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➩ Összeszerelő
➩ Fröccsöntő gépkezelő

➩ Betanított
     kárpitos 

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
➩ PUR gépkezelő

➩ Csomagoló
➩ ÖsszeszerelőNOSZLOPRA AJKÁRA

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

✓ 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
✓ Azonnali munkakezdés

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

Szerszámkészítő (1 műszakba)
Feladatok: 
• Műanyag fröccsöntő szerszámok, nyomásos

   öntőszerszámok készítése és javítása

Elvárások:
• Szerszámgyártásban szerzett tapasztalat

• Önálló munkavégzés

CNC Marós (2 műszakba)
Feladatok:  
• Heidenhain marógépen, rajz alapján

   önálló munkavégzés

• Szerszámalkatrészek marása

Elvárások:
• Heidenhain program ismerete

Gyártásközi minőségellenőr
Feladatok:
• Rendszeres vég- és műveletközi ellenőrzések

   végrehajtása

•  Napi termékaudit elvégzése, eredmények

    dokumentálása, hibák esetén a szükséges

    intézkedések bevezetése

Elvárások:
• Műszaki területen szerzett minimum

   szakmunkás végzettség 

• Jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)

• Alapvető mérési ismeretek és készségek

   (pl.:tolómérő, idomszerek)

• Három műszakos munkarend vállalása

További nyitott pozícióink Ajkán:

Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk
határozatlan idejű szerződéssel kettő, ill. három műszakos munkarendbe

2017. január 01-től éjszakai munkavégzés esetén
megemelt műszakpótlékkal!

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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06-30/831-4296

MOSÓGÉP JAVÍTÁS
GARANCIÁVAL

INGATLAN

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

Ajkán, Kossuth utcában 36 

nm-es, 1,5 szobás, felújított lakás 

eladó. Irányár: 5.500.000 Ft TN < 

06/30/346-5139, 06/30/787-1365

Ajkán Téglagyári utcában, 

kertes, családi ház eladó. TN < 

+36/30/328-4557

Ajka belvárosában földszinti, 70 

nm-es, azonnal költözhető lakás 

eladó. Irányár: 9.500.000 Ft TN < 

06/30/738-8493, 06/30/217-6464

Családi lakóházak tervezése. 
Tomor László, 30 éves gyakor-
lattal. < 06/30/412-7769

Ajkán, Sport utca 19. szám alatt 

garzonlakás eladó, I. emelet. TR/F < 

06/30/586-9982

Ajkán a Kohász utcában, 67 nm-es, 

3 szobás lakás eladó. TR/C < 

06/70/454-0498

Ajka, Tölgyfa utca 1. szám alatt 

eladó 64 nm-es, 1+2 félszobás 

egyedi gázfűtéses, műanyag redő-

nyös lakás. TN < 06/70/600-1651, 

06/70/369-4735

Sopronban 76 nm-es, félszuterén 

lakás (2 szoba, konyha, tároló helyi-

ség, 2 WC, tusoló) + 24 nm-es 

zárt terasszal eladó akár irodának, 

vendéglátó egységnek, üzlethelyi-

ségnek vagy borozónak is. Irányár: 

18.500.000 Ft < 06/20/996-3415, 

hétfőtől-péntekig 16 óra után, hétvé-

gén egész nap

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

FÖLD, KERT, ÉPÍTÉSI TELEK
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 

nm-es, összközműves építési telek 

eladó. < 06/20/933-3391

ALBÉRLET KIADÓ
Kiadó bútorozatlan garzonlakás. 

Beépített konyha, alacsony rezsi. 

Egyedülálló személynek csak hosszú 

távra. < 06/30/354-8722

Női megbízható, dolgozó lakótársat 

keresek. < 06/70/356-6941

Ajka, Futó utcai 2 szobás lakás feb-

ruár elsejétől hosszú távra kiadó. Ár: 

45.000 Ft+rezsi/hó. Egy havi kaució 

szükséges. < 06/70/451-4729

ALBÉRLETET KERES
Kiadó 1,5 vagy 2 szobás albérletet 

keresek Ajkán hosszú távra. Minden 

megoldás érdekel. Kaució nem aka-

dály. < 06/30/919-7374

ÜZLET

Ajkán 42 nm-es helyiség beren-
dezéssel vagy anélkül kiadó. < 
06/20/942-1239

27 nm-es üzlethelyiség eladó 
Ajkán városközpontban. < 
06/30/272-0897

GARÁZS ELADÓ/KIADÓ
Garázs a Zagy-téren hosszú távra 

kiadó. < 06/20/268-2880

Ajkán a Zagy-téren aknás garázs 

eladó. Villany van. < 06/30/904-

5472

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

Olvasott könyvet veszek, kész-

pénzzel fizetek, házhoz megyek. < 

06/70/452-7716

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

Burgonya eladó. Házhoz szál-

lítással 100 Ft/kg, min. 30 kg/

zsáktól. < 06/30/987-2396

Eladó egy nagyméretű kanapé 

újszerű állapotban. Ajka < 

06/20/437-1716

Vásárolok könyveket, diafil-

meket, vetítőt, festménye-
ket, ezüstöt, régi pénzeket. < 
06/30/608-7996

Vadászházamba trófeákat, hullott 

szarvasagancsot, vadászhagyatéko-

kat, gyűjteményeket vásárolok. < 

06/30/849-4786

Suzuki 13”, Wartburg 13” felnik, 90 

% téli gumikkal, valamint kugli haso-

gató gép eladó. < 06/30/550-2244

Bosch AKE40 17S elektromos lánc-

fűrész eredeti pótlánccal eladó. < 

06/30/904-5472

Kosárfűz elvihető. Nagytestű kutya 

chippel, oltási papírokkal, ingyen 

elvihető. Szőlő zúzó-bogyózó, 2 db 

500 literes, 2 db 100 literes fehér-

boros hordó, 1 db 1000 literes 

műanyag tartály, 600 literes ovál 

fakád, 2 db hidraulikus prés 120-

240 liter, Holder traktor eladó meg-

egyezéssel. < 06/70/366-8089, 

06/30/520-1627

ÁLLAT
150-160 kg-os hízók Devecserben 

eladók. < 06/70/339-5401

140-160 kg-os hízók eladók. < 

06/20/253-3122

120-150 kg-os sertések, 2db 

eladók. Ár: Alku < 06/30/908-7311

Skót keverék kiskutyák ingyen elvi-

hetők Kolontáron. < 06/20/522-

6365

Kb. 100-110 kg-os hízó eladó. 430 

Ft/kg. Nemeshany, Petőfi út 56. < 

06/87/356-359

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
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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

T

Petőfi  S. u. 13-15. 

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086HIRDETÉSFELVÉTEL

Hideg előétel: Libamell carpaccio parmezán chips-el
Syrys Project: Oh, Pretty Woman Leánykám 2016 Eger, 

Magyarország

Leves: Vargánya capuccino chia magos grissini-vel
Sohm&Kracher : Grüner Velteliner 2015, Niederösterreich, 

Ausztria

Meleg előétel: Lazac-pisztráng duett sáfrányos sült 
almával és citrushabbal

Sabar : Kéknyelű 2015 , Badacsony , Magyarország

Főétel: Gyöngytyúk supréme gránátalma rizottóval és
Mangalica szűz Wellington módra levendulás karottával

Planeta : Plumbago 2015 Nero d’Avola, Szicília, Olaszország

Desszert:  Csokoládé kávéíz édességben
Peter Lehmann : Shiraz 2013, Barossa-völgy, Ausztrália

Desszertbor: 
Balla Géza: Ménesi Kadarisszima 

2013 Ménes, Erdély, Románia

Asztalfoglalás: 06-88-510-180
Facebook: Mangó étterem és panzió
www.mangopanzio.hu

Az 5 fogásos gourmet menü ára 
borokkal és műsorral: 9.900 Ft

Az est kísérői:
Nótár László világbajnok ezüstérmes 
és olimpiai ezüstérmes mesterszakács
Gajdics Péter kalandor-borász 
és gasztronómiai tanácsadó
Zayzon Csaba a veszprémi Pannon 
Várszínház színművésze
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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!

Folytatás az 5. oldalon

SZOLGÁLTATÁS

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, térkövezést, 
belső átalakítást vállalok. < 
06/20/218-2963

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

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 

évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-

lungszerkezettel) eladó-totálkáro-

san. < 06/30/414-8486

Vásárolok JAWA és Simson motor-

kerékpárokat! Hiányos darabok is 

érdekelnek. < 06/30/409-0699

Kistehergépjárművek, 9 sze-
mélyes mikrobusz, kedvező 
feltételekkel bérelhetők.
www.bereljautot.hu < 06/30/
946-8307, 06/20/446-2944

Ford Tranzit 2,5 TD, 1999-es 

tehergépkocsi, 6 személyes, 

vonóhoroggal,  340.000 km-rel, 

karbantartott, jó állapotban 

eladó. < 06/30/560-9520

Ford Mondeo kombi 1,8, diesel, 

99-es, szép állapotban eladó. Ár: 

250.000 Ft < 06/70/281-5289

UTAZÁS, ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés fél-
panzióval. Ár: 18.900  Ft/7 
éj. < 06/20/464-0631,
www.jazminapartman.hu

TÁRSKERESÉS
Fiatalos hatvanas úr társat keres 

hasonló hölgy személyében. < 

06/70/776-4874

OKTATÁS
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

Angol nyelvtanítás Ajkán, 

Devecserben és környékükön. 
< 06/70/550-7883

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

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

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

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.

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

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

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

villanyszerelő
gépkarbantartó technikus
robotkarbantartó technikus
CNC karbantartó technikus
minőségbiztosítási mérnök

gépkezelő
ipari fűrészes
olvasztár
targoncavezető
szerszámkészítő

Munkalehetőségeink:

Az  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
varrónői és férfi  betanított munkás

munkakörökbe, ajkai munkahelyremunkakörökbe, ajkai munkahelyre



2017. január 20. 5ÁLLÁSBÖRZE

Folytatás a 4. oldalról

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Azonnali munkakezdéssel keres 
férfi-női munkavállalót barom-
figondozó pozícióba, egymű-
szakos munkarendbe a Fuchs 
Tojás kolontári telepére. Kere-
seti lehetőség 118.000 Ft nettó 
fizetés, Cafeteria, útiköltség 
hozzájárulás. Önéletrajzot a
f u c h s b a r o m fi @ g m a i l .
com címre kérem vagy a < 
06/30/871-5942 számon lehet 
jelentkezni.

Ajkai húsboltba szakképzett 
élelmiszer eladó-pénztá-
rost valamint hús-hentesáru 
eladó kollégát keresünk. < 
06/30/694-5464

Ajkai és bakonygyepesi töltő-
állomásra dolgozni akaró mun-
kájára igényes munkatársat 
keresek kereskedelemben való 
jártasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Ajkai fuvarozó cég gyakorlat-
tal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres nemzetközi viszony-
latra 7,5 tonnás teherautóra. 
C kategóriás jogosítvány és 
GKI kártya szükséges. Fény-
képes önéletrajzokat várunk a 
nojasped@gmail.com e-mail 
címre.

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék) < 
06/30/334-5262

Ácsok mellé segédmunkást 
azonnali kezdéssel éves állásra 
alkalmaznék. < 06/30/239-
6811

Veszprémi székhelyű épü-
letelektronikával foglalkozó 
Kft riasztó és/vagy tűzjelző 
berendezések telepítésében 
jártas munkatársat alkal-
mazna. Felkészültségtől 
függően 200-250 ezer Ft 
kezdő nettó fizetéssel. < 
06/30/901-1888

Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
jártas, önállóan dolgozni tudó, 
káros szenvedélyektől mentes 
kollégát felveszünk. Kiemelt 
bérezés! Zöld könyv előny. 
Fényképes önéletrajzokat a 
bockofarm@gmail.com e-mail 
címre várjuk. 

Nemzetközi fuvarozással fog-
lalkozó cég gépjárművezetőt 
keres CE kategóriás jogosít-
vánnyal. < 06/30/237-8437

Úrkúti pizzériába keresünk 
fiatal pultost és szakácsot. 
Végzettség nem szükséges. < 
06/20/565-5660

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

Anyagmozgató, rakodómunkás
Feladatok:
• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése
• Késztermék átadása, kiszállítása az üzemi raktárba
Elvárás:
• 2 műszakos munkavégzés vállalása
• megbízhatóság, pontos munkavégzés
Előny:
• Érvényes targonca vezetői jogosítvány és OKJ
   bizonyítvány
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.

Az ülőbútorokat gyártó  

Atia-Line Kft. ajkai telephelyére

Jelentkezni munkaidőben:   06/30-256-8101

Irodai asszisztensIrodai asszisztens
munkakörbe keres hölgy munkatársatmunkakörbe keres hölgy munkatársat

Minimum követelmény: érettségi, számítógépes ismeretek

Feladatkör: kapcsolattartás, levelezés bonyolítása, 

            alapanyag rendelések bonyolítása, táblázatok készítése,  

            kezelése, adatrögzítés



ÁLLÁSBÖRZE6 2017. január 20.

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.

munkakörbe
folyamatos éves állásra. 

Jelentkezni
munkanapokon 9-15 óráig

a +36-70/609-5374-es
számon lehet.

felvételt hirdet

NehézgépkezelőNehézgépkezelő
C  kategóriásC  kategóriás

jogosítvánnyaljogosítvánnyal
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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.

Az Ajkai Elektronikai Kft .
munkatársakat keres
a következő pozíciókba:

KARBANTARTÓ LAKATOS
Elvárás:
• Géplakatos végzettség
• Hidraulikában és pneumatikában való jártasság

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Elvárás:
• Géplakatos végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány

GÉPI FORGÁCSOLÓ
Elvárás:
• Síkköszörű , élköszörű kezelésében való jártasság
Előny:
Hidegalakító szerszámok javításában szerzett gyakorlat

FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya)
• Utiköltség 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.

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!

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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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses


