAKVEZETŐ-
GÉPKEZELŐ 

munkakör betöltésére. 

Rakodógép-kezelői 

jogosítvány előny!

Önéletrajzokat az 

allas@geosol.hu 
e-mail címre várjuk.

Érd.: 06-30/509-8834

Tájékoztató és tesztírás:
2017. 01. 17. kedd, 15:00 óra,

Bródy Imre Gimnázium, 
Ajka, Bródy Imre u. 4.

Elérhetőség:
job3249@prohumanallas.hu      70/66-55-251

Azonnali kezdéssel összeszerelő
operátorokat keresünk Veszprémben!

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

Folyamatos 12 órás műszakrend, 
3 nap munka 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu 
címre várjuk, melyre levélben vagy 

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

  (korlátozott számban)

Amit ajánlunk:

Ajka és környékéről keresünk  

elektronikai alkatrészeket gyártó 

partnerünkhöz azonnali kezdéssel 

megbízható munkavállalókat hosszú 

távra az alábbi pozíciókra:

Amit ajánlunk:

Fényképes önéletrajzát az  
 ajka@termelestamogatas.hu  

címre várjuk, melyre levélben vagy  
telefonon visszajelzünk.

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk, ajkai partnereink részére!

BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA, 
GÉPKEZELŐI ÉS ÖSSZESZERELŐI 

MUNKAKÖRRE VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Amit nyújtunk:
KIEMELT ALAPBÉR + különböző teljesítmény-
prémiumok, bónuszok + túlórázási lehetőség 
+ Cafeteria + Utazási költségtérítés + hosszú 

távú, biztos munkahely

Elvárás: 3 műszakos munkarend,
terhelhetőség

Jelentkezés: AJKA, SZABADSÁG TÉR 12. 

Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468    I   +36 30 531 5569

ajka@hrcv.hu

A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari alkatrész-
gyártó vállalata. Több, mint 7000 négyzetméteren folytatjuk autóipari, pneumatikai, 
automatizálási és háztartási elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket, amely 
bővítéséhez munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe Ajka vonzáskörzetéből:

VULKANIZÁLÓ GÉP OPERÁTOR
• fi x délelőttös/délutános műszak vagy 3 műszakos munkarend
• kézügyesség és termelő vállalatnál szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
• a teljesítményfüggő alapbéren + műszakpótlékon felül
• béren kívüli juttatási csomagot (jelenléti pénz + több elemes Cafeteria-rendszer)
• pénzjutalmas „Új dolgozó ajánló” és dolgozói „Ötletbörze” programot
• azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkalehetőséget
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

Kérjük, hogy jelentkezését a gabi@kokai.hu e-mail címre küldje, írjon nekünk 
facebook profi lunkon, vagy hozza be személyesen.

Várjuk jelentkezését!

Feladatok:

Elvárások:
Amit kínálunk:

A PLASTIFLEX KFT.  NŐI-FÉRFI munkaerőt keres

SZABÁSZGÉP KEZELŐ-BEÁLLÍTÓT
gépbeállítás működtetés, kezelés ellenőrzés,
szabott anyagok kézi mozgatása
műszaki affi  nitás, fi zikai terhelhetőség, precíz-pontos munkavégzés
határozatlan idejű munkaszerződés, állandó délelőtt,
bérezés megállapodás szerint!

munkakörbe egyműszakos munkarendbe, illetve ALKALMI munkára.

Gyakorlattal rendelkezők előnyben.

ZSÁK-VARRÓ

Cím:  Plastifl ex Kft.  8400 Ajka, Ipari Park, 5704/2.hrsz

Ajka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 

minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás:

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

Tel/fax: 88/200-843

Mobil: +36/30/954-9086

E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086
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A Fuchs Tojás Kft 

VEZETŐ
BEOSZTÁSBA
KERES munkatársat.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem 
plusz egyéb juttatások

Feltétel:
• minimum élelmiszeripari és/vagy
   mezőgazdasági középfokú végzettség
• Angol nyelvtudás legalább
   társalgási szinten
• „B” kategóriás jogosítvány

Előny: Szakmai tapasztalat

Jelentkezni írásban: önéletrajzokat a 
fuchstojas@gmail.com címre várjuk!

A 100%-ban magyar tulajdonú, vasvári székhelyű Miell Quality Kft 
keres saját állományba teljes munkaidőbe és hétvégi részmunkaidőbe 

MINŐSÉGELLENŐR 
munkakörbe munkatársakat.

A munkavégzés helye Ajka.

Elvárás:
– középfokú végzettség
– precíz, pontos munkavégzés
– hajlandóság fizikai munkavégzésre
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny

Feladatok:
– autóipari termékek ellenőrzése (vizuális és idomszeres)
– dokumentálás

Amit kínálunk:
– bér: bruttó 1.250 Ft/óra 
– 30% műszakpótlék
– túlóra lehetőség Mt. szerint
– távolsági bérlet 100%-os térítése
– hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezni rövid önéletrajzzal a hr@miellquality.hu címen, vagy az 
anita.moncsek@miellquality.hu címen, telefonon munkaidőben (8-
16-ig) pedig a 30/243-6689-es számon lehet.

EmelőgépkezelőEmelőgépkezelő
TargoncavezetőTargoncavezető
Földmunkagép-Földmunkagép-
kezelőkezelő
GépkezelőGépkezelő
jogosítványokjogosítványok
megújítása!megújítása!

8400 Ajka, Avar u. 23.

Ny: E-000202/2014

Jelentkezés:
8400 Ajka, Avar u. 23.

Telefon: 06/88/203-148, 
06/20/924-8498

Januárban induló
képzéseink:
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➩ Összeszerelő (2 műszak)
➩ Fröccsöntő gépkezelő (3 műszak)

PÁLYAKEZDŐK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Elérhetőségeink:   AJKA   Tel.: 88/216-146,  e-mail: info@sks.hu   NOSZLOP   Tel.: 88/505-850,  e-mail: info@bockhungaria.hu

➩ Csiszoló (2 műszak)  
➩ PUR gépkezelő (3 műszak)

NOSZLOPRAAJKÁRA

Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünkAzonnali kezdéssel munkatársakat keresünk
határozatlan idejű szerződésselhatározatlan idejű szerződéssel

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

Szerszámkészítő (1 műszakban)

Feladatok: 
• Műanyag fröccsöntő szerszámok, nyomásos

   öntőszerszámok készítése és javítása

Elvárások:
• Szerszámgyártásban szerzett tapasztalat

• Önálló munkavégzés

CNC Marós ( 2 műszakban)

Feladatok:  
• Heidenhain marógépen, rajz alapján

   önálló munkavégzés

• Szerszám alkatrészek marása

Elvárások:
• Heidenhain program ismerete

További nyitott pozícióink Ajkán: 
✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ Stabil munkáltatói háttérrel rendelkezünk
✓ Családias légkör, barátságos, közvetlen munkatársak
✓ Versenyképes jövedelem
✓ Cafetéria már a próbaidő alatt
✓ Béren kívüli juttatások
✓ Munkatárs ajánlási program
✓ Távolsági bérlet megtérítése 100%-ban
✓ Ingyenes buszjárat

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?
Szerszámgyártás technológus
Feladatok:
• A szerszámgyártás során a technológiai gyártás támogatás, technológiai

   stratégia felállítása, kiválasztása, fi nomkalkulálása és ütemezése

Elvárások:
• Szerszámgyártás technológiai ismeretek

• Szerszámgyártás során szerzett tapasztalat

Gyártásközi minőségellenőr
Feladatok:
• Rendszeres vég- és műveletközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárások:
• Műszaki területen szerzett minimum szakmunkás végzettség 

• Jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)

• Alapvető mérési ismeretek és készségek (pl.:tolómérő, idomszerek)

• Három műszakos munkarend vállalása

3500 3500 FtFt -tól-tól

-20%-20%
alkalmi ruhák, alkalmi ruhák, 

felsők, cipők nagy felsők, cipők nagy 
választékbanválasztékban

Tombolnak a mínuszok, de
Tombolnak a mínuszok, de

mi már készülünk a tavaszra!
mi már készülünk a tavaszra!

Báli szezonra
Báli szezonra

Megérkeztek női-,  férfi -, gyermek rövid ujjú pólók, Megérkeztek női-,  férfi -, gyermek rövid ujjú pólók, 
tavaszi nadrágok, átmeneti kabátoktavaszi nadrágok, átmeneti kabátok

Női-,  férfi -, gyermek Női-,  férfi -, gyermek 
tavaszi cipőktavaszi cipők

folyamatosan bővülő folyamatosan bővülő 
árukészlet.árukészlet.

Női divatcsizmákNői divatcsizmák

--30%30%
-50%-50%

1500 1500 FtFt-tól-tól

Fiú- és Fiú- és 
kislánykislány
csizmákcsizmák

Hótaposók nagy választékban!Hótaposók nagy választékban!

Férfi -Férfi -
bakancsokbakancsok

Fashion Áruház
A Horizont Áruház emeletén.   Nyitva:  H-P: 8-18.30, Szombat: 8-13

01.13-01.27.




