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

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040
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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!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Miles Tredinnick:

avagy félmillió dollár 
               gazdát keres

Fordító: Benedek Albert

Elvis, 
     oltár, 
 Miami

A  B Á N F A L V Y  S T Ú D I Ó  B E M U T A T J A

Főbb szerepekben: 
HUJBER FERENC
BUGÁR ANNA/
GÖRGÉNYI FRUZSINA
VASTAG TAMÁS
KISS RAMÓNA
BÁNFALVY ÁGNES
FARAGÓ ANDRÁS/
URMAI GÁBOR
HARMATH IMRE

Rendező: HARMATH IMRE
Producer: HCS, OLIVER W. HORVATH

HUJBER 
FERENC

VASTAG 
TAMÁS

KISS 
RAMÓNA

VASTAG TAMÁS, KISS RAMÓNA, HUJBER FERENC!
2017. március 31. (péntek), 19 óra

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont (Ajka)
Jegyrendelés, info: (88) 210 - 252 • Jegyárak: 2.500-2.900 forint
Jegyek a művelődési központban (Szabadság tér 13.) válthatók!
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Folytatás az 5. oldalon

Tisztelt Olvasóink!
             A                                  újság 

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeiket, esetleges 

hiányosságokat kérjük az alábbi 
elérhetőségeinken jelezzék

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

 
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

INGATLAN

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

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

Azonnal beköltözhető két szobás 52 

nm-es, erkélyes, frissen szigetelt, 

tehermentes, földszinti lakás pin-

cerésszel eladó. TN < 06/30/462-

6544

Eladó ingatlanokat, lakáso-
kat, telkeket, szántóföldet 
keresünk cégünk részére. < 
06/70/904-5517

Ajkán, belvárosi 2 szobás, 80 

nm-es családi ház, újszerű álla-

potban garázzsal, melléképülettel 

eladó. Irányár: 13.000.000 Ft. TN < 

88/631-347, esti órákban

Ajka, Alkotmány utca 15 1/1, 49 

nm-es lakás beköltözhetően eladó. 

TN < 06/30/907-2698

Ajkán Zöldfa utcában családi ház 

eladó.  TN < 06/20/473-9842

Ajka központjában 2 szoba, nappalis 

családi ház beköltözhetően eladó. < 

06/30/284-3145

Ajkán 4 lakásos társasházban felújí-

tásra szoruló, földszinti lakás eladó. 

TN < 06/30/235-0433

 INGATLANT KERES
Garzont vagy 1 szobás lakást kere-

sek Ajkán. < 06/20/246-4841

ALBÉRLETET KERES
Albérletet keresek Ajkán. Kiadó 

1 szobás, földszinti lakást vagy 1,5 

szobást, I. emeletig, hosszú távra. 

Nyugdíjas, gyógyszerész nő. Max. 

50.000 Ft bérleti díj+rezsi. < 

06/20/427-4557

Házaspár bútorozott, kiadó lakást 

keres Ajkán. < 06/30/379-1914

ALBÉRLET KIADÓ
Ajkán az Ifjúság utcában 1 szobás, 

bútorozott lakás 1-2 fő részére, 

hosszú távra március közepétől 

kiadó. 1 havi kaució szükséges. 

Dohányosok és állattartók ne hívja-

nak! < 06/70/284-2582

Ajkán 2 szobás, földszinti, búto-

rozatlan lakás irodának is alkalmas 

március 1-től kiadó. Kaució szük-

séges. < 06/70/527-8560, 18 óra 

után

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

nm-es, összközműves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó. < 

06/20/933-3391

Somló vásárhelyi oldalán 250 négy-

szögöl szőlő lakható épülettel eladó. 

Víz, villany van. < 06/20/572-2555

Eladó 200 négyszögöl kordonos 

szőlő somlószőlősi oldalon. < 

06/30/456-7428

GARÁZS
Garázs a Zagy tér felsőn hosszú 

távra autótárolási célra kiadó. < 

06/20/268-2880

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

Ajka frekventált területén 43 
nm alapterületű üzlethelyiség 
2017. március 16. napjától 
hosszú távra kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben: < 06/20/475-
6808

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

Ajkán üzlethelyiség kiadó. < 
06/30/455-6818

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

Régi, de hiányos horgászújság, 

horgászkönyv gyűjteményeimet 

1957-1997-ig eladnám illetve elcse-

rélném egy db 110 g körüli pontyozó 

horgászfelszerelésre ( fenekező). 

Ugyanitt régi Videoton világvevő 

üzemképes rádióm eladó vagy elcse-

rélném URH konyhai rádióra. < 

06/20/226-4211

Vásárolok könyveket, diafil-
meket, diavetítőt, festménye-
ket, ezüstöt, régi pénzeket. < 
06/30/608-7996

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

Maradék akácfa parkettát 5 

nm vennék. Akár bontottat is! < 

88/633-564

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

Jó minőségű, kályhakész 
tűzifa, széldeszka eladó. Szál-
lítás ingyenes. < 06/20/946-
9678

ABC Design babakocsi hordozóval, 

esővédővel, megkímélt állapotban 

eladó. < 06/30/364-2778

Nyomdai megoldások az 
igényes cégkártyától a 
többoldalas magazinig, a 
NévjegyPartnertől. Terve-
zés és nyomdai kivitelezés.
www.nevjegypartner.hu

ÁLLAT
Lovat veszek, öreget, selejtet is. < 

06/30/729-9170, 06/70/362-6325, 

06/20/493-4607

25-30 kg-os malacok eladók. < 

06/70/339-5401

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



2017. február 17. 5

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 4. oldalról

Mert mindenki megérdemel egy szép kertet!
Mindenkinek szüksége van egy menedékre. Ahova visszavonulhat és újra önmagára 

találhat. Ahol érzi, hogy biztonságban van. Ahol igazán az lehet, aki mindig is 
szeretett volna lenni. Az a felnőtt, akit gyermekként megálmodott, és ezáltal újra 

érezheti a felszabadult, gondtalan, vidám, boldog gyermekkort. 
Ahol még rácsodálkoztunk minden apró újdonságra.

Egy szép kert pont ezt az érzést adja vissza nekünk. A mindig történő változással. 
Újabb és újabb csodákkal, melyek ott laknak Önben és a kertjében. 

Kerttervezés, -építés, -fenntartás
Farkas Richárd Márk                                                06-30/262-1579

Irodatechnika Ajka, Csingeri u. 1.
(10 emeletes a körforgalomnál)   Tel: +36/20/997-0847
Fax: 88/778-805  •  e-mail: irodatechnika@ajkanet.hu

A/0 fénymásolás (tervrajzok, térképek…)
Diplomadolgozatok nyomtatása, kötése
Spirálozás, laminálás, scannelés, faxolás
Lézertonerek

Fekete
A/4

másolás,
nyomtatás
10 Ft /oldal

Színes
A/4

másolás,
nyomtatás
100 Ft/oldal

Fotóról-Fotót
Fotók

nyomtatása, 
másolása, 
nagyítása

SZOLGÁLTATÁS
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

Ácsmunkákat 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

Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogázás. Kiülők készítése. 
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. < 06/70/344-7787

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

Burkolást, felújítást vállalok! 
< 06/20/298-9144

Előtető, terasz, pergola, tető-
felújítás, csatornázás, egyéb 
bádogozás és famunka teljes 
körű kivitelezését vállalom. < 
06/70/368-7568

Professzionális ofszet 
nyomdai névkártyák díjta-
lan tervezéssel, már 100 
db-tól, a NévjegyPartnertől.
www.nevjegypartner.hu

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

14,5 Le Mitsubishi 1 méteres talaj-

maróval, 260 üzemórával, jó állapot-

ban eladó. < 06/30/659-9667

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

Fiat Punto 1,1, 99-es eladó. Ár: 

185.000 Ft < 06/70/281-5289

TÁRSKERESÉS
63 éves férfi keresi hölgy társát 

szabadidő kellemes eltöltéséhez. < 

06/30/754-4953

57 éves molett hölgy komoly kap-

csolatot keres: 55-65 éves korig. 

Lakás szükséges. Leveleket „Sze-

retet” jeligére a Szerkesztőségbe 

kérem.

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)

ÁLLÁST KÍNÁL
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

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

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

Gépkezelő munkakörbe kere-
sünk munkavállalókat fizikai 
munkára, 3 műszakos munka-
rendben. <  88/210-007

Nemzetközi gépkocsivezetőket 
keresünk C kategóriás jogo-
sítvánnyal 12 t-ás gépkocsira 
és C-E kategóriás jogosítvány-
nyal nyerges szerelvényre! GKI 
kártya, min. 2 év nemzetközi 
tapasztalat, büntetlen előélet! 
Kiemelt bérezés! < 06/70/580-
5800

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

Alakuló vállalkozás üveg-
fúvó mestert keres okta-
tásra, gyártásra. Bérezés 
megállapodás szerint. 
Érdeklődni és a munkára 
jelentkezni az alábbi elér-
hetőségeken lehet Molnár 
András < 06/20/329-0480

Devecseri építőipari vállal-
kozás keres magára és mun-
kájára igényes sofőrt B, C, E 
kategóriás jogosítvánnyal, 
emelőgép-kezelő engedély-
lyel. Folyamatos, hosszú 
távú munkalehetőség. 
Jelentkezés:info@rimex.hu 
e-mail címen.
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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.

A thaiföldi tulajdonú SVI Public Company Limited - az EMS 
ágazatban a világ Top 50 vállalata között nyilvántartott, 

tőzsdén jegyzett cégcsoport. Magyarországi leányvállalata 
az SVI Hungary Kft. (korábban Seidel Elektronik Hungaria 

Kft.) munkatársakat keres az alábbi pozíció betöltésére:

OPERÁTOR
Elvárások:
• Finommechanikai szerelésben való jártasság
• Igényes munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
• Forrasztásban szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség egy sikeres csapatban
• Rendezett munkakörülmények 
• Versenyképes jövedelem, bónusz és Cafetéria juttatás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, a 
pozíció megjelölésével küldje el fényképes önéletrajzát a

lilla.egressy@svi-hungary.com e-mail
vagy az Egressy Lilla /SVI Hungary Kft.,

8400 Ajka Ipari Park 5749/2 Hrsz., postacímre.

Az önéletrajzírás titkos 
receptje 
Az önéletrajzzal kapcsolatban számos cikkel találkozha-
tunk az interneten, de melyek azok a valóban hasznosítha-
tó dolgok, amikre oda kell fi gyelnünk?
Jelen cikkünkben azokra az apró, de annál fontosabb té-
mákra szeretnénk felhívni a fi gyelmet, amellyel jelentősen 
megnövelhetjük önéletrajzunk sikerességét.

Ügyelj a helyesírásra!
Evidensnek tűnhet, mégis mindig előkerül. Az elütött ka-
rakterek, elvétett szóközök nem csak rosszul mutatnak az 
önéletrajzban, hanem azt sugallják, hogy a szerzőjük egy 
pontatlan ember, aki nem ügyel a részletekre. Ráadásul az 
önéletrajz is egyfajta munka, amivel dolgozik az ember – 
már csak amíg elkészíti – így ebből lehet következtetni a 
későbbi munkavégzés milyenségére is.
Tipp: Többszöri átolvasásnál a szemünk hozzászokik a hi-
bákhoz, ezért küldés előtt változtassunk a betűméreten és/
vagy betűtípuson, mert a szokatlan helyzetben szemünk is 
éberebben fi gyel! Amint kijavítottuk a hibákat visszamódo-
síthatunk mindent az eredeti formájára. Emellett érdemes 

megkérni ismerősöket, rokonokat is hogy olvassák át ne-
künk az önéletrajzunkat, ez egyben arra is jó, hogy új be-
nyomásokat és ötleteket szerezzünk!

Tűnj ki a tömegből – légy egyedi!
Az interneten elérhető önéletrajz-sablonokat a HR-esek is 
ismerik, ezért jó, ha a sablon kitöltésén túl időt szakítunk az 
önéletrajzunk – hiszen mint a neve is jelzi a saját életünket 
mutatjuk meg benne – megformázására, egyedivé tételére.
Tipp: Fektessünk be egy professzionális portrékép készítte-
tésébe, amelyet az önéletrajz mellett akár a LinkedIn profi l-
oldalunkon is felhasználhatunk! Változtathatunk a betűtí-
puson, a színeken hogy jól tagoltabb és átláthatóbb legyen a 

CV. Ellenben itt is törekedjünk a kevesebb néha több elvre, 
hacsak nem egy kreatív munkatársi állásra pályázunk!

Irányítsd a HR-es szemét!
Fontos, hogy megkönnyítsük a kiválasztási szakemberek 
dolgát.
Tipp:  Használjunk kiemelést akár színnel, akár a szöveg 
félkövérré formázásával! Hívjuk rá a fi gyelmet például egy 
korábbi munkakörünkre, vagy egy szakmai tanfolyamra 
akár programismeretre – olyanokra amelyek relevánsak 
lehetnek a jövőbeni pozíció szempontjából és amelyekkel 
szintén kitűnhetünk a többi jelentkező közül!

Légy konkrét!
A munkatapasztalaton és iskolai végzettségen túl jó, ha az 
önéletrajzunkban feltüntetjük a fontosabb készségeinket 
is. Legtöbbször azonban ezek annyira általános és agyon-
használt szavak  lesznek, mint a „megbízható”, „keményen 
dolgozó” és „csapatjátékos”.
Tipp: Gondoljuk át, hogy az adott pozíció milyen készsége-
ket kíván meg és ahhoz mérten próbáljunk meg konkrét ké-
pességeket feltüntetni – persze olyat, ami valóban igaz ránk! 
Ügyfélszolgálati munkánál ilyen lehet például a tárgyalási 
készség, a hatékony ügyfélkezelés, a prezentációs készségek, 
valamint a konfl iktuskezelés.

forrás: cvonline.hu

ÁLLÁST KÍNÁL
Takarítónőt és gondozónőt 
keresünk Farkasgyepűre az 
Oltalom Idősek Otthonába. 
Végzettség nem szükséges. < 
06/30/323-2438

Önállóan dolgozni tudó orto-
péd cipészt keresünk. < 
06/30/937-7335

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék) < 
06/30/650-6088

Ajkai vendéglátó egységbe 
keresünk munkájára igényes 25 
évnél idősebb pizzaszakácsot, 
telefonos rendelésfelvevőt és 
szakácsot. < 06/30/875-3975

Zalaco Zrt ajkai telephelyű üze-
mébe adminisztrátor állásra 
felvételt hirdet, számítógépes 
ismeretek, jó kommunikációs 
készség szükséges. Jelent-
kezni az alábbi telefonszámon: 
< 06/20/237-4086

Szarvasmarha telepre elle-
tésben jártas, józan életű 
munkatársat felveszünk. < 
06/30/902-5580

Ajkára keresünk vagyonőröket 
objektumőrzésre alkalmazotti 
munkaviszonyban, kedvező fel-
tételekkel. < 06/20/252-1309

Nettó 160-220.000 Ft között 
munkakörtől függően gyári 
betanítottakat és szakmun-
kásokat Sárvárra felveszünk! 
Céges busz van! < 06/20/284-
0698, 06/70/622-7884, 
engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

C-s jogosítvánnyal gépkocsive-
zetőt keresünk belföldre, ajkai 
telephellyel, kiemelt fizetéssel. 
Önéletrajzokat a Szuperinfó 
szerkesztőségbe kérünk „Gép-
kocsivezető” jeligére.

Pultost felveszek félállás-
ban Ajkára az Áfonyába. < 
06/70/379-7137

Folytatás az 5. oldalról

Folytatás a 7. oldalon
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Elsősorban férfi munkavállalókat keresünk

2 műszakos munkarendbe, tekercselési,
szerelési feladatokra ajkai munkahelyre.

Amit kínálunk:
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés
• Hosszú távú munkalehetőség, azonnali kezdés
• Teljesítmény prémium, hűségprémium
• Útiköltség-térítés
• Cafeteria juttatás

Jelentkezni lehet:
Személyesen: Ajka, Téglagyári út 21. alatti irodánkban;

E-mail: t.horvath@schwa-medico.com 
Érdeklődni: 06-20-4830-056 telefonszámon. 06-30/06-30/226-1199226-1199

Jó kereseti lehetőség, 
éves állás!

Ács szak- és Ács szak- és 
segédmunkástsegédmunkást

KERESÜNK!KERESÜNK!

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

villanyszerelő
gépkarbantartó  technikus
robotkarbantartó technikus
CNC karbantartó technikus 

műszakvezető
szerszámkészítő
ipari fűrészes, végellenőr
olvasztár, targoncavezető

Álláslehetőségeink:

Öntödei betanított és szakmunkára
keresünk új kollégákat!

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

Jelentkezni: e-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hu  Tel.: +36 88 512 604

HEGESZTŐ/
LAKATOS

Leier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz

Feltételek   • szakirányú végzettség   • szakmai tapasztalat

VILLANYSZERELŐ HEGESZTŐ/
LAKATOS

Folytatás a 6. oldalról

Karosszéria lakatost felveszek. 
< 06/30/936-7362

Gyakorlattal rendelkező cuk-
rászt illetve konyhai kisegítőt 
keresünk a devecseri Bohém 
Cukrászdába. < 06/30/650-
5971

Kisegítő pultost keresünk a 
devecseri Béka Csárdába. < 
06/20/346-0512

Ajkai
a u t ó i p a r i  c é g

keres  
munkavállalókat 

3 illetve folyamatos  
műszakos munkarendbe,

betanított és  
szakképzettséget  

igénylő munkakörbe,
hosszútávra. 

Ingyenes céges  
járat biztosított.

Jelentkezni lehet:
irodavp@opuswork.eu  

vagy 06-70/610-0064
CSÖRGESSEN MEG, VISSZAHÍVJUK!

ÁLLÁST KÍNÁL

A Somló-Metall Acél-
kereskedelmi Kft. ajkai 
telephelyére az alábbi 
munkakörökbe keres kol-
légákat. Anyagkiadó. 
Feladatok: árukiadás, 
anyagmozgatás. Előny a 
targoncavezetői engedély 
és gyakorlat, OKJ-s nehéz-
gépkezelői bizonyítvány és 
gyakorlat. Tehergépkocsivezető. 
Feladatok: 18 t össztömegű 
MAN gépjárművel fuvarozás, 
árukiadás, anyagmozgatás. 
Feltétel: C kategória és GKI 
vizsga Önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk:
somlometall@invitel.hu
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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:

PRÉS ÉS FRÖCCSGÉPKEZELŐ
A munkakör betöltéséhez
• kézügyesség és termelő vállalatnál szerzett tapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása
• legalább 8 általános végzettség szükséges.
Hölgyek jelentkezését is várjuk, könnyű fi zikai munka!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
   bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• 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 munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

FÉMFORGÁCSOLÓ
A munkakör betöltéséhez
• sík- és/vagy palástköszörűn szerzett munkatapasztalat
• 2 műszakos munkarend vállalása szükséges. Gumiköszörülési tapasztalat előny,
  de nem kötelező

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MENEDZSER
A munkakör betöltéséhez operatív minőségirányítási területen, termelő vállalatnál szerzett 
3-5 éves tapasztalat, 
• ISO/ISOTS/VDA szabványok és kapcsolt minőségtechnikák (8D, FMEA stb.) ismerete
• angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű használata
• proaktív üzleti és vevőorientált szemlélet és szakirányú végzettség szükséges.

Amit kínálunk:
• versenyképes alapbért + béren kívüli juttatási csomagot
  (több elemes Cafeteria-rendszer)
• szakmai fejlődési és továbbképzési és azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

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

Várjuk jelentkezését!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
  bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• 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 munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

Jelentkezését várjuk személyesen a fenti címen 
vagy a 06-88-501-460 telefonszámon.

Ajka, Esze Tamás u. 1.
telephelyére

gépbeállítót keres Veszprém megyei telephelyű, tervezéssel, gyártással és acélkereskedelemmel 
foglalkozó DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. több mint 50 éves múlttal 
rendelkezik. A Kft. fő profi lja az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 
és egyedi gépek gyártása különböző ipari felhasználási területekre. A 
termelési- és piaci igények növekedése miatt hosszútávra munkatársakat 
keres az alábbi pozíciókra:

Félkészáru-raktáros
Főbb feladatok:
• devecseri ill. nemesgulácsi telephelyi gyártású  és alvállalkozói
  félkésztermékek átvétele, könyvelése
• szükség esetén a MEO ellenőrzés kérése
• a termékek jelölése, címkézése, rakodása, raktárhelyen történő
  rendszerezése
• termékek komissziózása, adminisztratív és fi zikális kiadása a
  termelés számára
• telephelyek közötti átszállításokhoz az anyagok összekészítése,
  biztosítása
Jelölttel szemben támasztott elvárások:
• középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógép ismeret
• MS Offi  ce ismerete (Excel, Word, Outlook)
• precíz, önálló munkavégzés, de csapatban való munkára is képes
Előny:
• targoncavezetői engedély és tapasztalat
• raktár, logisztika szakirányú tapasztalat
Amit kínálunk:
• szakmai fejlődési lehetőség egy fi atalos, lendületes csapatban, 
egy dinamikusan fejlődő vállalatnál
A munkavégzés helye: Devecser

Amennyiben jelentkezni kíván a meghirdetett állásra, kérjük, 
töltse ki online kérdőívünket az alábbi honlapon: allas.somlo.hu

További információ a hirdető cégről: www.dga.hu
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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

karbantartó
munkatársat keres ajkai munkahelyre.

Elvárás:
•  Lakatos végzettség
•  Hidraulikus és pneumatikus gépészeti ismeretek
•  Villanyszerelési ismeret előny

Amit kínálunk:
•  Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés
•  Hosszú távú munkalehetőség, azonnali kezdés
•  Teljesítmény prémium, Hűségprémium
•  Útiköltség-térítés
•  Cafetéria juttatás

Jelentkezni lehet:
Személyesen: Ajka, Téglagyári út 21. alatti irodánkban

E-mail: t.horvath@schwa-medico.com 
Érdeklődni: 06-20-4830-056 telefonszámon.

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!
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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
március 11-én.

Villkász Kft a 2016-ban 
megvalósuló új felületkezelő 
üzemébe munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ
Elvárások:
• önálló, megbízható munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
• középfokú végzettség
Feladatok:
• 12 fő munkájának koordinálása
• minőségügyi követelmények betartása
• automata gépsor felügyelete
Előny:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• targoncás jogosítvány

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATÁRS
Feladatok:
•  árubeérkezések minőségi átvétele
•  első minták készítése
•  vizsgálatok, vizsgálati jegyzőkönyvek készítése
•  napi minőségi adatok rögzítése,
   havi kiértékelések készítése
•  részvétel minőségirányítási intézkedések,
   meghozatalában, végrehajtásában
Feltételek:
•  szakközépiskolai végzettség
•  Offi  ce programok gyakorlott szintű ismerete
•  2 év műszaki területen szerzett tapasztalat
•  analitikai szemlélet
•  probléma felismerő és kezelő képesség
Előny:
•  műszaki, vegyi technológiákban való jártasság
•  minőségirányításban szerzett tapasztalat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését 
kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát postán 

Villkász Kft 8460 Devecser Somló u 1. címre, vagy
modori.attila@villkasz.hu e-mail címre.

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk, ajkai partnereink részére!

BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA, 
GÉPKEZELŐI ÉS ÖSSZESZERELŐI 

MUNKAKÖRRE VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

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

KIEMELT ALAPBÉR

Elvárás: 3 műszakos munkarend,
terhelhetőség

+ teljesítmény-prémiumok
+ hűségbónusz
+ munkatárs ajánlási program
+ Cafeteria
+ Utazási költségtérítés, céges járatok

Kutatás
Miután behívtak egy interjúra az első lépés, hogy 
kutatást végzünk: összegyűjtjük a háttér-informá-
ciókat a cégről, valamint az iparágról amelyben 
tevékenykedik. A munkaadó arra számít, hogy is-
mered a vállalatot ahová jelentkezel és tudod, hogy 
miért passzolnál oda. Fel kell készülnöd olyan kér-
désekre, minthogy „Mit tudsz a vállalatunkról?” 
vagy hogy „Miért szeretnél itt dolgozni?”.
Ha ismerjük még a vállalat múltbeli tevékenysé-
gét és tudjuk, hogy milyen jövőbeli tervei vannak, 
akkor még sikeresebben tudjuk igazolni, hogy mi-
lyen hozzáadott értéket tudunk nyújtani a vállalat 
számára.
Az interjú előtt még egyszer nézzük át a cég 
weboldalán lévő „Rólunk” részt, valamint érde-
mes megnézni a LinkedIn, Facebook, Twitter és 
Google+ oldalát a vállalatnak.

Gyakorlás a tudás anyja
Minél többet gyakoroljuk, annál gördülékenyeb-
ben fogjuk venni az interjúkat. Érdemes eljátsza-
ni az interjúkat egy baráttal vagy családtaggal. A 
szituációs játékot követően kérjük ki a partnerünk 
véleményét a teljesítményünkről. Segítség lehet, 
ha videóra vesszük a gyakorlást, mert így vissza 
tudjuk hallgatni a válaszainkat, ráadásul még a 
testtartásunkat is szemügyre tudjuk venni.
Készüljünk fel általános interjúkérdésekből, szá-
mos kérdés megtalálható az interneten. Ne felejt-
sük el továbbá, hogy nem csak egy álláshoz sze-
retnénk jutni, hanem ilyenkor tudjuk megfi gyelni 
a munkaadót, hogy ez az állás valóban illene-e 
hozzánk.

Interjútípusok
Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen in-
terjúra hívnak be minket, hogy kellően fel tudjunk 
készülni rá. Például eltérően kell készülni egy első, 
másod-, vagy harmadkörös interjúra, továbbá az 
sem mindegy, hogy személyes, telefonos-, vagy vi-
deó interjúban lesz részünk. Ráadásul vannak cso-
portos interjúk is, ahol fontos, hogy mind egyéni-, 

mind csapatszinten a legjobbat nyújtsuk.   Még a 
pontos interjú előtt érdemes tisztázni, ne féljünk 
megkérdezni a munkaadót, vagy a HR-es kapcso-
lattartót.

Öltözék
Az első benyomás nagyon fontos az interjú szem-
pontjából és ennek nagy része azon is múlik, hogy 
mit veszünk fel aznap. Férfi ak esetén a sötét öl-
töny, nyakkendő, nők esetén pedig sötét szoknya 
és blúz megfelelő választás lehet. Noha szakmán-
ként eltérőek lehetnek az elvárások, inkább túlöl-
tözöttek legyünk!

Az interjú napján
Nagyon fontos, hogy időben érkezzünk az inter-
júra – ez azt jelenti, hogy 5 – 10 perccel a kezdés 
előtt már legyünk ott a helyszínen. Egy nappal az 
interjú előtt már mérjük fel a terepet, ellenőrizzük 
le térképen, hogy pontosan hol van a vállalat, ho-
gyan tudunk odajutni és mennyi időt vesz majd 
igénybe.
Győződjünk meg róla, hogy felírtuk a kapcsolat-
tartó nevét és elérhetőségeit. Vigyük magunkkal a 
nyomtatott önéletrajzunk egy másolatát és ha van, 
akkor néhány olyan munkánkat amelyeket szeret-
nénk megmutatni. Továbbá készüljünk fel kérdé-
sekkel, amit az interjú végén feltehetünk.
Ne rágózzunk és halkítsuk le a telefonunkat erre 
az időre!

Maradjunk nyugodtak!
Az interjú ideje alatt próbáljunk meg végig nyu-
godtak maradni. Ha valamelyik kérdést nem ért-
jük elsőre, akkor nyugodtan kérjük az interjúz-
tatót, hogy ismételje meg (főként idegen nyelvű 
interjúnál hasznos), ill. emlékeztessük magunkat, 
hogy teljesen elfogadható, ha egy-két pillanatig 
gondolkodnunk kell a válaszon.
Ne felejtsük el, ha minél inkább felkészülünk a 
vállalatból, valamint ha gyakoroljuk a szituációt 
akkor annál magabiztosabban és sikeresebben 
fogjuk  venni az akadályokat az interjú során!

forrás: cvonline.hu

A sikeres interjúért 
Gratulálunk, ezek szerint már behívtak interjúra! Ahhoz azonban, hogy ezt 
követően is jól teljesíts érdemes alaposan felkészülni az alkalomra. 

Jelen cikkünkben összegyűjtöttük hogyan érdemes készülni:
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➩ 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
➩ ÁrubeérkeztetőNOSZLOPRA 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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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

Ajkán, frekventált 
helyen, a Mesterek 
Házánál teljesen 
felújított vendéglátó-
ipari egység új 
berendezési tárgyakkal: 
bútor, konyhai gépek, 
klíma, kamerarendszer, 
új nyílászárók 

Érd. tel.: 06/30/939-5549

hosszú távra

kiadó vagy eladó!

Budapestr�l érkez� szakbecsüs felvásárlást végez! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
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!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó 
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édes-
apám a legnagyobb ékszerkeresked�. A t�le tanult sok évtizedes tapaszta-
latot és az 5-ös min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Berkes, Czóbel, 
Neogrády, Vaszary, 
Glatz, Szőnyi,  
Lotz, Scheiber,  
Rippl-Rónai,  
Kmetty, stb....

Neves festők művei kimagasló áron!

Herendi  
készpénzes  
felvásárlás!

Antik arany-ezüst  
pénzek, tallérok  

16 000–30 000 Ft/gr

Eozinos Zsolnay  
(körpecsétes,  
kb. 100 éves) 
500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 
akár 3 000 000 Ft

Arany  
6500–9900 Ft/gr

Arany zsebóra 
200 000–800 000 Ft

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

Ajka • 2017.02.21. (kedd) 15–16-ig  
Nagy László Müvel�dési Központ, Szabadság tér 13.     

 Zirc • 2017.02.22. (szerda) 09–10-ig Városi Könyvtár, József Attila utca 1.               
Tapolca • 2017.02.22. (szerda) 13–14-ig Városi Müvel�dés ház, Kisfaludy Sándor u. 2.         

Balatonalmádi • 2017.02.22. (szerda) 15–16-ig Pannónia Kult. Közp., olvasó terem, Városház tér 4.        
Balatonfüred • 2017.02.23. (csütörtök) 09–10-ig Közösségi Ház, nyugdíjas klub, Kossuth L. u. 3. 

Veszprém • 2017.02.23. (csütörtök) 11–13-ig Városi M�vel�dési Központ, Táborállás tér 1.

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

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

Mindezt frissen finoman gyorsan kínáljuk,

persze étlapról is rendelhetsz minálunk!

1790 Ft
Csülök tormával lángosban

Natúr szelet Budapest raguval

Rántott halrudacskák

Oszt kerül még rája hasábkrumpli meg rizsa. 

Oszt nehogy valami édességre fájjon kendnek 

foga, adunk még mellé túrógombócot vanília 

szószban, külön műanyag dobozban! 

A héten voltunk már „Szerelmesek”...,

Na de ennyire éhesek, itt egy kis finomság 

eme tálon, az biztos ha Matyiból rendelsz 

egész hétvégén csak fetrengsz.

Matyi-tál

Mindehhez jó étvágyat kívánva!

Rendelhető február 17-19-ig,
péntektől - vasárnapig, avagy a készlet míg tart!

ban




