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

03.10-03.16.03.10-03.16.

119119Ft/kgFt/kg

27279090
Ft/dbFt/db

249249Ft/kgFt/kg

3570 Ft/zsák3570 Ft/zsák

M-es méret    526,41 Ft/kgM-es méret    526,41 Ft/kg

Akció!Akció!

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

VALUTAVÁLTÁS



Csak a
név

változott!

A megszokott helyen, a megszokott minőséggel,
magyar, osztrák, német utazásszervezők  széles kínálatával , 

rugalmas ügyintézéssel és jelentős előfoglalási kedvezményekkel
várjuk régi és új ügyfeleinket!!

Kiránduljon velünk!Kiránduljon velünk!

Részvétei díj:  7 900 Ft/fő
Gyerekár:  5 900 Ft/fő, 12 éves korig

Belépőjegy díjak : 
Heiligenkreuz apátság: kb. 10 EUR/fő
Mayerling:
7 EUR/fő felnőtt 5 EUR / fő gyerek (6-14 év)
Seegrotte tavasbarlang:
8 EUR/fő felnőtt;  6 EUR / fő gyerek 

Plitvicei-tavak ! Plitvicei-tavak ! 2017.04.29.2017.04.29. 12 90012 900 Ft/fő Ft/fő

Belépőjegy: 110 HRKBelépőjegy: 110 HRK

Mesél a bécsi erdőMesél a bécsi erdő
2017.05.01. 2017.05.01. 

Új program!Új program!

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)  E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!
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NYELVISKOLANYELVISKOLA
A tudás hatalom, a nyelvtudás világhatalom!A tudás hatalom, a nyelvtudás világhatalom!

ANGOL, NÉMET  90 órás  
középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 

indul  2017 március közepétől
Ingyenes szintfelmérés!

8400 Ajka  Alkotmány utca 21.3/9
tel: 06-30/550-8840

email: koczor.agota@gmail.com
web: utazz-tan.hu

Ne sajnáld az időt és pénzt! 
Építsd a jövődet! Óradíj: 650 Ft/óra/6 fő

30%30%

Bankkártyás fi zetési lehetőség

Új tavaszi kollekció!
Új tavaszi kollekció!

Akciós tavaszi- Akciós tavaszi- 
nyári  ruháknyári  ruhák kedvezménnyel!

kedvezménnyel!

ZPIAZA
MILANO

DIVAT
ÁRUHÁZ

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

Az akció más akcióval nem vonható össze.
Érvényes: 03.10-03.31-ig
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Folytatás a 6. oldalon

INGATLAN

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

Ajkarendeken 3 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/20/368-7607

Eladó Ajka, Szabadság tér 6-ban egy 

1,5 szobás, erkélyes lakás. Irányár: 

7.200.000 Ft TN < 06/20/824-7470

Eladó Ajkarendeken, Gyepesi út 42. 

szám alatti, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 

2 férőhelyes garázzsal, 1 melléképü-

lettel családi ház. TN < 06/20/357-

3137

Energiatanúsítás ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka, Hajnal-
csillag u 3. www.lloydepiteszet.
hu < 06/30/398-1011, 88/778-
191

Ajkán csendes környezetben 

négyes társasházban felújított, 63 

nm-es lakás eladó. Garázs, kert van. 

TN < 06/70/326-0293, 17 óra után

Devecserben kétszintes családi 

ház eladó. TN < 06/30/938-5893

10 éve átépült ikerház a Csikólegelő 

alsó részén eladó. TN < 06/20/558-

9416, 06/70/379-8964

Eladó vagy hosszú távra kiadó Ajka, 

Béke utca, IV. emeleti, műanyag 

nyílászárós lakás. TN < 06/30/989-

8880, 8-19 óra

Devecserben családi ház, első 

lakás, közös udvarban, külön bejá-

rattal eladó. < 06/30/356-9302

Ajka belvárosában, frekventált 

helyen, földszinti 70 nm-es lakás 

eladó. TN < 06/30/738-8493, 

06/30/217-6464

INGATLANT KERES

Keresek Ajkán 1+3 félszobás 

lakást, max. első emeletig, 10 

emeletes kizárva! Akár garázs-

zsal! Magas árat fizetek! < 

06/70/328-2384

Kiadó házat keres fiatal pár biztos 

munkahellyel. Max. 80 nm, 2 szoba, 

udvar. Referenciával rendelkezünk. 

40.000 Ft+rezsi < 06/30/447-5191

1+2 félszobás, I. emeleti lakásom 

kisebb lakásra cserélném II. emeletig 

Ajkán. < 06/20/440-7557

Ajkán keresünk cégünk részére 
eladó lakásokat, házakat, 
telkeket értékesítésre. < 
06/70/904-5517

FÖLD, KERT, ÉPÍTÉSI TELEK

Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 

nm-es, összközműves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó. < 

06/20/933-3391

Somló-hegyen forrásvíz köze-

lében 550 négyszögöl szőlő jól 

felszerelt pincével eladó. Irányár: 

2.000.000 Ft < 06/20/599-

6798

Somló-hegy dobai oldalán asz-

faltos út mellett 500 négyszögöl jó 

korban lévő kordonos szőlő pincés 

épülettel, borkészlettel, felszerelés-

sel eladó. < 06/20/938-1664

Magyarpolányban 1373 nm épí-

tési telek 6.000.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/429-9174

Szőci szőlőhegyen 200 négyszögöl 

kordonos szőlő, 400 négyszögöl 

telken eladó. Árban megegyezünk. 

< 06/30/446-6149

Eladó vagy kiadó padragkúti 773 

hrsz beépítetlen terület. 1079 nm 

a Barátság utcában, zárt kert. < 

06/30/914-0798

Somlón 400 négyszögöl kordonos 

szőlő teljes felszereléssel, ásott 

kúttal, lakható épülettel eladó. Ár 

megegyezés szerint. < 06/30/911-

7120

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, Buszpályaudvaron üzlet 
kiadó. < 06/30/455-6818

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

Robi 116-os rotációs kapa, fűnyíró-

val, kultivátor adapterrel, AB Cirkle 

Pro és Aesy Shaper fitneszgép, Nati-

onal japán szalagos magnó, Pacsirta 

rádió, Standard rádió, kb. 80 éves, 

Singer varrógép art deco favázzal kb. 

80 éves eladó. < 06/20/396-9990

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

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. Már-
cius 15-én is nyitva! Ajka - 
Bódé, Köztársaság u. 94. < 
06/30/579-3466

Birkacsengőt, lócsengőket, mar-

hakolompokat, juhászkampókat, 

pitykéket, tanyaberendezéshez régi-

séget, hagyatékokat vásárolok. < 

06/30/979-9529

Tűzifa eladó. < 06/30/908-
0357

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

Érett istállótrágya kiskertekbe szál-

lítással eladó. < 06/30/236-5095

Eladó szobakerékpár, kerekes szék, 

bordásfal 120x60 cm. 6.000, 6.000, 

2.000 Ft < 06/30/912-0571

Eladó márványlapos dohányzó-

asztal 90x70x50, világos sarkított 

lap. Továbbá Csajka-III elektromos 

varrógép: 10.000 és 13.000 Ft < 

06/30/912-0571

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

ÁLLAT

100-120 kg-os sertések eladók. 

Ingyenes házhoz szállítás. < 

06/70/392-5511

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

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

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:

Tubarózsa virághagymaTubarózsa virághagyma
ELADÓ AJKÁN ELADÓ AJKÁN 
400 Ft/db400 Ft/db

Postai utánvétellel is rendelhető.Postai utánvétellel is rendelhető.
2017. március 10-től április 15-ig2017. március 10-től április 15-ig

06-30/06-30/408-7450   408-7450   06-30/06-30/288-7395288-7395



2017. március 10. 5

Női:

Férfi:

Ak
ci

ó:
 0

3.
10

-.
03

.3
1.

 e
ze

n 
be

lü
l a

 k
és

zl
et

 e
re

jé
ig

. 

Várjuk kedves Várjuk kedves 
vásárlóinkat.vásárlóinkat.

50%
kedvezménnyel!

EgyesEgyes
harisnyanadrágokharisnyanadrágok

30-40%
-os akcióban!

2016-os bikinik, 2016-os bikinik, 
fürdőruhákfürdőruhák

Üzletünkben megtalálható:Üzletünkben megtalálható:

• fehérnemű-garnitúrák• fehérnemű-garnitúrák
• • köntösökköntösök
• • hálóingek, pizsamákhálóingek, pizsamák
• • zoknik, harisnyanadrágokzoknik, harisnyanadrágok

• • boxerek, slippekboxerek, slippek
• • pizsamák, köntösökpizsamák, köntösök
• • zoknik, atlétákzoknik, atléták
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Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

Hitelek! Kiválasztjuk Önnek a 
legalacsonyabb kamattal és 
költséggel a bankok ajánlatai 
közül bármely célra, ingyenes 
ügyintézéssel. Heizlerné Köles 
Lívia, Federal Credit Union Zrt. 
(En-l-100/2011) alvállalkozója. 
< 06/30/403-7009

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

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

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

Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok rövid határidő-

vel, ingyenes árajánlattal. < 
06/30/427-6014

Kőműves munkát, külső-belső 
átalakítást, térkövezést, beto-
nozást vállalunk! < 06/20/218-
2963

Kőműves munkát vállalunk! < 
06/20/502-0928, 06/70/223-
4519

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

Jól felszerelt 1992-es Hymer/Cit-

roen lakóautó eladó 136.092 km-rel. 

< 06/70/596-0940

Peugeot Partner 1.9, diesel, 2003-

as, 2 személyes eladó. Ár: 390.000 

Ft < 06/70/281-5289

TÁRSKERESÉS

Élettársat keresek. 46 éves 

vagyok, özvegy, lakással rendelke-

zem. Kisebb vagyonnal, anyagi háttér 

adott. Olyan roma nők jelentkezését 

várom, aki független és hozzám köl-

tözik. < 06/70/392-5511

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)

Angol nyelvtanítás, korrepetá-
lás. 1500 Ft/óra. < 06/70/550-
7883

ÁLLÁST KERES

Hegesztő állást keresek. < 

06/30/567-9303

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

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

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

Pizzaszakácsot, felszolgálót, 
kisegítő felszolgálót kere-
sünk ajkai vendéglőbe. < 
06/70/588-8099

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

Munkájára igényes önállóan 
dolgozni tudó férfi felszolgálót 
keresünk bécsi munkahelyre. 
Havi 15 nap munkaidőkeret. < 
06/30/901-8411, 06/70/552-
2156

Ludas Matyi keres heti 4 
munkanapra, nagyon jó 
kereseti lehetőséggel sza-
kácsot! < 06/70/387-1148

Keresek megbízható, dolgozni 
akaró legalább érettségivel 
vagy műszaki szakképesítés-
sel rendelkező jelentkezőt. 
Gyengeáram szerelésében való 
jártasság előnyt jelent. E-mail: 
farkas.norbert@flashover.hu 
< 06/70/339-2874

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

Jogosítvánnyal rendelkező 
fakitermelőt és erdészeti 
segédmunkást keresek éves 
állásra. < 06/30/907-5668

Szakácskollégát keresünk a 
somlói Hegykapu Étterembe. 
Jelentkezni lehet < 06/70/363-
8046-es számon vagy az
info@hegykapuet terem.hu 
címen.

Vagyonőr munkatársakat 
keresünk hosszú távra ajkai 
telephelyőrzésre 24-48-as 
munkarendbe. < 06/20/435-
0397

Az ajkai Magyar Imre Kórház 
Főigazgatója pályázatot hirdet 
szakképzett ápoló (felnőtt 
szakápoló, OKJ ápoló) munka-
kör betöltésére. Jelentkezni: 
a bizonyítvány bemutatásával 
személyesen, vagy telefo-
non Sümegi Józsefné ápolási 
igazgatónál a 06-88/521-855 
számon.

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

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

munkakörökbe keres új munkatársakat

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
MŰANYAGFELDOLGOZÓ OPERÁTOR

FELADATOK:
- termelési tervben meghatározott számú termék gyártása
   és dokumentálása
- mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése automata ill.
   félautomata berendezések kezelésével

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 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.

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.)

Megnövekedett feladataink ellátásához munkatársakat 
keresünk, az alábbi pozícióba:

OPERÁTOR
Szerelési és csomagolási munkakörbe várunk szorgalmas, 
munkájára igényes munkatársakat.

NYUGDÍJAS női és férfi  munkavállalókat, könnyű fi zikai 
munkára részmunkaidőben foglalkoztatnánk.
Feladatuk a gépkarbantartásokban és a tisztításban való 
részvétel, szakember irányítása mellett.
Munkaidő: hétvégente heti 12 óra elfoglaltság, két részletben.

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

SVI Hungary Kft.,  8400 Ajka Ipari Park 5749/2 Hrsz. 
postacímre.  Jelentkezni személyesen is lehet naponta 

8.00-15.00 között a cég telephelyén. (Az Aldi áruház mögött.)
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL

Azonnali kezdéssel öntödébe 
betanított munkásokat (800 
Ft/óra) és szakmunkásokat 
(1.000 Ft/óra) keresünk. Szál-
lás, utazás, előleg biztosítva. 
< 06/20/212-2746

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

Erdei munkára megbízható 
segédmunkást keresek. Bér 
megállapodás szerint. Útikölt-
séget térítünk. Jelentkezés: < 
06/70/328-7127

Pultost keresek a devecseri 
Béka Csárdába havi 10-12 
alkalomra. < 06/20/346-0512

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

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

Elsősorban férfiakat, betanított 
munkára, 2 műszakos munkarendbe,

ajkai munkahelyre.
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 Somlóhegyre 
korszerű gépekkel történő 

szőlőműveléshez 

traktoros 
munkatársat 

keresünk. 
Szolgálati autót is 

biztosítunk. 
Érdeklődni: 

06/30/350-8923 
telefonon.

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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Székesfehérvári munknknknknkalehhetőseteee ég!gg

B 160000 F l bé
INGYENES SZÁLLÁSSAL

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:
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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.

www.prohuman.hu

Nálunk azonnal munkába állhatsz, kezedben egy határozatlan idejű szerződéssel!

VESZPRÉMI partnercégeinkhez keresünk munkavállalókat!
TELJES VAGY RÉSZMUNKAIDŐ? MI MINDKETTŐT BIZTOSÍTJUK 

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ 
MUNKAKÖRBEN!

AMENNYIBEN RAKTÁROSI GYAKORLATTAL RENDELKEZEL, JELENTKEZZ 
ANYAGMOZGATÓ RAKTÁROS 

POZÍCIÓNKRA!

2017 A BÉREMELÉS ÉVE!

Bővebb információ és jelentkezés a 06/70/6655-251-es telefonszámon, 
vagy személyesen irodánkban, a 8200 Veszprém, Rákóczi u. 2. szám alatt.

Ami még vár Rád: 
magas alapbér és műszakpótlékok,

kiemelkedő Cafeteria-juttatás, 
teljesítményprémium, 

munkába járás biztosítása.

Amit kérünk Tőled: 
3 műszakos, 

illetve folyamatos műszakrend vállalása, 
min. 8 általános iskolai végzettség, 

erkölcsi bizonyítvány.
A TE MUNKÁD A MI HIVATÁSUNK!

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a karrier@eurofamily.hu e-mail címen.

Jelentkezz most!

Az EUROFAMILY központi irodájába 

BÉRR- ÉÉSS TBB ÜGYGYYIINTÉTÉZŐ 
munkatársat keresünk ajkai 

munkavégzéssel!

Az EUROFAMILY célja, hogy 42  

üzletből álló hálózatán keresztül  

közel 600 munkavállalójával minőségi 

háztartási, vegyi, paapír és édesipari 

termékeket juttasson el kedvező áron 

vevőinek, üzlet- és életfilozófiájával 

példát mutatva és biztonságot adva  

a környezetünkben élőknek.

•  bérszámfejtés

•  TB kifizetőhelyi  

ellátások számfejtése

•  NAV felé be- és kijelentések

•  jogszabályban meghatározott 

és egyéb statisztikák és 

adatszolgáltatások teljesítése

•  dokumentumok pontos 

kezelése, irattárazása

•  szakirányú végzettség, bér-  

és TB ügyintéző képesítés

•  bér- és TB számfejtés területén 

szerzett, legalább 2-3 éves 

tapasztalat

•  TB és munkajogszabályok  

átfogó és naprakész ismerete

•  megbízható felhasználói szintű 

számítógépes ismeretek 

(bérszámfejtő programok, Excel)

•  önálló munkavégzés, 

határozottság, precizitás

Szeretnél

 ➩ 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

További nyitott pozícióink:

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

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

TERMELÉSTERVEZŐ, NOSZLOP
Főbb feladatok:
• termelés tervezése a határidők fi gyelembe vételével
• gyártási rendelések kiadása az adott termelési terület számára
• belső logisztika koordinálása
• rendszeres német nyelvű kapcsolattartás az anyavállalattal
• könyvelés a vállalatirányítási rendszerben
Elvárások:
• kommunikációképes német nyelvtudás szóban
   és írásban egyaránt
• előny a logisztikai szakirányú közép-, vagy felsőfokú képesítés
• előny a termelő cégnél hasonló munkakörben
   szerzett szakmai tapasztalat
• kiváló kommunikációs készség
• jó stressztűrő képesség
• precíz munkavégzés
• megbízhatóság
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Pénzügy-számviteli
végzettséggel rendelkezők, fi gyelem!

Várjuk jelentkezését!
karrier@lebelier.hu

Kontrollert, credit kontrollert és
könyvelőt keresünk!

Elvárások: Kontroller -
Credit controller
• Felsőfokú
  szakirányú végzettség
• Erős Excel ismeret
• Angol nyelvtudás

Könyvelő:
• Szakirányú végzettség
• Törvények, előírások ismerete
• Könyvelésben szerzett tapasztalat
Előny: Excel ismeret
Előny: angol nyelvtudás
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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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

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

MASSZÔRKÉPZÉS
 

AJKÁN

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!

www.mangopanzio.hu

Munkájára igényes 

konyhai kisegítőt keresünk 
egész éves állásra 
a Mangó étterembe Ajkára

Jelentkezni lehet:
06-70/315-3482 vagy info@mangopanzio.hu
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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!

Fogyni

vágyó urak

jelentkezését

is várjuk.

    Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) www.kavitaszalon.hupont.hu  www.kavitaszalon.hupont.hu  Bejelentkezés: 06/30/969-8743Bejelentkezés: 06/30/969-8743
ALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALONALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALON

Fogyás könnyedén... Fogyás könnyedén... Nagy tavaszi megújulás!Nagy tavaszi megújulás!

Szép KártyaSzép Kártya
elfogadóhely!6 : 1 - ben6 : 1 - ben

zsírleszíváshoz hasonló hatású, látványos,
tartós eredménnyel jár.
2-3 hét alatt gyors, látványos eredményt biztosít.

által a zsírsejtek lehűtésével havi 1-2 alkalommal
 -26%-os biztos zsírcsökkenés látható.

Hifu:Hifu:  műtét nélküli arcplasztika, 1 kezeléssel, akár 10 évet fi atalodhat.

MEGÉRKEZETT! MEGÉRKEZETT! MEGÉRKEZETT!MEGÉRKEZETT! MEGÉRKEZETT! MEGÉRKEZETT!
Vákuumos mellnövelés: mellnagyobbítás és feszesítés műtét nélkül, fájdalom-
mentesen! Vákuum és elektromágneses impulzusok segítségével aktiválja az 
emlőmirigyeket és azok újratermelődését, ezáltal melle feszesebb és nagyobb lesz. 

KAVITÁCIÓS ULTRAHANG

LIPOLÉSER

KRYOLIPOLÍZIS
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

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

 
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

Itt a tavasz, jön a nyuszi!
Itt a tavasz, jön a nyuszi!

Rendkívüli női, férfi  és gyermekcipő választék.Rendkívüli női, férfi  és gyermekcipő választék.-20-20%%

990 990 FtFt -tól-tól

Női papucsNői papucs

Női ruhák, divatos felsők nagy választékban.Női ruhák, divatos felsők nagy választékban.
Női, férfi  pólók akciós árakonNői, férfi  pólók akciós árakon

Gyermekruhák, nadrágok, Gyermekruhák, nadrágok, 
szabadidőgarnitúrák, tavaszi szabadidőgarnitúrák, tavaszi 

lányka és fi ú kabátok nagy lányka és fi ú kabátok nagy 
választékban.választékban.

mármár

24002400FtFt

Női cipőNői cipő

26602660FtFt
3800 Ft3800 Ft

3000 Ft3000 Ft
--30%30%

Fashion Áruház
A Horizont Áruház emeletén.   Nyitva:  H-P: 8-18.30, Szombat: 8-13

03.10-03.17.




