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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

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

2 - 6. 
oldalon 

található



ÁLLÁSBÖRZE2 2017. január 27

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!

Álláslehetőség Sárváron a Flex-nél!

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló közreműködésével nyújt  magas színvonalú, komplex 
szolgáltatásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át, az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.sarvar@flextronics.com

telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 (06 80) 200 087 (ingyenesen hívható)

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

– villamos karbantartó
(4 műszakos munkarendben)

– termelés támogató technikus
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– operátor*
(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– raktáros*
 (jogosítvány szükséges, 3, 4 műszakos munkarendben)

– hibakereső
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– fröccsöntő szerszámkészítő**
(szerszámkészítő vagy készülékszerkesztő szakmunkás végzettség,

minimum 2 év szakmai tapasztalat)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink stratégiai partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.
A **-gal jelölt munkakörre nem érvényes a csatlakozási bónusz.

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

Induló
képzéseink:
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➩ Összeszerelő
➩ Fröccsöntő gépkezelő

➩ Összeszerelő
➩ 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
➩ CNC gépkezelő

➩ Gyártásközi
     minőségellenőrNOSZLOPRA 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!

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-
PONTHEGESZTŐ

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!
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Ismerje meg munkaköreinket, vegyen részt felvételi 
beszélgetésen bármely hétköznap reggel 8 órakor!

gépkarbantartó technikus
robotkarbantartó technikus
CNC karbantartó technikus
minőségbiztosítási mérnök

villanyszerelő
műszakvezető
szerszámkészítő
szerszámelőkészítő
olvasztár, targoncavezető

Munkalehetőségeink:

Ajkai autóipari vállalathoz keresünk új munkatársakat.
SZÁLLÁS | CÉGES BUSZJÁRATOK | BÓNUSZ | CAFETÉRIA | ELŐLEG 

Jelentkezés: 06-30/905-7460 
Küldj SMS-t és visszahívunk!

fehervar@manpower.hu

VÉGELLENŐR, HŐKEZELŐ, 
ÖNTŐ, FŰRÉSZES, OLVASZTÁR 

MUNKÁK SZÁLLÁSSAL, 
AZONNALI KEZDÉSSEL

Működési engedélyszámok: 771-7/2005, 769-8/2005

Munkarársakat keresünk 
kiemelt fizetéssel 

3 műszakos munkarendbe 
+ juttatások: 

utazás, szállás
Gyártási területre, 

minőség ellenőrnek. 
Hétvégén is lehet 

jelentkezni.
Tel.: 06-70/395-7319

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ajkán
február 11-én.

A Leier Hungária Kft  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre, 
folyamatos munkarendben történő munkavégzésre:

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

VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
      • szakirányú végzettség
      • szakmai tapasztalat

Jelentkezni:
e-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hu
Tel.: +36 88 512 604
Leier Hungária Kft   8460 Devecser, 
Sümegi út 093. hrsz

BETANÍTOTT
GÉPKEZELŐ

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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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!

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

FuchsTojás azonnali mun-
kakezdéssel keres kolontári 
baromfitelepére jó kere-
seti lehetőséggel kar-
bantartót egyműszakos 
munkarendbe. Munkabér meg-
egyezés szerint. Saját gépjármű 
szükséges.  Előny a targoncave-
zetői engedély. Önéletrajzot a
fuch sbaromf i@gmai l . com
e-mailre kérem. < 06/30/871-5942

Manufaktúránk kézműves bur-
kolólapok készítéséhez ügyes 
kezű, jó fizikumú munkatár-
sakat keres. Bérezés nettó 
125.000 Ft < 06/70/222-1515

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 barom-
figondozó pozícióba, egymű-
szakos munkarendbe a Fuchs 
Tojás kolontári telepére. Kere-
seti lehetőség 118.000 Ft nettó 
fizetés, Cafeteria, útiköltség 
hozzájárulás. Önéletrajzot a 
fuchsbaromfi@gmail.com címre 

kérem vagy a < 06/30/871-5942 
számon lehet jelentkezni.

Ajkai munkahelyre, egymű-
szakos munkarendbe (csak 
délután!) takarító hölgyeket 
keresünk, teljes munkaidő-
ben, kiemelt fizetéssel. < 
06/30/947-2043

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

Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
jártas, önállóan dolgozni tudó, 
káros szenvedélytől mentes 
kollégát felveszünk kiemelt 
fizetéssel! Zöld könyv előny. < 
06/30/902-5580

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

Koóp 55 Kft ajkai munkahelyre 
szerszámüzemi munkára azon-
nali kezdéssel köszörűs mun-
katársat keres. Önéletrajzot a 
következő e-mail címre várjuk: 
koop55@koop55.hu. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámo-
kon lehet: < 06/30/995-1526, 
06/30/947-7487

Asztalosipari vállalkozás önál-
lóan dolgozni tudó munkájára 
igényes asztalost keres. < 
+36/30/282-0248

Otthoni munka! Reklám-
tárgyak összeállítása, stb. 
Érdeklődni emelt díjas tele-
fonszámon: < 06/90/603-
607 (bruttó 635 Ft/perc) 
http://www.audiopress.iwk.hu, 
< 06/20/910-4517)

Folytatás a 6. oldalon
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. < 
06/70/354-9321

Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk 12 tonnás gépko-
csira. Elvárások: C kategóriás 
jogosítvány, GKI kártya, nem-
zetközi tapasztalat. Kiemelt 
bérezés. < 06/70/580-5800

Ajkai vendéglátó egységbe 
keresünk pizza szakácsot, étel-
kiszállítót és telefonos rende-
lésfelvevőt. < 06/30/875-3975

Ajkai munkahelyre, egyműsza-
kos munkarendbe (csak dél-
után!) irodahelyiségek és szoc. 
blokkok takarítására részmun-
kaidős (16-20 óra) takarító 
hölgyeket keresünk, kiemelt 
fizetéssel. Másodállásban is 
végezhető. < 06/30/947-2043

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

Iveco Márkereskedés és szerviz 
autószerelő munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel, egyéb jut-

tatásokkal. Önéletrajzokat 
az m-logistic@m-logistic.hu 
címre várjuk.

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

Ajkai fuvarozó cég gyakorlat-
tal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres nemzetközi viszony-
latra 7,5 tonnás teherautóra. 
C kategóriás jogosítvány és 
GKI kártya szükséges. Kérem 
érdeklődni < 06/20/278-2341-
es telefonszámon.

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

Kineziológiai tanfolyam indul 
február 18-án, Bach-virág-
terápia február 4-én, szim-
bólumterápia 25-én. Tibeti 
hangtál tanfolyam márci-
usban. Kéz-láb akupresz-
szúra, AFT, és akupresszúra 
tanfolyamok. Családállítás 
havonta. < 06/20/944-0984, 
w w w. mar ianna tou r i s t . h u , 
mariannatourist@t-online.hu

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

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

Ajkán Erkel Ferenc utcában 2 szin-

tes családi ház eladó. Egyeztetés 

telefonon. TN < 06/20/774-7738

Ajkán, Bajcsy Zsilinszky utcában 

összkomfortos, 2,5 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/30/644-6606

Somlóvásárhelyen 1984-ben 

épült 3 szobás, komfortos, gázkon-

vektoros, cserépkályhás családi ház 

eladó. TN < 06/30/216-7444

Energiatanúsítás ingat-
lan adás-vételhez, épület-
tervezés. Kalocsai Gábor, 
Ajka, Hajnalcsillag u 3.

www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011, 88/778-191

Ajkán társasházi 2 szobás, erkélyes 

lakás garázzsal, kerttel I. emeleten 

eladó. TN < 06/30/353-4465

Ajkán 1,5 szobás, erkélyes, 

klimatizált lakás eladó. TN < 

06/30/237-2607

Budapesti kisebb lakást vásárolnék 

készpénzért. Lehet felújítandó is. < 

06/70/949-0944

Eladó családi házat, lakást, 

nyaralót, termőföldet keresek. < 

06/70/203-3656

Ajkán Május 1 tér 11., földszint. 

3., 56 nm-es téglaépítésű lakás 

eladó. Ár megegyezés szerint. TN < 

06/30/238-4444

Padragkúton felújításra szoruló 

családi ház, csendes környezetben 

eladó. Irányár: 6.000.000 Ft TN < 

06/30/394-5554

Ajkán a Futó utcában IV. emeleti, 

2 szobás, fűtéskorszerűsített lakás 

eladó. Irányár: 8.000.000 Ft < 

06/30/394-5554

Ajkán az Eötvös utcában 74 nm-es, 

3 szobás lakás eladó. TR/D < 

06/70/579-6415

INGATLANT KERES
Eladó házat-sorházat keresek 13-15 

millióig tulajdonostól Ajkán és von-

záskörzetében (Rendek, Gyepes, 

Tósok). 3-4 szobás ingatlan érdekel. 

< 06/20/541-0954

Keresek Ajkán 1-2 szobás téglala-

kást. Erkély előny. < 06/70/209-

5615

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

nm-es, összközműves építési telek 

eladó. < 06/20/933-3391

Somló-hegyen forrásvíz köze-

lében 550 négyszögöl szőlő 

jól felszerelt pincével áron alul, 

sürgősen eladó. < 06/20/599-

6798

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

Raktár-műhely kiadó. Ajka 
belterületén változatos alapte-
rületű 30-600 nm-ig raktárak 
olcsón kiadók. < 06/20/926-
0115

VEGYES, EGYÉB

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

Burgonya eladó. Házhoz 
szállítással 100 Ft/kg, 
min. 30 kg/zsáktól. < 
06/30/987-2396

Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. < 
06/70/452-7716

Eladó hagyatékból maradt őz 
és szarvas trófeák, 1924-1925-
ös felfűzött vadászújságok, 1 db 
többfunkciós német tolószék. < 
06/20/535-6717

Jó minőségű kemény tűzifa 
rendelhető a Norbi Fatrans Kft 
fatelepén Ajka-Padragkúton 
méterben és konyhakészen. A 
készlet megtekinthető kedden 
és pénteken 9-15 óra között. 
< 06/20/421-8495, 06/30/359-
1094

Használt szobabútor eladó. 
4 részes, + ágy, fotel. Étkezős 
sarokülő asztallal + 2 székkel. < 
06/30/216-5310

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

MEZŐGAZDASÁG

K u k o r i c a v e t ő m a g o k : 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendel-
hetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu 
Tel.:06-20/980-4449

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalról

Tisztelt Olvasóink!
        A                           újság 

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeiket, esetleges 
hiányosságokat kérjük 

az alábbi 
elérhetőségeinken jelezzék

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

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

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:

MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS, 

EREDETISÉGVIZSGÁLAT

Ajka, Hársfa utca 7.
Tel: 06 88/510-163, 06 20/317-6880

Nyitva: 

JÁRMÛMOSÁS, JAVÍTÁS, 
TACHOGRÁF ILLESZTÉS 

AUTÓMENTÉS 3,5T 
FELETTI JÁRMÛVEKRE

Ford Tranzit 2,5 TD, 1999-es 

tehergépkocsi, 6 személyes, vonó-

horoggal,  340.000 km-rel, kar-

bantartott, jó állapotban eladó. < 

06/30/560-9520

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

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 

ablakszárnyak tüzelési célra. < 

06/70/459-4954

ÁLLAT
2 db kos birka, 2 db 3 hónapos 

bárány és süldők áron alul eladók. < 

06/20/553-3471

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

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

Gipszkartonszerelés! Teljes 
tetőterek kialakítása, 
válaszfalak, előtérfalak, 
mennyezet, minden ami 
gipszkarton! Árva László, 
Tüskevár < 06/20/581-
0659

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

Peugeot Partner 1,9 Diesel, 

2003-as eladó. Ár: 390.000 Ft < 

06/70/281-5289

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.
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses




