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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. 04.16.  Tavaszköszöntő Ausztriában 30.800 Ft-tól
2017. 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
Hazai Hazai tálcás tojástálcás tojás
Görög narancsGörög narancs
Vecsési savanyú káposztaVecsési savanyú káposzta

03.03-03.09.03.03-03.09.

119119Ft/kgFt/kg3570 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. március 3–30-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!

ÚJÍTSA MEG LAKÁSÁT MÁRCIUSBAN!
Szuper árakkal és széles választékkal várjuk! Konyhák egyedi méretben is!

NEXT WEEK szekrénysor 3,5 m IDA gardrób 1,6 m PETRA 2,0 m konyhagarnitúra PETRA 2,0 m konyhagarnitúra 
mosogatótálcával, munkalappalmosogatótálcával, munkalappal

BRÜSSZEL 3Ny-2Át-1-es ülőgarnitúra
Fekvőfelület: 190 x 140

PIZA rugós kanapé
Fekvőfelület:  160 x 200

MICRA étkezőgarnitúra 
4 székkel nyitható asztallal

119 900 Ft 69 900 Ft

79 900 Ft

158 900 Ft 86 900 Ft 39 900 Ft

126 900 126 900 FtFt
75 900 75 900 FtFt

84 200 84 200 FtFt

165 900 165 900 FtFt
89 900 89 900 FtFt 44 900 44 900 FtFt

Szuper ár!

Szuper ár!

Szuper ár!

Szuper ár!

Szuper ár!

Szuper ár!
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SzépségszalonSzépségszalon
Ajka, Rákóczi u. 17. Tel: 06/20-224-9475 

Nyitva: H-P: 8-20 Sz: 8-13  www.margoszepsegszalon.hu

Szolgáltatásaink: álló és fekvő szolárium, infraszauna, 
zsírtörő, női konditerem. Szép Kártyát elfogadunk.  
Ajándékutalvány kapható.                      

A karcsúság Benned van,
mi segítünk kicsomagolni!

Megtakarítás: 48 000 Ft

10 alk

10 alk. VÁKUUMMASSZÁZS
10 alk. konditerem
10 x 25 perc infraszauna
200 perc zsírtörő
100 perc denevérpad
40 perc szolárium

VIP bérlet
98 000 Ft helyett

50 000 Ft-ért
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Asztalfoglalás: 06-88-510-180
Facebook: Mangó étterem és panzió  

www.mangopanzio.hu

    Csacsogós csajos:
    - Diós Camembert torony alma salsával          990 Ft           
  - Tárkonyos vadraguleves                                        950 Ft

Fenséges kényeztetés:
- Fetával és olívabogyóval töltött jércemell   2.450 Ft  
     fi lé sajttal töltött bundás kenyérrel és   
     rukkola pesto-val
- Vadas marhasült szalvétagombóccal           2.550 Ft
     és vörös áfonyával
- Bőrén sült fogasfi lé házi fettuccine-vel        3.300 Ft
     és pikáns tenger gyümölcsével

    Édes bűnbeesés:
          - Gömbpalacsinta dióval                                  950 Ft
            - Katalán créme brulée                            850 Ft

KOKTÉLJAINK:
-VÉGZET ASSZONYA
-CSINI-BINI
-EGZOTIKA

ZONYA

„Lehet, hogy a tüzet a férfi ak fedezték fel,

de arra a nők jöttek rá, hogyan kell játszani vele.”

(Sex és New York)

NŐNAP 
a Mangó-ban

www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082www.palatetok.hu

PALATETŐK

Bontás  nélküli FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia 
lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

BÁDOGOSMUNKÁK!
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

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

43 m43 m22 alapterületű alapterületű

üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ

Ajka frekventált 
területén 

2017. március 16. 
napjától hosszú távra 

kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben: 

06/20/06/20/475-6808475-6808
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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!

Mi már megszoktuk a rímeket, írjuk mint Petőfi vagy 

Kossuth a verseket, van bent kicsi szeretet, jókedv meg 

bolondos idézet, na de ne ragozzuk tovább a történetet, 

vegyük elő a Matyis étkeket! Kinek hasa korog, nyàla 

lassan csorog, itt Matyi ápp-dét étele, erre a hétvégére ...

Ápp-dét tál 1790 Ft
Gesztenyepürével, meggyel töltött pipimell, szezámmagos 

bundában, kijevi pipi házi fűszervajjal, sajttal töltve, na meg lesz 

rajt grillezett pipi finom borsmártással nyakon döntve, a körete 

meg legyen rizibizi meg egy kis karikakrumpli mind ezt egy 

tálcára azt mehet a maga konyhájára, persze adunk hozzá egy 

kis desszertet, hogy kerek legyen az ápp dét étek!

Március 8-án gondoljunk a hölgyekre mert a következő 

hét a nőknek hete! Kitaláltunk oda is egy tálat, hogy 

minden stimmöljön nehogy e szép becses nap, kudarcba 

dőljön! (előrendelésre biztos, hogy időben megkapod)

Nőnap-tál 1790 Ft
Pipi nyársra húzva, pritamin paprikával, lilahagymával grillezve 

sajtmártással nyakon billentve, fetasajtos spenótlevéllel töltött 

pipimell rántva, fokhagymás öntettel megkínálva, natúr pipi 

brokkolival, besamelmártással nyakon csapva, köretként rizzsel, 

fűszeres burgonyával és egy meglepetés desszerttel egy tálcára 

felkínálva!

HOMOKSZÓRÁS
AJKÁN

ÚJ HELYEN!!!
a ZAGY TÉR-en
Fém, beton, tégla

felületek,
TISZTÍTÁSA

Felnik, autók, motorok,
tehergépkocsik

HOMOKSZÓRÁSA
Érd.: 06-30/572-1241
           06-20/465-5733
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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

Folytatás a 7. oldalon

INGATLAN

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

Ajkán belvároshoz közeli, 32 nm-es, 

1,5 szobás, első emeleti lakás tulaj-

donostól eladó. TN < 06/30/598-

4202

Ajkarendeken 3 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/20/368-7607

Somlójenő központjában 2 szobás, 

90 nm-es családi ház sok mellék-

épülettel, 2400 nm telekkel eladó. 

TN < 06/20/959-8898, 06/30/682-

6611

Ajkán csendes környezetben 

négyes társasházban felújított, 63 

nm-es lakás eladó. Garázs, kert van. 

TN < 06/70/326-0293, 17 óra után

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

Ajkán a Kossuth utca 14-ben 

1,5 szobás lakás eladó. TN < 

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

Eladó Ajka, Szabadság tér 6-ban egy 

1,5 szobás, erkélyes lakás. Irányár: 

7.200.000 Ft TN < 06/20/824-7470

Ajkán Téglagyári utcában, 

kertes, családi ház eladó. TN < 

+36/30/328-4557

Eladó Ajkán Kossuth Lajos u 10-ben, 

36 nm-es, 1,5 szobás, magasföld-

szinti lakás. TN < 06/30/850-3821, 

este 18 óráig

INGATLANT KERES
Eladó ingatlanokat keresünk 
Ajkán meglévő ügyfélkörünk 
részére! < 06/30/736-8882

Keresek Ajkán 1+3 félszobás 

lakást, max. első emeletig, 10 

emeletes kizárva! Akár garázs-

zsal! Magas árat fizetek! < 

06/70/328-2384

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

nm-es, összközműves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó. < 

06/20/933-3391

Noszlopi zártkertben 3000 nm 

szántó eladó. < 06/70/372-9554

Somló vásárhelyi oldalán 226 négy-

szögöl kordonos szőlő pincével, 

teljes felszereléssel, berendezés-

sel eladó. Árban megegyezünk. < 

88/210-462

930 nm-es zárt kert olcsón eladó 

Ajkán a Táncsics utcában. < 

06/20/385-2355

Eladó Somló-hegy dobai oldalán 

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

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

Tuja akció! (2017.02.24-
04.30.) Minő-
ségi gyümölcsfák, 
betegség ellenálló szőlő-
fajták, bogyósok érkeztek. 
Smaragdtuják, kék hamis-
ciprusok, gazdagon virágzó 
díszcserjék, díszfák, örök-
zöldek, Leyland ciprusok, 
fenyőkülönlegességek, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, mediterrán növé-
nyek, fagyal nagy válasz-
tékban. Konténeres rózsák 
kaphatók. A kertészetben 
ingyenes szaktanácsadás. 
Kiszállítást vállalunk. Ajka 
- Bódé, Köztársaság u. 94. 
< 06/30/579-3466

Eladó keveset használt computeres 

8 sebességes szobakerékpár. < 

88/951-586, este

Birkacsengőt, lócsengőket, mar-

hakolompokat, juhászkampókat, 

pitykéket, tanyaberendezéshez régi-

séget, hagyatékokat vásárolok. < 

06/30/979-9529

200 literes fagyasztószekrény 

eladó. Jól fagyaszt, nem rozsdás, 

interkontinentál. < 06/70/401-5916

Tűzifa eladó. < 06/30/908-
0357

Magas áron vásárolok dunnákat, 

párnákat, öreg bútorokat, régi bolti 

berendezéseket, festményeket, por-

celánokat, faliórákat, hagyatékból 

maradt régi tárgyakat. < 06/30/469-

1461

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

Robi 55-ös kapálógép gumikere-

kekkel együtt eladó. < 06/30/975-

0437

Malacok és érett trágya eladó. < 

06/30/241-5814

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

1687 nm szőlőterület kocsibeállóval, 

aszfaltos út mellett. < 06/70/633-

4494

Somló-hegyen forrásvíz 
közelében 550 négyszögöl 
szőlő jól felszerelt pincével 
eladó. Irányár: 2.000.000 Ft 
< 06/20/599-6798

Tósokon, Gergőföldi utcában 

947 nm-es építési telek eladó. Ár: 

4.750.000 Ft < 06/30/363-5500

Devecser határában 2 hektár 

szántó, rét eladó. < 06/70/506-

9064

Ajkarendeken szőlő pincével 

eladó. < 06/30/574-3031

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

Somlón, 300 négyszögöl szőlő, ter-

mésért cserébe művelésre kiadó. < 

06/20/969-6004,
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Folytatás a 6. oldalról

Folytatás a 8. oldalon

NÖVÉNY
Burgonya eladó! Házhoz szállítás-

sal 100 Ft/kg. Min. 30 kg/zsáktól. < 

06/30/987-2396

ÁLLAT
Előnevelt csibe, kacsa rendelhető! 

Bakonygyepes, Bakony u. 28. < 

88/242-136, 17 óra után

60 kg-os süldők és 150 kg-os hízók 

olcsón eladók. < 06/20/553-3471

Malacok eladók. < 06/70/522-

3539

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

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

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

Bérfuvarozás! Tűzifa szállí-
tás 3 tengelyes (6x6) darus, 
billencs teherautóval 10 
erdei köbm-ig. Ömlesztett áru 
(sóder, homok, murva) szállí-
tás 4 tengelyes (8x4) billencs 
teherautóval 14 tonnáig. 
Érdeklődni: Manesco Kft 8409 
Úrkút, Külterület 1. < 88/230-
421, 06/20/330-5664, e-mail:
manganurkut@invitel.hu

Metszést, favágást, kert és 
parkápolást vállalok 20 év 
tapasztalattal. < 06/70/953-
2270

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

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

Suzuki Ignis-t vagy Wagon R+-t 

vásárolnék. Megkíméltet, háztól. < 

06/30/705-0230

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

Takarítónőt és gondozónőt 
keresünk Farkasgyepűre az 
Oltalom Idősek Otthonába. 

Végzettség nem szükséges. < 
06/30/323-2438

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park csapata bővítéséhez 
kollégákat keres: szakács, 
pizza szakács, konyhai kise-
gítő és pultos munkakörökbe. 
A fényképes önéletrajzokat a
gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/70/526-8531

Autószerelőt, műszaki vizsga-
biztost keresünk Keszthelyre 
kiemelt bérezéssel! Érdeklődni: 
< 06/30/947-6225

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörökbe: ani-

mátor, ács, karbantartó. A 
fényképes önéletrajzokat az 
info@bakonyikalandpark.hu
e-mail címre várjuk.

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00-43-664-599-96-95, 
06/30/313-3516.

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

Pénzügy-számviteli
végzettséggel rendelkezők, fi gyelem!

Várjuk jelentkezését!
karrier@lebelier.hu

Kontrollert és könyvelőt keresünk!
Elvárások: Kontroller:

• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Erős Excel ismeret
• Angol nyelvtudás Könyvelő:

• Szakirányú végzettség
• Törvények, előírások ismerete
• Előny: könyvelésben szerzett
  tapasztalat
• Előny: Excel ismeret

Fuchs Tojás
azonnali munkakezdéssel keres kolontári 
baromfi telepére munkatársakat. 

KARBANTARTÓT
egyműszakos munkarendbe. 

Előny a targoncavezetői engedély.
Saját gépjármű szükséges.
Munkabér megegyezés szerint. 

Férfi -női munkavállalót

BAROMFIGONDOZÓ
pozícióba egyműszakos munkarendbe.

Várható nettó jövedelem 115-130 ezer Ft
(cafetéria, mozgó bér, útiköltség hozzájárulás)

Jelentkezni: Önéletrajzokat a
fuchsbaromfi @gmail.com e-mailre kérem.
Tel: 06/30/871-5942
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Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározás,
+  komissiózás,
+  raktáron belüli 
    anyagmozgatás,
+  göngyölegkezelés. 

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú 
    hozzáállás.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a professzio-
nális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy kimagaslót 
nyújtani csak megfelelő körülmények között lehet. 

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás támogatása   
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői enge-
dély megszerzésére, vagy már meglévő engedély 
frissítésére!

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.veszprem@kuehne-nagel.com 
Jelige: Veszprém
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
 Veszprém

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

Hosszú távú, biztos
munkalehetőség Ajkán!
Ismerje meg munkaköreinket, jöjjön el hozzánk
felvételre bármely hétköznap reggel 8:00-ra vagy 
jelentkezzen telefonos interjúra: 20/382-8870!

karbantartó lakatos
munkaügyi ügyintéző
toborzási specialista
gépkezelő technikus

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

Várjuk jelentkezését!

marós
végellenőr
villanyszerelő
műszakvezető
ipari fűrészes, operátor
olvasztár, targoncavezető

Munkalehetőségeink:

ÁLLÁST KÍNÁL

Vagyonőröket keresünk ajkai 
telephelyre, portaszolgálat 
ellátására 24/48-as szolgá-
latra. < 06/70/389-2272

Zalaco Zrt ajkai üzemébe az 
alábbi pozíciókba munkavál-
lalót keres: - komissiózó/rak-
táros, művezető, pékségben 
szerzett tapasztalat előnyt 
jelent. Jelentkezni lehet tele-
fonon: < 06/20/237-4086

B kategóriás jogosítvány-
nyal fakitermelőt és erdészeti 
segédmunkást keresek éves 
állásra. < 06/30/907-5668

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

Nettó 160-200.000 Ft közötti 

bérrel betanított és szak-
munkásokat gyárakba felve-
szünk. < 06/20/284-0698, 
06/30/282-6263 Busz van! 
Engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

Nemzetközi viszonylatban gya-
korlattal rendelkező gépjármű-
vezetőt furgonra felveszünk. < 
06/30/939-5340, Hauser-Trade 
Kft

Munkatársat keresünk napi 8 
órás munkaidőben ház körüli 
feladatok elvégzésére. (ker-
tészkedés, favágás, terepren-
dezés). Bemutatkozó levelet a 
joldolgozok@gmail.com e-mail 
címre kérjük.

Gumiszervizbe segédmunkást 
felveszek. < 06/30/235-5415

Pizzaszakácsot, felszolgálót, 
kisegítő felszolgálót kere-

sünk ajkai vendéglőbe. < 
06/70/588-8099

Autóbuszvezető munkatársat 
keresünk ajkai munkahelyre. < 
06/20/991-3540

Azonnali kezdéssel 4 fő takarí-
tónőt felveszünk. < 06/30/552-
4459, Érd: hétfőtől-péntekig: 
8.00-15.00 óráig

1 fő karosszérialakatost 
keresünk veteránautók 

karosszériázásra, szét-, és 
összeszerelésére, teljesít-
mény szerinti kiemelt bére-
zéssel. Véber és Társa Bt < 
06/20/966-2611

A „Nyugalom” Személy és 
Vagyonvédelmi Kft keres ajkai 
munkahelyre (portaszolgálatra 
és telephelyőrzésre) érvényes 
igazolványokkal rendelkező 
vagyonőröket. < 06/20/923-
7868

Folytatás a 7. oldalról
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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.

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:

SZERSZÁMJAVÍTÓ
Elvárás:
• Szerszámkészítő végzettség vagy gépi forgácsoló 
végzettség szerszámjavításban szerzett gyakorlattal
Feladatok:
• Szerszámok megelőző karbantartása és javítása a 
szerszám karbantartási utasítás alapján
• Szerszámjavítások előkészítése, dokumentálása

FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ -
PONTHEGESZTŐ

Elvárások:
• 3 műszak vállalása
• 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás
• 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.

MASSZÔRKÉPZÉS
 

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

Ajka, Esze Tamás u. 1.
telephelyére

gépbeállítót keres

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
• fi x délutáni/éjszakás vagy 3 műszakos munkarend vállalása
• legalább 8 általános végzettség szükséges.
Hölgyek jelentkezését is várjuk, könnyű fi zikai munka!

VIZUÁLIS ELLENŐR / SORJÁZÓ
A munkakör betöltéséhez
• kézügyesség és éles látás, monotónia-tűrés
• 2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
•  legalább 8 általános végzettség szükséges.

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.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MÉRNÖK
Minőségirányítási folyamatok, irányelvek, eljárások folyamatos fejlesztése, 
minőségügyi feladatok koordinálása a vevők felé és házon belül
A munkakör betöltéséhez
• befejezett felsőfokú műszaki tanulmányok, minőségirányítással kapcsolatos
  folyamatok, eljárások és rendszerek ismerete
• jó német és/vagy angol nyelvtudás
• kezdeményezőkészség, csapatszellem és kiváló kommunikációs készség 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!

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.

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

Gyártósori összeszerelő és
műanyag-feldolgozó operátor

Feladatok:
• termelési tervben meghatározott számú termék
  gyártása és dokumentálása
• mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
  automata ill. félautomata berendezések kezelésével
A munkakörökhöz tartozó elvárások:
• pontos, precíz munkavégzés
• min. általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkavégzés vállalása

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

Pályakezdő fi atalok, megváltozott 
munkaképességűek jelentkezését is várjuk!

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

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!
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 ➩ Fröccsöntő gépkezelő  ➩ 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

➩ Összeszerelő   ➩ Raktári anyagmozgatóNOSZLOPRA 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), AJKA
Feladatok: 
• Műanyag fröccsöntő szerszámok, nyomásos
 öntőszerszámok készítése és javítása
Elvárások:
• Szerszámgyártásban szerzett tapasztalat
• Önálló munkavégzés

FRÖCCSÖNTŐ GÉPKEZELŐ, AJKA
Feladatok:  
• fröccsöntő gépek kezelése
• a gyártásból származó félkész és késztermékek
  kezelése a termékre vonatkozó minőségi és
  mennyiségi utasítások alapján
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Jó látás, kézügyesség
• Három műszakos munkarend vállalása

MŰSZAKVEZETŐ, NOSZLOP
Főbb feladatok:
• Gyártás indítása, műszak átvétele-átadása,
• Beosztottak munkájának irányítása,
   munkafegyelem betartatása,
• Gyártási tervek megfelelő határidőben és
   megfelelő minőségben történő teljesítése,
• Az üzemi könyvelések elvégzése, illetve felügyelete
Elvárásaink:
• Min. középfokú műszaki végzettség,
• Legalább 2 év termelési területen szerzett
   műszakvezetői, csoportvezetői tapasztalat
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• Határozott fellépés, terhelhetőség, döntésképesség
• Precizitás, jó problémamegoldó képesség
• Több műszakos munkarend vállalása
• Német nyelvtudást előnyként értékeljük

További nyitott pozícióink:

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

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

Minősített I. osztályú 
HŐSZIGETELŐ RENDSZER 
pazar színvilággal!

Vasanyag, darabolási 
lehetőséggel

Kalodás 
konyha-
kész
tűzifa

MUNKARUHÁZAT
folyamatosan bővülő készlettel! 

OSB lapok, gipszkarton és
tartozékai kedvezményes árakon

FALBURKOLATOK
Delap, Stegu,
szeletelt tégla,
Német kő, Horvát kő

Ajka, Ipari Park, Keleti szektor II./1  Tel: 88/500-152 

Mobil: 06/30/268-3542, Nyitva H-P: 7-16, Szo: 7-12

Építőanyag alaptól a tetőig! 
BANKKÁRTYA
ELFOGADÓHELY

SZÁLLÍTÁS: 6,5 t-s darus-billenős, 22 t-s darus szerelvény és 1,5 t-s teherautóval.

03.03-03 .31

Családias környezet!
Udvarias kiszolgálás!


