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

03.17-03.23.03.17-03.23.

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!
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses
 

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

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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MASSZÔRKÉPZÉS
 

AJKÁN

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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Folytatás az 5. oldalon

INGATLAN

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

Ajkarendeken 3 szobás családi 
ház eladó. 1,5-2 szobás lakáscsere 
érdekel 1. emeletig, értékegyeztetés-
sel. TN < 06/20/368-7607

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

Eladó vagy hosszú távra kiadó Ajka, 
Béke utca, IV. emeleti, műanyag 
nyílászárós lakás. TN < 06/30/989-
8880, 8-19 óra

Eladó 76 nm-es, 2 szobás 
családi ház Devecser csendes 
részén. Épület alatta pince az 
udvarban két melléképület is 
található. Gazdálkodásra és 
lomizásra is kiválóan alkal-
mas 1000 öles kerttel. Irányár: 
6.000.000 Ft. Érdeklődni lehet: 
< 06/20/383-6525

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

Ajkán eladó 36 nm-es, földszintes 

téglalakás. TN < 06/70/556-4761, 
06/20/437-3433

Eladó Devecser, Sümegi úton 
lévő 1275 nm területű telken 
fekvő 100 nm jó állapotú 
parasztház. (3 szoba, konyha, 
fürdőszoba, folyosó, gázkonvek-
toros fűtés, gazdasági épület, 
kút) Irányár: 3.500.000 Ft < 
06/70/708-0269

INGATLANT KERES

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

Somló-hegy dobai oldalán asz-
faltos út mellett 500 négyszögöl jó 
karban 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

Devecser-Kolontár között 
(Tik-hegyben) 2176 nm szőlő-
kert-gyümölcsös sürgősen eladó. 
Megtekinthető telefonon egyeztetett 
időpontban. < 06/30/511-2650

Magyarpolányban 3200 nm terü-
let, fele szőlő, fele szántó, lakható és 
bővíthető pince berendezéssel, fel-
szereléssel eladó. (víz, villany van) 
< 06/70/332-1290

Babucsa dűlőben (a Táncsics M. 
útról közelíthető meg) nyugodt, erdei 
környezetben, 2 db egymás mellett 
fekvő 1220 nm-es, összközműves 
építési telek eladó. < 06/30/581-
5058

ÜZLET
27 nm-es üzlethelyiség eladó 
Ajkán városközpontban. < 
06/30/272-0897
Raktár-műhely kiadó. Ajka 
belterületén változatos alapte-
rületű 30-600 nm-ig raktárak 
olcsón kiadók. < 06/20/926-
0115

VEGYES, EGYÉB

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

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

Tűzifa eladó. < 06/30/908-
0357
Érett istállótrágya kiskertekbe szál-
lítással eladó. < 06/30/236-5095

Étkezési (B és C főzési típusú) 
és vetőburgonya eladó. < 
06/30/573-7527
220 V-os betonkeverő, bútorok, 
konyhai kisgépek, ágyneműk, 2 db 
hűtő-fagyasztószekrény eladó. < 
06/70/208-3422

Eladó 3 db üvegház, teljes szerke-
zettel és üvegekkel. 750.000 Ft/db. 
< 06/30/824-9703

Tűzifa rendelhető! Kályhakész 
tölgy parkettaszél. Ingyenes 
szállítással! < 06/30/314-
2567
Vásárolok könyveket, diafil-
meket, diavetítőt, festménye-
ket, ezüstöt, régi pénzeket. < 
06/30/608-7996
Vetőburgonyák (elit), gyü-
mölcsfák, kiskerti vetőmagok, 
palánta és virágföldek kap-
hatók. Naposcsibék, előnevelt 
baromfik, tojójércék kaphatók, 
megrendelhetők. Trudy Kft 
Ajka-Padragkút, Szőlőhegyi 
utca < 88/244-444
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ÁLLAT
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 
Ft/db. < 06/20/204-2382

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
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
Bozótos területek tisztítását 
vállalom a fáért cserébe. < 
06/70/620-2332

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
Eladó új 165/70/13 nyári gumi 
alufelnire szerelve. Körosztás 100 
átmérő. < 06/70/515-4304

15 Le Kubota kistraktor, összkerekes 
talajmaróval, jó állapotban eladó. < 
06/30/659-9667

ÜDÜLÉS, UTAZÁS
Sopronban a Szolár Club Hotelban 
üdülési jog 2+1 főre eladó. Időpont: 
2017. április 2-től 7 nap (6 éjszaka) 
< 88/215-432, 06/20/343-9400

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátásszervező-vendéglős, 
vendéglátó eladó, arany-
kalászos gazda OKJ tanfo-

lyam. < 06/70/637-4750.
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(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
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
Pizzaszakácsot, felszolgálót, 
kisegítő felszolgálót kere-
sünk ajkai vendéglőbe. < 
06/70/588-8099
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.
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.
Azonnali kezdéssel 4 fő takarí-
tónőt felveszünk. < 06/30/552-
4459, Érd: hétfőtől-péntekig: 
8.00-15.00 óráig
Élelmiszerboltba eladót felve-
szünk. < 06/20/573-7114
Amerikai multinacionális cég 
magyarországi piacnyitáshoz 
keres disztribútorokat, magas 
jövedelem-lehetőség. Csak 
komoly érdeklődők jelentkezé-
sét várjuk. Érdeklődni hétfőtől-
csütörtökig 9-15.00 óra között. 
< 06/70/203-5719

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

Szakács, pincér, konyhai kise-
gítő kollégát keresünk a somlói 
Hegykapu Étterembe. Jelent-
kezni lehet < 06/70/363-
8046-es  számon vagy az
info@hegykapuetterem.hu címen.

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

Személy és vagyonőrőket 
keresünk hamarosan induló 
munkára, kiemelt bérezés-
sel, alkalmazotti jogviszony-
ban, zánkai munkahelyre. < 
06/30/324-6527, munkanapo-
kon: 8-16 óra

Városi Intézmények Működtető 
Szervezete (Ajka, Bródy Imre 
utca 6.), központi háziorvosi 
ügyelete gépkocsivezetőt keres 
azonnali kezdéssel beosztás 
szerinti (délutáni és éjszakai) 
munkavégzéssel. A munkakör 
betöltéséhez érvényes vezetői 
engedélyen túl egészségügyi 
és pályaalkalmassági követel-
ményeknek megfelelő (PAV1) 
megkülönböztető jelzést hasz-
náló gépjármű vezetésére 
szóló engedély szükséges. < 
06/20/622-8585

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!

műszakvezető
gépkezelő
gépbeállító

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

Várjuk jelentkezését!

végellenőr
ipari fűrészes, operátor
karbantartó lakatos
targoncavezető
olvasztár

Munkalehetőségeink:

Folytatás a 4. oldalról
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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

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!

Az  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
varrónői és férfi  betanított munkás

munkakörökbe, ajkai munkahelyremunkakörökbe, ajkai munkahelyre



ÁLLÁSBÖRZE2017. március 17. 7

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

Az ajkai székhelyű
Speed-Tech Kft. több mint 
80 munkavállalóval 20 éve 
tevékenykedik CNC megmun- 
kálás, hegesztéstechnika és 
az elektrotechnika területén.

Amit kínálunk:
■ béren kívüli juttatások 

■ cafeteria előírás fölötti

  összegű juttatása,

  Erzsébet Plusz kártya

■ utazási költségtérítés

Peugeot Boxer tehergépjárművünk 
vezetésére keresünk megbízható:

Sofőr munkatársat
Feladatok:
■ Alapanyag-és alkatrész szállítás Budapest és 
környékére
■ Heti 1-2 alkalommal alkatrész szállítás Ausztriába 
(Graz és környékére)
■ Ajka belterületéről kisebb beszerzések bonyolítása

Elvárások:
■ „B“ kategóriás jogosítvány
■ Több éves balesetmentes vezetői tapasztalat

Cégünk kizárólag saját részre fuvaroztat. 
Szállításainkat korai indulással, aznapi 
visszaérkezéssel bonyolítjuk, hétvégi 
munkavégzés nincs!

Ha szívesen lenne egy fi atal 
csapat tagja, fényképes 
szakmai önéletrajzát írásban 
az alábbi címekre küldheti el: 
8400-Ajka, Gyár u. 35.
vagy e-mailen:
r.belafi @speedtech.hu
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KIADÓKIADÓ

Ajka frekventált 
területén 

2017. március 16. 
napjától hosszú távra 

kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben: 

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

 ➩ 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

➩ ÖsszeszerelőNOSZLOPRA 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

8 2016. május 20.
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