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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

• 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

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

Előfoglalási kedvezmények Március 31.-ig!
Tengerparti nyaralások, körutazások, nyári kirándulások ajkai indulással
Spanyolország (Santa Susanna): 100.000 Ft / főtől / 7 éjszaka
Görögország (Platamonas): 33.900 Ft / főtől / 2 fős stúdió
                                                             31.900 Ft / főtől / 3 fős stúdió

Egynapos és 2 nap / 1 éjszakás kirándulások
- Plitvicei tavak: Május 27., Szeptember 16., 23. 9.500 Ft / fő + belépő
- GARANTÁLT AJKAI indulással 2017. 07 .15.-én
   Berchtesgaden vidéke és a Hitler sasfészek! 15.000 Ft / fő + belépő 
- Bled és Postojnai cseppkőbarlang:
   Május 20 - 21., Szeptember 30, Október 1. 25.000 Ft / fő

Hazai Hazai zsákos burgonyazsákos burgonya
Jonatán almaJonatán alma
Hazai Hazai tálcás tojástálcás tojás
Görög narancsGörög narancs
Vecsési savanyú káposztaVecsési savanyú káposzta

02.03-02.10.02.03-02.10.

119119Ft/kgFt/kg

199199Ft/kgFt/kg

3570 Ft/zsák3570 Ft/zsák

M-es méretM-es méret Akció!Akció!
Akció!Akció!
Akció!Akció!

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. február 3–március 2-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a 
szuper akcióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

TÉLI BÚTORVÁSÁR!TÉLI BÚTORVÁSÁR!  NÁLUNK ÍGY TOMBOLNAK A MÍNUSZOK!  NÁLUNK ÍGY TOMBOLNAK A MÍNUSZOK!
DUBLIN szekrénysor 4,2 m

BÉTA sarok, fekvőf.: 140 x 200 MALLORCA kanapé, fekvőf.:145 x 197

FRICI gardrób 1,6 m VIKTÓRIA konyhagarnitúra 2 m 
mosogatóval, munkalappal

147 900 Ft
158 900 158 900 FtFt

CARMEN 6 szem. étkezőgarnitúra PIANO 
asztallal

129 900 Ft 88 900 Ft 112 900 Ft

126 900 Ft

59 900 Ft

139 900 139 900 FtFt
98 900 98 900 FtFt

118 900 118 900 FtFt

136 900 136 900 FtFt

69 900 69 900 FtFt

–11 000 Ft–11 000 Ft

–10 000 Ft–10 000 Ft –10 000 Ft–10 000 Ft

–6000 Ft–6000 Ft

–10 000 Ft–10 000 Ft

–10 000 Ft–10 000 Ft

Rugós!Rugós! Rugós!Rugós!
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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 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

Somlóvásárhelyen 1984-ben 
épült 3 szobás, komfortos, gázkon-
vektoros, cserépkályhás családi ház 
eladó. TN < 06/30/216-7444

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 Téglagyári utcában, 
kertes, családi ház eladó. TN < 
+36/30/328-4557

Családi lakóházak tervezése. 
Tomor László, 30 éves gyakor-
lattal. < 06/30/412-7769
Eladó Ajka, Frankel Leó utcá-
ban, tehermentes, 1+2 félszobás 

lakás. Irányár: 8.000.000 Ft TN < 
06/20/589-3949, 06/30/617-7115

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

Eladó Ajkán a központban 1+3 
félszobás, étkezős, felújított, szi-
getelt, francia erkélyes, IV. eme-
leti lakás. Irányár: 9.900.000 Ft 
< 06/20/941-8302
Eladó Ajkán a Szent István utcá-
ban 64 nm-es (1+2 félszoba) és 80 
nm-es (1+3 félszoba) lakás. 10 éve 
épült társasházban, egyedi mérők-
kel. TN < 06/20/988-8687

KIADÓ INGATLAN
2 szobás családi ház kiadó. Pad-
ragkút, Szivárvány utca 27. < 
06/20/477-9936

Szoba, konyha, fürdőszoba haszná-
lattal egyedülálló nő részére kiadó 
Ajkán. < 06/70/356-6941

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
Ajkán keresek kiadó 1,5 szobás 
bútorozatlan albérletet hosszú távra. 
< 06/20/326-2592

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

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

Szántóföld eladó. Nagyalásony 
058/55 hrsz, tulajdon hányadrész 
6930/63842 osztatlan közös tulaj-
don. < 06/20/280-0354

Szántóföld eladó. Kisszőlős 
0,95/55 hrsz, tulajdon hányadrész 
4524/157584 osztatlan közös tulaj-
don. < 06/20/280-0354

Tósokon, Gergőföldi utcában 
947 nm-es építési telek eladó. Ár: 
4.750.000 Ft < 06/30/363-5500

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
Ajkán 42 nm-es helyiség beren-
dezéssel vagy anélkül kiadó. < 
06/20/942-1239
Ajkán, Petőfi S. utca 9-11-ben, 
110 nm-es üzlethelyiség hosszú 
távra kiadó. < 06/70/336-5647

VEGYES, EGYÉB

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

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

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

Vásárolok könyveket, diafil-
meket, vetítőt, festménye-
ket, ezüstöt, régi pénzeket. < 
06/30/608-7996
Étkezési burgonya 100 Ft/kg, 
takarmány kukorica, búza, 
árpa. 50 Ft/kg áron eladó. Ajka, 
Ibolya u. 7. < 06/30/452-7702, 
16 óra után
Régi pénzt, pénzgyűjteményt, 
pengőt, forintot, koronát, külföldi 
és magyar pénzeket, Ferenc József/
Horthy kitüntetést vásárolok. Hívjon 
bizalommal! < 06/70/306-5352

Tűzifa rendelhető! Kályhakész 
tölgy parkettaszél. Ingyenes 
szállítással! < 06/30/314-
2567
Jó minőségű, kályhakész 
tűzifa, széldeszka eladó. Szál-
lítás ingyenes. < 06/20/946-
9678

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
régi bolti berendezéseket, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékból maradt 
régi tárgyakat. < 06/30/469-
1461

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 
ablakszárnyak tüzelési célra. < 
06/70/459-4954

ÁLLAT
140-160 kg-os hízók eladók. < 
06/20/253-3122

Malacok eladók. < 06/30/315-
5125

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

Ács munkákat vállalok, reális 
árakon. Tetőszerkezet készítés, 
lécezés, bádogozás, cserepe-
zés, tetőfelújítás, gipszkarto-
nozás. < 06/70/600-7729
Metszést, favágást, kert és 
parkápolást vállalok 20 év 
tapasztalattal. < 06/70/953-
2270

Folytatás a 4. oldalon
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

A Matyi megint kitalált valami újat, ettől tuti megnyalod 

mind a tíz ujjad! S, hogy téli fáradságból kapjatok erőre 

eme pár variáció a velőre:

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

Tel: 0670/259-4898 vagy 0620/298-7068

Oldalas tál: Sütünk oldalast és csirkeszárnyat finom 

barbecue szószos pácban, fűszeres burgonya a tálca 

aljára így kerül majd az oldalas rája, hozzá édes chili 

szósz egy kis dobozkába 

S, ha valaki nem szeretné a velőt, annak másként adunk 

erőt, elengedjük a habverőt megfogunk egy keverőt.... ez 

a sor most titok... De valamit azért írok:

Mindezt frissen finoman gyorsan kínáljuk, persze étlapról 

is rendelhetsz minálunk!!!! A jövő hétvégére újabb 

kínálatunkat keressétek itt a  Szuperinfóban!

Velőkrémmel töltött rántott coci, vaslapon sült pipi 

velőkrémmel nyakon csapva, rántott hagymakarikákkal 

dekorálva, sajttal és velőkrémmel töltött borda pici 

jalapeno paprikával nyakon szórva, eme étkek egy tálra 

dobva hasábburgonyával és rizzsel adagolva  

Velőkrémmel töltött coci táska, választható körettel

Velő-nyelő pizza: velőkrémmel, sajttal, 5 db rántott 

hagymakarikával, sütés után rá szórt csemegeuborkával, 

pizza széle fokhagymával kenve.   

02.03-02.05.

1690 Ft    

1320 Ft     

  

 

1390 Ft

1690 Ft



ÁLLÁSBÖRZE

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

minőségbiztosítási mérnök 
gépkarbantartó technikus
robotkarbantartó technikus
CNC karbantartó technikus

villanyszerelő
műszakvezető
szerszámkészítő
szerszámelőkészítő

Munkalehetőségeink:

Az ülőbútorokat gyártó  

Atia-Line Kft. ajkai telephelyére

Érdeklődni munkaidőben:   06/30-256-8101

varrónőketvarrónőket
keresünk 1 műszakos munkarendbekeresünk 1 műszakos munkarendbe

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

Az Ajkai Elektronikai Kft .
munkatársakat keres
a következő pozíciókba:

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

FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ-
PONTHEGESZTŐ, illetve 

BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
Elvárás: 8 általános iskolai végzettség, 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli műszakpótlék
• Mozgó bér, Cafeteria juttatás
• Galvánüzemi pótlék a galvanizáló munkakör esetében
• 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.
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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
Kistehergépjárművek, 9 sze-
mélyes mikrobusz, kedvező 
feltételekkel bérelhetők.
www.bereljautot.hu < 06/30/
946-8307, 06/20/446-2944
Lakókocsit vásárolnék, állapottól 
függetlenül, okmányok nélkül is. < 
06/30/203-4592

Mitsubishi 14,5 LE kistraktor 1 
méteres talajmaróval 260 üzemórá-
val eladó. < 06/30/659-9667

Suzuki Swift 1,3, 16 VGL, 2002-es, 
bronzmetál, 5 ajtós, friss műszakival 
eladó. Ár: 390.000 Ft < 06/30/347-
8669

TÁRSKERESÉS
Független, fiatalos, aktív életet élő 
50-es sikeres vállalkozó 20-45 éves 
korig barátnőt keres hosszú távra. 
Szükség esetén diszkréció garantált, 
gyermek nem akadály. < 06/70/521-
1955

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, szakács, 
cukrász, pincér, vendéglátás-
szervező-vendéglős, vendég-
látó 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. m a r i a n n a t o u r i s t . h u , 
mariannatourist@t-online.hu

ÁLLÁST KÍNÁL
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
Pultos-felszolgálót, szakácsot 
és konyhai kisegítőt felveszünk. 
Jelentkezését mindennap 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
Manufaktúránk kézműves bur-
kolólapok készítéséhez ügyes 
kezű, jó fizikumú munkatár-
sakat keres. Bérezés nettó 
125.000 Ft < 06/70/222-1515

Folytatás az 2. oldalról

Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás az 4. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL
Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
jártas, önállóan dolgozni tudó, 
káros szenvedélytől mentes 
kollégát felveszünk kiemelt 
fizetéssel! Zöld könyv előny. < 
06/30/902-5580
Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk 12 tonnás gépko-
csira. Elvárások: C kategóriás 
jogosítvány, GKI kártya, nem-
zetközi tapasztalat. Kiemelt 
bérezés. < 06/70/580-5800
Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói vagy ajkai telephelyre 
„C” vagy „CE” kategóriás 
jogosítvánnyal belföldi áru-
szállításra sofőrbarát mun-
kára. Munkarend reggeltől 
délutánig. < 06/20/251-2821
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00/43/664-599-9695, 
06/30/313-3516

Tapasztalattal rendelkező 
fogászati asszisztensnőt 
keresek hosszú távra. < 
06/30/305-3252

Erdőre fakitermelőt keresek, 
B kategóriás jogosítvány-
nyal, kiemelt bérezéssel. < 
06/30/907-5668
Hegesztőt, rajzról olvasni 
tudó lakatost felveszünk. < 
06/20/916-4679
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy mellékál-
lásban (alapbér+jutalék) < 
06/30/334-5262
Iveco Márkakereskedés és 
szerviz hegesztő-lakatos 
munkatársat keres Ajka-
bakonygyepesi telephe-
lyére. Önéletrajzokat az 
m- logis t ic@m-logis t ic .hu 
e-mail címre várjuk.

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 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.

KERESÜNK!
VARRÓNŐ

és

IRODAI ASSZISZTENS
(közgazdasági ismeretekkel rendelkező)

munkatársakat
KÉRI KFT Ajka, Hóvirág u.21.

Tel: 88/500-041

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, megváltozott 
munkaképességűek 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.



ÁLLÁSBÖRZE6 2017. február 3.

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!

➩ Összeszerelő
➩ Fröccsöntő gépkezelő

➩ Összeszerelő
➩ Csiszoló 

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

➩ CNC gépkezelő
NOSZLOPRA 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!
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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 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!

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:

Tájékoztató és tesztírás:
2017. 02. 07. 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 Veszprémbe!



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

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

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola
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Ajka, Hársfa u. 1/B    Tel: +36 20 368 2737  E-mail: bettipadlo@gmail.com

Kábelcsatornás szegélylécek
és kiegészítők készletről!

Kínálunk még: burkolatváltó profilokat,
5 mm alátétlemezt laminált padlóhoz!

+szegélyléchez: rögzítő elemet, ragasztót,
sarokelemeket, fugázót!

AJÁNDÉK szegélyléc
és alátétfólia
minden nálunk vásárolt

LAMINÁLT
PADLÓHOZ!

! ! !

Női csizmák, Női csizmák, 
férfi  bakancsokférfi  bakancsok Gyerek Gyerek 

csizmákcsizmák

Női télikabátNői télikabát

Női télikabátNői télikabát

Férfi  télikabátFérfi  télikabát

Női akciós Női akciós 
pulóverekpulóverek

-30%-30%

Bankkártyás fi zetési lehetőség 40-40-70%70%
árengedménnyel!
árengedménnyel!

Vasárnap is Vasárnap is 
nyitva!nyitva!

-20-30%-20-30%

-30%-30%-40%-40%

Új női felsők széles választékaÚj női felsők széles választéka
-30%-30%

ZPIAZA
MILANO

DIVAT
ÁRUHÁZ

AJKA, Vásár út 2.
Nyitva: H-V: 830-1900

Az akció más akcióval nem vonható össze.
Érvényes: 02.03-02.17-ig
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