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

03.31-04.12.03.31-04.12.

119119Ft/kgFt/kg

27279090
Ft/dbFt/db

Akció!Akció!

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

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

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 31–május 4-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!

ITT A TAVASZ! ÚJULJON MEG LAKÁSA IS!
MILOS szekrénysor 4,0 m FRICI gardrób 1,6 m EVELIN 2,0 m konyhagarnitúra 

mosogatótálcával, munkalappal

PIZZA rugós kanapé
Fekvőfelület:  200 x 160

JOSEF rugós sarok
Fekvőfelület: 145 x 196 CASA rugós kanapé

138 900 Ft

69 900 Ft 97 900 Ft 79 900 Ft

59 900 Ft

79 900 Ft

145 900 145 900 FtFt

79 900 79 900 FtFt

69 900 69 900 FtFt

89 900 89 900 FtFt

Bomba 
áron!
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Folytatás a 4. oldalon

INGATLAN

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

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

Ajkán Széchenyi utcában 2 szobás, 
erkélyes, I. emeleti lakás társasház-
ban garázzsal, kerttel eladó. TN < 
06/30/353-4465

Kolontár-Csótapusztán családi 
ház nagy telekkel, melléképületekkel 
eladó. TN < 06/30/341-2707

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

Ajka, Bajcsy-Zs. u. 53-ban 2,5 
szobás családi ház eladó. Ugyan-
itt Keeway robogó eladó. TN < 
06/30/644-6606

Eladó Padragkúton 68 nm-es, tár-
sasházi lakás kerttel, szőlőlugassal 
vagy elcserélhető ajkai lakásra föld-
szint vagy I. emeleti erkélyes. Kész-
pénz ráfizetés megoldható. TN < 
06/20/430-6971

Halimbán eladó kertes, felújított 
családi ház. Új ablakokkal, ajtók-
kal, felújítva, gáz, központi fűtéssel 
felszerelve, egyéb gazdasági épü-
letekkel. TN < 06/30/353-4810, 
06/30/394-6946

Devecserben kétszintes családi ház 
eladó. TN < 06/30/938-5893

INGATLAN KIADÓ
Ajkán, Alkotmány utca 3-ban, 80 
nm-es, kétszintes lakás saját parko-
lóval, légkondicionálóval kiadó. Érd: 
Barabás Autósbolt < 06/30/946-
8510

Ajkán kiadó 1,5 szobás, nagy erké-
lyes, tárolóval rendelkező lakás 
április 1-től. < 06/20/388-0514, 
06/20/541-2834

INGATLANT KERES

Eladó házat, lakást, telket 
keresek Devecserben, Nosz-
lopon és a Somló környékén. 
< 06/70/885-9591

NYARALÓ ELADÓ
Borgáta Fürdőtelepen Muskotályos 

u. 22. szám alatt lévő kétszintes rész-
ben alápincézett nyaraló eladó. < 
06/30/646-8052

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 aszfaltos 
út mellett 500 négyszögöl jó karban 
lévő kordonos szőlő pincés épülettel, 
borkészlettel, felszereléssel eladó. < 
06/20/938-1664

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

Noszlopon szőlő, gyümölcsös, 
pince, kisház eladó. < 06/70/413-
6111

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

Somlón 1079 nm kordonos szőlő 
teljes felszereléssel, lakható épület-
tel, fúrt kúttal Sédforrási út mellett 
eladó. < 88/951-586, 06/20/485-
0343, este 6 után

Somló vásárhelyi oldalán 400 négy-
szögöl gondozott, kordonos szőlő 
teljes felszereléssel eladó. Termő-
föld Devecser határában eladó. < 
06/70/502-0572

Ajka-Ajkarendek között két db 
1000 nm-es zártkerti ingatlan, pin-
cével eladó. < 06/30/348-6906, 
06/70/252-5697

Ajkán a Csékúti-hegyen 331 négy-
szögöl szőlő, pince teljes felsze-
reléssel, lakóépülettel eladó. < 
06/30/659-0057

Ajkán, kertvárosi övezetben 980 
nm-es, jó elhelyezkedésű, közmű-
vesített, építési saroktelek garázzsal 
reális áron eladó. < 06/20/625-5888

ÜZLET KIADÓ
Devecser buszpályaudvaron 
lévő Família ABC és Söröző 
együtt vagy külön kiadó. < 
06/30/748-8542
Raktár-műhely kiadó. Ajka 
belterületén változatos alapte-
rületű 30-600 nm-ig raktárak 
olcsón kiadók. < 06/20/926-
0115
Kiadó helyiség szépségszalon-
ban manikűr-pedikűr, műköröm 
vagy kozmetikai tevékenységre. 
< 06/70/218-0708
Ajkán, Petőfi S. utca 9-11-ben, 
110 nm-es üzlethelyiség hosszú 
távra kiadó. < 06/70/336-5647

ÜZLET ELADÓ
27 nm-es üzlethelyiség eladó 
Ajkán városközpontban. < 
06/30/272-0897
Ajka-Bakonygyepesen 3250 
nm kivett telephely eladó. < 
06/30/523-6990

VEGYES, EGYÉB

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

Tűzifa eladó. < 06/30/908-
0357

Tuja akció! (2017.02.24-
04.30.) Minőségi gyümölcs-
fák, betegség ellenálló 
szőlőfajták, bogyósok 
érkeztek. Smaragdtuják, kék 
hamisciprusok, gazdagon 
virágzó díszcserjék, díszfák, 
örökzöldek, Leyland cipru-
sok, fenyőkülönlegességek, 
télálló 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

Desiree burgonya étkezési és rak-
nivaló eladó. 100 Ft/kg áron. Ajka, 
Ibolya utca 7., < 06/30/452-7702, 
16 óra után

Vásárolok könyveket, diafil-
meket, diavetítőt, festménye-
ket, ezüstöt, régi pénzeket. < 
06/30/608-7996
Eladó 3 platnis Elekthermax tűzhely, 
Csepel kerékpár felújított állapotban, 
2 db (MTB) férfi, 2 db arc-szolárium-
gép (Philips), 63 és 100 literes akvá-
rium. < 06/70/644-2186

2 db szekrénysor, 2 db ágy, 1 db 
mélyhűtő panellakás negyedik emele-
téről ingyen elvihető. < 06/20/273-
9669

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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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 Nagy tavaszi akció!akció!

Szép KártyaSzép Kártya
elfogadóhely!

Ne fogadd el az idő múlását! HIFUHIFU Arcfi atalító 
kezelésünkkel közel 10 évet fi atalodhatsz, 

feszesedhetsz csupán 1 alkalom alatt!

Áprilisi akció!
Áprilisi akció!

Nincs gyógyulási idő,
nincsenek hegek!

Arckezelés féláron!Arckezelés féláron!
03.31- 04.30.

KriolipolízisKriolipolízis              KavitációsKavitációs
             ultrahang             ultrahang

LipolézerLipolézer

6 : 1 - ben6 : 1 - ben

MellnövelőMellnövelő
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Folytatás a 6. oldalon

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

VEGYES, EGYÉB
Eladó szolárium Sunvision 360-os 
gép szép állapotban. < 06/70/218-
0708

Ipari ezüst, platina, amalgám, 
palládium felvásárlása helyszíni 
kp fizetéssel. < 06/70/292-1004

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

Vetőburgonya (Desiree, Fabiola, 
Agria) eladó. < 06/30/643-4163

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

Eladó 6 mázsa morzsolt kukorica, 
ugyanitt használt fagyasztóláda 
Gorenje 325 literes. < 06/30/595-
7236

ABC Design babakocsi hordozóval, 
esővédővel, megkímélt állapotban 
eladó. < 06/30/364-2778

ÁLLAT
Malacok eladók. Szállítás megold-
ható. < 06/70/575-3539

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 jellegű 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, építőanyag). 
< 06/70/360-4519

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

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

Kőműves munkák, külső hőszi-
getelés, festés, mázolást 
vállalunk. Zabó és Társa < 
06/30/238-4936

Építési vállalkozás családi 
házak generálkivitelezését, 
szerkezetépítését vállalja 
felelős műszaki vezetéssel, 
valamint térkövezést, gipsz-
kartonozást, bontási munká-
kat. < 06/30/916-7021

Tavaszi udvari és kerti munká-
kat vállalunk. < 06/70/339-
1642

Gipszkarton-szerelés! Teljes 
tetőterek, faházak belsejé-
nek kialakítása. Mennyezet, 
válaszfal, előtétfal. Igény 
szerint gletteléssel, festés-
sel. Árva László, Tüskevár < 
06/20/581-0659

Aszfaltozás kedvező áron, 
garanciával. < 06/30/983-2977

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

Folytatás a 2. oldalról
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alapterületűalapterületű

üzlethelyiségüzlethelyiség

hosszútávrahosszútávra

KIADÓKIADÓ

Ajka frekventált 
területén 

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
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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.

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 4. oldalról

JÁRMŰ
Elektromos moped, mozgáskorláto-
zottak részére, szép állapotban eladó! 
< 06/30/405-5666

Suzuki Swift 4 db nyári gumi 
felnivel együtt eladó. 155/70/13. 
Irányár: 20.000 Ft < 06/30/506-
0645

Danuvia motorkerékpár jó állapot-
ban eladó. < 06/20/532-3544

Opel Corsa C, 1.2, 2004-es, ezüst-
metál, extrákkal eladó. Ár: 690.000 Ft 
< 06/30/347-8669

Volkswagen Polo 1.2, 2004-es, 
ötajtós, digit klímával, extrákkal 
eladó. Ár: 700.000 Ft < 06/30/620-
0298

2005-ös évjáratú Chevrolet Kalos 
friss műszakival, sok extrával, első 
tulajdonostól eladó vagy kisebbre 
cserélhető. < 06/70/431-7664

Suzuki Swift 1300-as, GC, lépcső-
hátú eladó. 17 éves, jó állapotú. < 
06/70/945-8577

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, szakács, 
cukrász, pincér, vendéglátás-
szervező-vendéglős, vendéglátó 
eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Az Ajkai Ipartestület G.K.I. meg-
újító tanfolyamot szervez. < 
06/30/183-2302

ÁLLÁST KÍNÁL
Pultos-felszolgálót, szakácsot 
és konyhai kisegítőt felveszünk. 
Jelentkezését mindennap 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

Manufaktúránk kézműves bur-
kolólapok készítéséhez ügyes 
kezű, jó fizikumú munkatársakat 
keres. Bérezés nettó 125.000 Ft 
< 06/70/222-1515
Farkasgyepűi Oltalom Idősek 
Otthona felvételt hirdet, köny-
velői állás betöltésére, mér-
legképes könyvelői végzettség 
előny. < 06/30/323-2438

A Somló-Metall Acélkereske-
delmi Kft ajkai telephelyére 
anyagkiadó kollégát keres. 
A munkakör betöltéséhez 
szakképzettség, 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

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

A Leier Hungária Kft  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres

Feltételek:
      • munkatapasztalat
      • megszakítás nélküli munkarend vállalása

Amit kínálunk:
     • versenyképes jövedelem    
     • béren kívüli juttatások       
     • utazási költségtérítés  

   
Jelentkezni:

e-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hu

Tel.: +36 88 512 604

BETANÍTOTT
GÉPKEZELŐ

munkakörben történő munkavégzésre:
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Folytatás a 6. oldalról

JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat 
a www.spar.hu oldalon a Karrier menüpont alatt töltheted fel
adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció és város 
megjelölésével a karrier@spar.hu email címre.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 26 éve van jelen a
ma gyar élel mi szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt
Ma gyar ország egyik meg ha tá rozó, országos élelmiszer- és napi
cikk ke   res ke  del  mi láncává vált.  Az ország egyik ve ze tő kis ke res -
ke delmi lánca ként a SPAR si kerének egyik kul csa a dolgo zói ban
rejlik, akiknek szociális biztonságot, ver seny ké pes jö  vedel   met,
szín vo na  las mun    ka    kö    rül   mé  nye ket nyújt lelkiismeretes munkájuk
elisme ré se ként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk 
ajkai SPAR szupermarketünkbe 

új kollégákat az alábbi pozícióba:

ELADÓ-PÉNZTÁROS
TÉGED KERESÜNK, HA:
• érdekel a kereskedelem,
• élvezed a vásárlókkal való kapcsolattartást,
• szereted látni munkád eredményét.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA:
• előny, de nem feltétel, ha a kereskedelem területén tapaszta-

latot szereztél,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:
• azonnali, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy 

stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,
• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket, 
• folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel

családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk, 
• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Ajka.

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

szerszámtervező mérnök
minőségbiztosítási mérnök
HR munkatárs
toborzási munkatárs
könyvelő
kontroller

ÁLLÁST KÍNÁL

Műszakvezetőt keresünk 
textilkezelők és mosók irá-
nyítására, 3 műszakos mun-
karendbe. Önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre kérjük: 
titkarsag@greencleaning.hu

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

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

Devecseri telephelyre keresünk 
betanított dolgozókat és gépé-
szeti karbantartót. Érdeklődni 
személyesen: Devecser, Szent 
Imre út 32. vagy < 06/70/609-
0169

Balaton-parton, gyenesdiási 
étterem keres éves, illetve sze-
zonális munkára szakácsokat, 
közétkeztetésben jártas szaká-
csokat, főzőasszonyokat, kony-
hai kisegítőket, felszolgálókat 
(lehet pályakezdő is)! Bérezés 
200.000 Ft- 400.000 Ft/hó. 
Szállás megoldható. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: 
zsinkone.livia@freemail.hu, < 
06/30/936-0907

A kislődi Sobri Jóska Élménypark 
csapata bővítéséhez kollégákat 
keres: szakács, pizzaszakács 
és konyhai kisegítő munka-
körbe. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/70/526-8531

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörbe: animátor. 
A fényképes önéletrajzokat a
info@bakonyikalandpark.hu 
e-mail címre várjuk.

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

Hagyományos esztergagépre 
esztergályost keresünk, 
marógép ismerete előny. < 
06/30/989-9247

Fagyizóba pultost keresünk. 
Fizetés megegyezés szerint. < 
06/20/241-5101

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

Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói vagy ajkai telephelyre 
CE kategóriás jogosítvánnyal 
belföldi áruszállításra sofőrba-
rát munkára. < 06/20/251-2821

Ácsok mellé segédmunkást 
azonnali kezdéssel éves állásra 
alkalmaznék. < 06/30/239-
6811

Pultos hölgyet keresek a 
devecseri Béka Csárdába azon-
nali kezdéssel. < 06/20/346-
0512
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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

villanyszerelő 
gépkarbantartó lakatos
szerszámkarbantartó lakatos
robotkarbantartó technikus
gépész technikus
CNC technikus
marós

Ajkai
álláslehetőségek
a karbantartás 
területén:

JELENTKEZÉS:
Jöjjön el hozzánk felvételre bármely 

hétköznap reggel 8:00-ra vagy
jelentkezzen telefonon 

20/382-8870

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

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk, ajkai partnereink részére!

 BETANÍTOTT MUNKÁRA
8 általános végzettséggel 

SZAKMUNKÁRA
      • villanyszerelőket
      • olvasztárokat,
      • targoncavezetőket
      • előkészítőket
      • lakatost, gépészt
      • CNC technikust

Elvárás:
középfokú vagy szakirányú

végzettség

AJKAI 
PARTNERCÉGÜNKHÖZ 
MUNKAVÁLLALÓKAT 

KERESÜNK 

KÖNNYŰ FIZIKAI 
MUNKÁRA!

Nálunk azonnal munkába tudsz állni 
kezedben egy HATÁROZATLAN IDEJŰ 
MUNKASZERZŐDÉSSEL!

Ami még vár Rád: 
alapbéren felüli teljesítménybónusz, 
Cafeteria-juttatás próbaidő alatt is, 
tiszta, igényes munkakörnyezet. 

Elvárás: 
8 általános iskolai végzettség

Bővebb információ és jelentkezés: 
06/70 197 5251

2017 AZ ÚJ LEHETŐSÉGEK ÉVE!

www.prohuman.hu

Amit kínálunk:
■ Vesenyképes jövedelem és
  béren kívüli juttatások 
■ Személyes előrelépési
  lehetőség egy fejlődő
  vállalkozásban
■ Utazási költségtérítés
■ Nyugodt, kellemes munka-
  környezet, fi atalos csapat

Jelentkezni kizárólag írásban 
lehet fényképes szakmai 
önéletrajz küldésével a 
megpályázni kívánt pozíció 
megjelölésével a következő 
címekre: Speed Tech Kft 
8400-Ajka, Gyár u. 35. vagy 
e-mailen: r.belafi @speedtech.hu

Ügyvezetői asszisztens
Feladatok:
■ Ügyvezető munkájának támogatása
■ Kimenő, bejövő hívások kezelése
■ Számlák kiállítása, pénzügyi
  nyilvántartások vezetése
■ Szerződések, dokumentációk kezelése
■ Megrendelések, beszerzések bonyolítása
■ Statisztikák, kiértékelések készítése
■ Vendégek fogadása

Elvárások:
■ min. középfokú végzettség
■ Gyakorlat MS Offi ce (Word, Excel)
  programok használatában
■ Magabiztos német nyelvtudás írásban és szóban
■ Megbízhatóság, szervezőkészség
■ Precíz, pontos munkavégzés

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

Érdeklődni, jelentkezni:
Ajka, Csopak Vendéglő
06/70/588-8099

PizzaPizzaFUTÁRTFUTÁRT
PizzaPizzaSZAKÁCSOTSZAKÁCSOT

keresünk!keresünk!
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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!

CNC Marós/ 
Esztergályos
Feladatok:
■ Közepes és nagy szériás 
alkatrészek rajz szerinti 
forgácsolása
■ Meglévő programok behívása, 
ellenőrzése, korrekciózása
■ Új termék esetén a CNC
program önálló megírása

Elvárások:
■ CNC programozási ismeretek 
■ Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat
■ Gépi forgácsoló végzettség

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

Amit kínálunk mindhárom pozícióban:

■  Vesenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások 
■  Személyes előrelépési lehetőség egy fejlődő vállalkozásban
■  Utazási költségtérítés
■  Nyugodt, kellemes munkakörnyezet, fi atalos csapat

Gyártástámogató 
technológus 
elektronikai területre
Feladatok:
■ Megrendelések ütemezése 
■ Elektronikai gyártás
  dokumentációjának előkészítése
■ A megrendelésekhez tartozó
  anyaglisták ellenőrzése és előkészítése
■ Tesztelési dokumentációk összeállítása
■ Felmerülő problémák esetén
  kapcsolattartás a vevőkkel
  (német nyelven)

Elvárások:
■ Elektrotechnikusi végzettség 
■ Elektronikai területen szerzett
  tapasztalat
■ Kommunikációképes német
  nyelvtudás (írásban és szóban)
■ Rugalmasság,
  gyakorlatias szemlélet

Villanyszerelő
Feladatok:
■ Kapcsolószekrények előkészítése, 
összeszerelése és ellenőrzése

Elvárások:
■ Villanyszerelő szakmunkás 
bizonyítvány
■ Elektrotechnikus végzettség
Több éves szakmai tapasztalat
előnyt jelent.

Gyakorlati helyet kereső villanyszerelő 
tanulók jelentkezését is várjuk. Az 
általunk képzett tanulóknak 
tanulmányaik befejeztével állás 
lehetőséget kínálunk.

Jelentkezni kizárólag írásban lehet fényképes szakmai önéletrajz küldésével a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével 
a következő címekre: Speed Tech Kft 8400-Ajka, Gyár u. 35. vagy e-mailen: r.belafi @speedtech.hu
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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!

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
•  1 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
•  és 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
•  1 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
•  és legalább 8 általános végzettség szükséges.
A munkakör jellegéből adódóan elsősorban hölgyek jelentkezését várjuk.

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.

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

Villkász Kft. devecseri üzemébe 
munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését 
kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát postán 

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

Geosits Krisztina, tel: 06/30/361-7873

MŰSZAKI VEZETŐ
FELADATOK:
• Telephely karbantartási feladatainak irányítása
• Automata festőgépsor üzemeltetési, karbantartási
   feladatok irányítása
• Karbantartók irányítása
• Karbantartások tervezése, eseti karbantartások, javítások
   irányítása, felügyelete
• Telephely fejlesztések szervezése, irányítása
• Technológiai folyamatok felügyelete
• Vevői reklamációkban, új termékprojektekben aktív részvétel
• Pótalkatrészfelügyelet, beszerzés, külső szervízpartnerek
  koordinálása

FELTÉTELEK:
• Műszaki végzettség
• Gyártó környezetben hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Jó kommunikációs képesség
• Csapatmunka
• Számítógépes felhasználó szintű ismerete (MS Offi  ce)
• ISO 9001 minőségirányítási rendszer ismerete

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ
FELADATOK:
• A minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése
• Üzemünk felkészítése auditokra, auditok lebonyolítása,
   reklamáció kezelése
• A minőségügyi mérőszámok felügyelete, a célok nem
  teljesülése esetén intézkedési tervek kidolgozása és
  nyomon követése
• Beszállítói minőségbiztosítási folyamat kezelése,
  beszállítókkal való kapcsolattartás
• Részt vesz a fontosabb minőségügyi fejlesztési projektekben

FELTÉTELEK:
• Gyártó környezetben hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Minőségirányítási szabványok és dokumentumok ismerete
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Önálló munkavégzés, döntéshozatali képesség,
  jó kommunikációs készség

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ
FELADATOK:
• Automata festőgépsor villamos karbantartási feladatok elvégzése
• Villamos hibák okának feltárása, javítása
• Üzembiztonság biztosítása

FELTÉTELEK:
• Számítógép felhasználó szintű ismerete (MS Offi  ce)
• Minimum szakközépiskolai végzettség (elektroműszerész,
   automatizálási műszerész stb.)
• Tapasztalat automatizált gyártósorok (PLC vezérelt)
   karbantartásában, hibakeresésében, javításában.
• Kapcsolási rajz olvasás ismerete
• Automatizálásban alkalmazott érzékelő és beavatkozó elemek
  ismerete

Előny: PLC programozás, PLC vezérlésű gépek hibajavítása

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

Ajka, Esze Tamás u. 1.
telephelyére

gépbeállítót keres

 ➩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?

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 

13-15.

tel./fax: 

88/200-843

06/30/9549-086
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