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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

Jobb agyféltekés
tanfolyamok!

Bővebb információ:
www.kreativegyensuly.eoldal.hu

Jelentkezés: +36/30/670-4538 (Edit) 
vagy kreativegyensuly@gmail.com

Alap rajztanfolyam
2017. április 15-16-17.

Ár: 24 000 Ft / 3 nap / fő

Haladó rajztanfolyam
2017. április 16-17.
Ár : 12 000 Ft / 2 nap / fő
Probléma+oldás

másKÉPp
Különleges

önfejlesztő tréning
2017. április 8-9 és április 22.

Ár: 30.000 Ft / 3 nap/ fő

FESTMÉNYVÁSÁR
AJKA, Nagy L. Városi Könyvtár és 

 

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?
www.szekelyerno.hu

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

03.24-03.30.03.24-03.30.

119119Ft/kgFt/kg

27279090
Ft/dbFt/db

249249Ft/kgFt/kg

149149Ft/kgFt/kg

3570 Ft/zsák3570 Ft/zsák

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

Akció!Akció!

10 kg-os 10 kg-os 
kiszerelésben, kiszerelésben, 
1490 Ft/zsák1490 Ft/zsák
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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!

 
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

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

Motorkerékpár

Személygépkocsi- és motorkerékpár-
vezetõ tanfolyamot INDÍT Ajkán,

a Bánki Donát Szakközépiskolában

Segédmotor kerékpár
(robogó) 13,5 éves kortól

Reg.szám: 21053-2007. 

Jelentkezés: a tanfolyamon, illetve
Forintos Sándor oktatónál: +36-20-9511-424

Lénárt Péter oktatónál: +36-30-205-3403
Barzsa Emma tanárnõnél az iskolában

tanfolyamok A1-re,  A2-re és korlátlan A-ra

Tanulj otthonról!Tanulj otthonról!
E-Learning  oktatás!

MegnyitóMegnyitó
03.31.03.31. (péntek) 15 óra (péntek) 15 óra

www. forintosjogsi.hu ÁKO: 125,79%, VSM ELM: 63,04%  GYAK: 68,47%

Mert mindenki megérdemel egy szép kertet!
Szeret sütögetni kint a szabadban, de nem meri meghívni a barátait, mert szégyenli a kertjét?

Nem úgy néz ki a kertje ahogy szeretné, pedig már többször átalakította? 
Vagy csak egyszerűen nincs ideje a kerti munkákra?

Hívjon minket és engedje meg, hogy segítsünk!       Farkas Richárd Márk      06 30 2621579

Szolgáltatásaink:
  - Kerttervezés
  - Kertépítés (kerti utak, kerti tavak, fürdő tavak, kerti pihenők, öntözőrendszerek kiépítése,  
                           talajszintek kialakítása, támfalak építése, füvesítés, növények telepítése, sziklakert építése)
  - Kertfenntartás (fák, bokrok metszése, gyepszellőztetés, tápanyag utánpótlás, fűnyírás, gyomirtás)
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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:

Digitális szakadék csökkentése Ginop - 6.1.2
Ingyenes informatikai képzések Ajka (önrész nincs)

Időpontok: 
     - IKER 1 hétfő – szerda 17.00 – 19.15, 17.00 – 20.00
     - IKER 1 péntek 17.00 – 19.15, szombat 9.00 - 12.00
Elvégezhető szintek és óraszámok: (maximum 70 óra/fő) 
     - IKER1 szint : Első lépések a digitális világba (35 óra) és/vagy
     - IKER 2 szint : Önállóan használom az informatikai 
                                  eszközömet (35 óra)Ki vehet részt:
     - Digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú, 16 és 65 év 
        közötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek 
     - akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel, 
        tanulói / hallgatói jogviszonyban illetve nem vesznek részt hazai vagy 
        európai uniós forrásból megvalósuló informatikai képzésben.
Bővebb információ:
Oxford Nyelviskola, Győr Mónus I. u. 47-49. Tel: 96/ 526-831 
Tel: 20/ 999-4552,  20/ 366-4552,  www.oxfordnyelviskola-gyor.hu
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Folytatás a 6. oldalról

INGATLAN

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

Ajkarendeken 3 szobás családi 

ház eladó. 1,5-2 szobás lakáscsere 

érdekel I. emeletig, értékegyeztetés-

sel. TN < 06/20/368-7607

Energiatanúsítás ingat-
lan adás-vételhez, épület-
tervezés. Kalocsai Gábor, 
Ajka, Hajnalcsillag u 3.
www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011, 88/778-191

Eladó Ajkán 80 nm-es, társasházi 

lakás, hőszigetelt, új tetővel, nyí-

lászárócserével, beépített terasz, 

konyhabútor. Felújított fürdőszoba, 

új radiátorok, költségmegosztóval. 

TN < 06/20/565-6581

Ajkán, a Bányásztelepen ikerház-

rész eladó. TN < 06/30/234-7689

Eladó Ajkán a Puskin utcában egy 1. 

emeleti, erkélyes, teljesen felújított, 

38 nm-es lakás. TN < 06/20/455-

1049

Somlójenő központjában 2 szobás, 

90 nm-es családi ház sok mel-

léképülettel, 2400 nm telekkel 

eladó. Irányár: 4.500.000 Ft TN < 

06/20/959-8898, 06/30/682-6611

Padragkút központjában 2 szobás 

lakás eladó vagy elcserélhető. Fűtés: 

gáz és cserépkályha. Speiz, külön 

fürdő, WC felújítva, nagy konyha. TN 

< 06/70/595-1358

Noszlopon lakható állapotú, igény 

szerint átalakítható parasztház eladó 

régi bútorzattal vagy anélkül. Irányár: 

5.000.000 Ft TN < 06/30/725-

3201

Ajkán 54 nm-es, 2 szobás, 

klimatizált, erkélyes, Béke utcai 

lakás eladó vagy értékegyez-

tetéssel nagyobbra cserélhető. 

TR/C < 06/30/376-3740

Ajka, Kossuth utcai 54 nm-es, 2 

szobás lakás hosszú távra kiadó. 

2 havi kaució szükséges. < 

06/70/339-9849

GARÁZST KERES
Ajkán, Zagy-tér felső részén garázst 

vásárolnánk. Gedeon Ferenc < 

06/70/544-8359

GARÁZS ELADÓ
Téglagyári garázstelepen garázs 

eladó. < 06/30/911-7120

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
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

Devecser-Kolontár között 

(Tik-hegyben) 2176 nm szőlő-

kert-gyümölcsös sürgősen eladó. 

Megtekinthető telefonon egyeztetett 

időpontban. < 06/30/511-2650

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

Somlón 300 négyszögöl kordonos 

szőlő teljes felszereléssel, ásott 

kúttal, lakható épülettel eladó. Ár 

megegyezés szerint. < 06/30/911-

7120

Tik hegyen 300 nöl telek eladó. 

Faház + pince + gyümölcsös. 

Árban megegyezünk. <06/70/655-

5000

Noszlopon szőlő, gyümölcsös, 

pince, kisház eladó. < 06/70/413-

6111

Szőci szőlőhegyen 200 öl kordonos 

szőlő, 400 öles telken eladó. Árban 

megegyezünk. < 06/30/446-6149

Ajka-Ajkarendek között két db 

1000 nm-es zártkerti ingatlan, pin-

cével eladó. < 06/30/348-6906, 

06/70/252-5697,

Csabrendeken 300 nöl szőlő, 

gyümölcsös, alápincézett épülettel 

eladó. < 06/20/245-6791

FÖLD, KERT, TELEK KIADÓ
Az ajkarendeki út mellett 2000 nm 

föld művelésre kiadó. < 06/70/977-

1046

Családi ház szép helyen, 84 nm 

alapterületű, komfortos Kislőd 

Kalandpark nyugati végénél 

eladó. Irányár: 4.000.000 Ft TN < 

06/70/501-2875

INGATLANT KERES

Keresek Ajkán 1+3 félszobás 

lakást, max. első emeletig, 10 

emeletes kizárva! Akár garázs-

zsal! Magas árat fizetek! < 

06/70/328-2384

Eladó lakást vagy házat 
keresek Ajkán és környé-
kén. Hívjon bizalommal, 
visszahívom! < 06/70/885-
9591, egész nap

ALBÉRLETET KERES
Kiadó lakást keresek Ajkán vagy 

környékén. Lehet lakás 1-1,5-2 

szobás, de családi ház is. Fizetőké-

pes! <06/30/814-6242

Keresek kiadó 1,5 szobás lakást 

Ajkán vagy környékén hosszabb távra 

sürgősen. < 06/20/326-2592

ALBÉRLET KIADÓ
Ajkán 33 nm-es, 1 szobás, erkélyes 

lakás teljes bútorzattal hosszú távra 

kiadó. < 06/30/482-7236

Tavaszi barangolások
autóbusszal, Ajka-bakonygyepesi felszállással 

Róma az örök város
2017.04.26. - 05.01.    6 nap / 5 éj  reggelivel : 97.900 Ft / fő –től

Rejtélyes Bosznia felfedezése
2017.05.18. - 05.21.    4 nap / 3 éj reggelivel :   49.900 Ft / fő-től

Prága és a dél-csehországi kastélyok
2017.05.20.-05.24.      5 nap / 4 éj reggelivel :   68.900 Ft / fő-től  

Velence a lagúnák városa 
2017.05.25. - 05.28.    4 nap / 3 éj reggelivel :   62.900 Ft / fő-től

Napsütötte Toszkána 
2017.05.26. - 05.31.    6 nap / 5 éj reggelivel :   95.900 Ft / fő-től

Isztriai-félsziget , az Adria ékköve
2017.05.27. - 05.31.     5 nap / 4éj félpanzióval  :      79.900 Ft / fő-től

Bajor kastélyok
2017.05.30. - 06.04.     6 nap / 5éj reggelivel :            89.900 Ft / fő-től

Székelyföld gyöngyszemei - Csíksomlyói búcsú
2017.06.01.-06.05.       5 nap / 4 éj reggelivel  :          57.900 Ft / fő-től

Zakopane-Krakko-Auschwitz -Wieliczka
2017.06.03. -06.05.      3 nap / 2 éj reggelivel :         39.900 Ft / fő-től

Észak Magyarország kincsei kassai kirándulással
2017.06.03. - 06.05.     3 nap / 2 éj reggelivel :          33.900 Ft / fő-től

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!!

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

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!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses
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Folytatás a 7. oldalon

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

Műkörmös részére üzletrész 
kiadó frekventált helyen Ajkán. 
< 06/70/593-1056

Ajkán, Petőfi S. utca 9-11-ben, 
110 nm-es üzlethelyiség hosszú 
távra kiadó. < 06/70/336-5647

VEGYES, EGYÉB

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

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

Desiree burgonya étkezési és rak-

nivaló eladó. 100 Ft/kg áron. Ajka, 

Ibolya utca 7., < 06/30/452-7702, 

16 óra után

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

Eladó 3 db üvegház, teljes szerke-

zettel és üvegekkel. 750.000 Ft/db. 

< 06/30/824-9703

Eladó DVD lejátszó, Erika írógép, 

2 lapos villanyrezsó, varrógép, por-

szívó, számítógép. < 06/30/471-

9044

Tűzifa rendelhető! Szállítás 
ingyenes. < 06/30/314-2567

Hűtőkamra agregát 3 fázisú komp-

letten eladó. < 06/20/944-2369

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

ÁLLAT
Sertések eladók 100-120 
kg-os. Ingyen házhoz szállítás. 
<06/70/392-5511

Előnevelt csibe, kacsa megrendel-

hető. Bakonygyepes, Bakony u. 28. 

< 88/242-136

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

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

Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 

fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

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

Víz, gáz, fűtéskorszerűsí-
tés, tervezés, kivitelezés. < 
06/20/362-7589

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

Kőműves és burkolómun-
kák, vízvezeték-szerelés. < 
06/20/980-4595

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

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

TÁRSKERESÉS
Fiatalos, 54 éves, rokkantnyug-

díjas nő keresi élete párját. Kizá-

rólag olyan rokkantnyugdíjas, vagy 

öregségi nyugdíjas úr jelentkezését 

várom, aki hozzám költözne. „Várlak” 

jeligére leveleket a Szuperinfó Szer-

kesztőségébe várom.

40-es Hortobágyon élő, káros 

szenvedélyektől mentes, független 

juhászlegény társát keresi, aki hoz-

záköltözne. < 06/30/868-0468

Folytatás a 4. oldalról

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

43 m43 m22  

alapterületűalapterületű

üzlethelyiségüzlethelyiség

hosszútávrahosszútávra

KIADÓKIADÓ

Ajka frekventált 
területén 

Érdeklődni 
munkaidőben: 

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

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.
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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.

Az  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
- férfi  betanított munka

- varrónő
munkakörökbe, ajkai munkahelyre.munkakörökbe, ajkai munkahelyre.

Versenyképes bérezés mellett egy családias
légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

autóbuszvezetőket, 
sofőröket
KERESKERES

• Ajka
• Nyirád
• Sümeg
• Halimba

• Csabrendek
• Veszprém
• Pápa

Állandó vagy alkalmankénti munkára a 
következő térségekből:

06-30/272-0897   06-88/213-368
e-mail: kistours@freemail.hu

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 KERES
Nyugdíjas hölgy vagyok. Vállalnám 

időskorúak segítését. < 88/243-

068, 06/30/517-5727

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

Pizzaszakácsot, pizzafutárt 
keresünk ajkai vendéglőbe. < 
06/70/588-8099

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

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.

Élelmiszerboltba eladót felve-
szünk. < 06/20/573-7114

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

Ajkai telephelyű cég segéd-
munkást keres. < 06/30/647-
4442

Zalaco Zrt ajkai telephelyére 
az alábbi pozíciókba dolgozót 
felvesz: - komissiózó, műszak-
vezető, pék, betanított pék. 
Jelentkezni < 06/20/237-4086 
telefonon

4 órás munkarendbe helyettes 
takarítót keresünk. Érdeklődni 
a következő telefonszámon: < 
06/30/223-0974

Erdei munkára keresünk jó 
fizikai állapotban lévő, meg-
bízható munkatársat éves 
állásra Ajka környékéről. < 
06/30/907-5668

Zenit ABC-be, Ajkára eladó-
pénztárosokat keresünk. 
Érettségizetteket betanítunk. 
< 06/30/959-9451

Farkasgyepűi Oltalom Idősek 
Otthona felvételt hirdet, köny-
velői állás betöltésére, mér-
legképes könyvelői végzettség 
előny. < 06/30/323-2438

Kézi csomagoló munkakörbe 
férfi munkatársat keres a 
Taravis Plusz Kft Bakonypö-

löskére hosszú távra, teljes 
munkaidős, kétműszakos mun-
karendbe. < 06/70/938-8711

Műszakvezetőt kere-
sünk textilkezelők és 
mosók irányítására, 3 
műszakos munkarendbe. 
Önéletrajzokat az alábbi 
e-mail címre kérjük:
titkarsag@greencleaning.hu

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!

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

Várjuk jelentkezését!

Munkalehetőségeink:
targoncavezető
olvasztár
műszakvezető

HR munkatárs
toborzási munkatárs
könyvelő
kontroller
credit kontroller

Folytatás a 6. oldalról

Folytatás az 8. oldalon
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VÁLOGATÓ
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

Te vagy a megfelelő jelölt, ha:
• szereted a fi zikai munkát
• bírod a szalag melletti monoton munkát
• megbízható vagy
Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:
• teljes munkaidőben foglalkoztatunk
• az üzemen belül van továbbfejlődési lehetőség

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával
2017. március 31-ig, az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR 
ügyintézőjénél (Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 
(avarkft@avarajkakft.hu). 

Az  „AVAR AJKA”  
Nonprofi t Kft.
munkatársat keres
az alábbi munkakörbe:

Legyél részese a világ
jobbá tételének!

Fuchs Tojás azonnali munkakezdéssel
keres kolontári baromfi telepére 
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

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!

Folytatás a 7. oldalról

Folytatás az 9. oldalon

A Somló-Metall Acél-
kereskedelmi Kft ajkai 
telephelyére anyagkiadó 
kollégát keres. A munka-
kör betöltéséhez szak-
képzettség, gépkezelői 
jogosítvány nem feltétel. 
Munkaidő: 8.00-16.00 
hétfő-péntek. Önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre várjuk:
somlometall@invitel.hu

Gépkezelőt keresünk 3 
műszakos munkarendbe. < 
88/210-007

Idős bácsi mellé keresek 
hosszú távra ápolónőt napi 
2-3 alkalomra, hétvégére is. 
<06/30/335-4390, 06/30/300-
1957

Káptalanfán Zöld Diófa 
presszóba azonnali kez-
déssel pultost keresünk. < 
06/20/585-3961, 06/70/620-
6325

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. < 
06/70/354-9321

Ügyes kezű varrónőt keresek 
ajkai munkahelyre. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a 
következő e-mail címen lehet: 
dolgozzvelem62@gmail.com

Nettó 160-200 ezer Ft., közötti 
bérrel betanított és szakmun-
kásokat gyárakba felveszünk! 
Céges busz van! < 06/30/282-
6263., 06/20/284-0698., 
49765-1/2008-5100595

Szakács munkatársat keres 
a GALLUS Baromfitenyésztő 
és Keltető Kft. Devecserbe az 
üzemi konyhára 8 órás teljes 
munkaidős munkarendbe, 
hosszú távra. Önéletrajzokat 
az alábbi e-mail címre várjuk: 
hr@gallus.hu < 06/70/938-
8711

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.

Munkájára igényes takarítónőt 
keresünk 8 órás munkaidőben. 
< 06/30/400-4390

Belföldi fuvarozásra tapasz-
talt gépjárművezetőt keresek. 
Feltételek: C jogosítvány, GK 
igazolvány < 06/30/946-8324

Személy- és vagyonőröket 
keresünk május 1-től induló 
munkára, kiemelt bérezéssel, 
alkalmazotti jogviszonyban, 
zánkai munkahelyre. Érd: mun-
kanapokon 8.00-16.00 óráig. < 
06/30/324-6527
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Folytatás a 8. oldalról

Munkájára igényes szőlő-
munkában jártas csapat vagy 
agilis munkaerő jelentke-
zését várjuk. Somló-hegyen 
lévő birtok éves feladatainak 
ellátására. Jelentkezés: < 
06/30/911-7120 telefonon.

Takarítókat kerestünk ajkai 
munkahelyre. < 06/30/552-
4459, hétfőtől péntekig: 8.00-
15.00 óráig

Zalaco Zrt ajkai telephelyére 
villanyszerelő karbantartót 
keres. Jelentkezni telefonon: 
< 06/20/237-4086

Zalaco Zrt ajkai telephelyére 
az alábbi pozíciókba keres 
munkavállalót: - műszak-
vezető, pék, betanított pék, 
komiss iozó /árubeszá l l í tó . 
Jelentkezni telefonon: < 
06/20/237-4086 vagy szemé-
lyesen Ipari Park 2/5

Devecseri telephelyre kere-
sünk betanított dolgozókat 
és gépészeti karbantartót. 
Érdeklődni személyesen, Deve-
cser, Szent Imre út 32., vagy < 
06/70/609-0169

Azonnali kezdéssel takarítót 
keresünk társasházak taka-
rítására! Érdeklődni munka-
időben < 06/70/387-6705, 
88/630-342 telefonszámokon, 
illetve személyesen 8400 Ajka, 
Kossuth u. 35/A szám alatt.

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

Szeretnél egy igazán  jó csapat tagja lenni?

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

Az EUROFAMILY központi irodájába ÜGYFÉLSSZOLGÁLAATI ASSZISSZTENS 
munkatársat keresünk ajkai munkavégzéssel!

• vendégek fogadása és 
telefonközpont kezelése,

• posta kezelése,

• adminisztratív feladatok,

• tárgyalók és konyha-étkező 
rendjének biztosítása.

• legalább középfokú végzettség,

• magabiztos felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek,

• önálló, gyors munkavégzés, 
határozottság, precizitás,

• monotonitástűrés.

Ajkai és veszprémi áruházba, 

PÉNZTÁROS ÉS 
ÁRUFELTÖLTŐ 
MUNKAKÖRBE 

keresünk 17 év feletti nappali, 
esti és levelező tagozatos,  

illetve magántanuló, 
évhalasztó és pályakezdő 

jelentkezőket! Heti időpont 
egyeztetések, hosszú távú, 

fix munkahely; biztos 
 pénzkereseti lehetőség 

kiemelt bérezéssel! 

További információk és 
jelentkezés ezen a számon:  

+36 30 945 0475

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

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATÁRS
Feladatok:
• A minőségügyi rendszer működtetésében való közreműködés
• Gyártóterületek termékminőségének felügyelete
• Kapcsolattartás a vevőkkel
Elvárás:
• Legalább középfokú végzettség, lehetőleg gépészeti szakirányon
• Erős angol nyelvtudás

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:
• Munkaterületén a gyártási folyamatra vonatkozó műszaki
   dokumentációban előírt paraméterek ellenőrzése, a legyártott
   termékek minősítése
Elvárás:
• Középfokú végzettség
• 3 műszak vállalása
Előny: Mérőeszközök használatának ismerete

FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ/ 
PONTHEGESZTŐ/ BETANÍTOTT 

GALVANIZÁLÓ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér már a próbaidő alatt is
• Galvánüzemi pótlék
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű szerződés,
   hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Kft . Ajka, Gyár u. 35. 
címén, illetve a csmonika@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
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villanyszerelő 
gépkarbantartó lakatos
szerszámkarbantartó lakatos
robotkarbantartó technikus
gépész technikus
CNC technikus
gépi marós

Ajkai
álláslehetőségek
a karbantartás 
területén:

JELENTKEZÉS:
Jöjjön el hozzánk felvételre bármely 

hétköznap reggel 8:00-ra vagy
jelentkezzen telefonon 

20/382-8870
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 ➩Fröccsöntő gépkezelő➩CNC gépbeállító  ➩PUR 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

NOSZLOPRA AJKÁRA

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ Stabil munkáltatói háttérrel rendelkezünk
✓ Családias légkör, barátságos, közvetlen munkatársak
✓ Versenyképes jövedelem
✓ Cafetéria már a próbaidő alatt
✓ Béren kívüli juttatások
✓ Munkatárs ajánlási program
✓ Távolsági bérlet megtérítése 100%-ban
✓ Ingyenes buszjárat
✓ Azonnali munkakezdés

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ (1 műszakba), 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

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

Feladatok:

Elvárások:
Amit kínálunk:

A PLASTIFLEX KFT.  NŐI-FÉRFI munkaerőt keres

SZABÁSZGÉP KEZELŐ-BEÁLLÍTÓT
gépbeállítás működtetés, kezelés ellenőrzés,
szabott anyagok kézi mozgatása
műszaki affi  nitás, fi zikai terhelhetőség, precíz-pontos munkavégzés
határozatlan idejű munkaszerződés, állandó délelőtt,
bérezés megállapodás szerint!

munkakörbe egyműszakos munkarendbe, illetve ALKALMI munkára.

Gyakorlattal rendelkezők előnyben.

ZSÁK-VARRÓ

Cím:  Plastifl ex Kft.  8400 Ajka, Ipari Park, 5704/2.hrsz

E-mail: nemeth.szilvia@plastifl ex.hu

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

PÁLYAKEZDŐK ÉS GYES MELLETT MUNKAVÉGZÉST KERESŐK 
(EGYMŰSZAKBAN IS!) 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.
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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti 
kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Ajka, Szabadság tér 12. (Polgármesteri Hivatal) 
minden szerdán Tel.: +36 20 344 8129

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT


