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Folytatás a 4. oldalonCsapok, mosdók, kádak, wc-k, zuhanyzók, 
bojlerek javítása, cseréje, komplett új rendszerek 

kiépítése, háztartási nagy gépek bekötése, stb.
Minden, ami a vízhez kell.   Tel: 06/30/406-6967

VÍZVEZETÉK VÍZVEZETÉK ésés KÖZPONTI FŰTÉS KÖZPONTI FŰTÉS
szerelés

Kulcs Ingatlan Iroda ingatlanokat keres
Ajka, Szabadság tér 2.    06/20/354-7392
www.kulcs-ingatlan.hu

SZÜLETÉSNAPUNKON
mi adunk Nektek ajándékot

minden bérlethez!
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Hypoxi: Hypoxi: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Vacunaut: Vacunaut: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Kondi: Kondi: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Havi kondibérlet: Havi kondibérlet: + 3 nap+ 3 nap
Infraszauna: Infraszauna: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Zsírtörő: Zsírtörő: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Flabélos: Flabélos: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Denevérpad: Denevérpad: 10+3 ajándék10+3 ajándék
Szolárium: Szolárium: 11 000 Ft felett11 000 Ft felett  + 30 perc ajándék+ 30 perc ajándék

Napi ajándék: Napi ajándék: 10 perc Flabélos 10 perc Flabélos vagyvagy
10 perc zsírtörő 10 perc zsírtörő vagyvagy 10 perc denevérpad 10 perc denevérpad

Változtass, hogy változhass!Változtass, hogy változhass!

Ács- és kőműves munkákÁcs- és kőműves munkák
- állványozás- állványozás

- terasztetők, kiülők- terasztetők, kiülők
- teljes tetők felújítása, kivitelezése- teljes tetők felújítása, kivitelezése

- falazás- falazás
- külső hőszigetelés- külső hőszigetelés

Takács János ev.Takács János ev.
30/981-723030/981-7230   janika3410@gmail.com   janika3410@gmail.com

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-

nyal rendelkezik: TR/

Energetikai tanúsítvánnyal nem 

rendelkezik: TN

Családi lakóházak tervezése 
rövid határidővel. Tomor László 
< 06/30/412-7769

Ajkán, a Korányi Frigyes utcában 

1480 nm-es telken, 125 nm-es csa-

ládi ház eladó. < 06/30/281-6528

Ajkán 50 nm-es lakás eladó. < 

06/70/615-8419

KIADÓ INGATLANT KERES
Ajkán vagy környékén 1 szobás 

kiadó lakást bérelnék. Nem 

dohányzó, szeszmentes, nyugdíjas 

férfi vagyok. < 06/20/440-1347

ALBÉRLET KIADÓ
Ajkán új építésű társasház 1. eme-

letén kiadó egy amerikai konyhás, 3 

szobás, 2 erkélyes, 85 nm-es, búto-

rozatlan lakás igényes bérlőnek. Ára: 

120.000 Ft+rezsi. < 06/70/290-

1797

2 szobás részben berendezett lakás 

hosszú távra kiadó. < 06/20/362-

7304

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközműves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

06/20/933-3391

GARÁZS
Ajkán a Kórház fölötti garázzsoron 

az első utcában alápincézett garázs 

eladó. < 88/329-179, 06/70/372-

9362

ÜZLET
Ajka, Deák Ferenc utca 4-ben, 
előreláthatólag 2018. már-
cius 1-től hosszú távra kiadó 
83 nm-es üzlethelyiség. 
06/20/947-1869

Eladó-kiadó daru-
zott műhelyek, raktá-
rak Ajka-Csingerben. 
< 06/30/936-0794,
bakony77@gmail.com

ÜZLETHELYISÉGET KERES
Üzlethelyiséget vásárolnék Ajka 

belvárosában. < 06/30/276-7441

VEGYES

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

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS
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Ipari és lakossági
VILLANYMOTOROK, SZIVATTYÚK

komplett javítása, vízellátó 
rendszerek tervezése.

Új villanymotor, szivattyú,
FREKVENCIAVÁLTÓK

beszerzése, szaktanácsadás.
Transzformátorok tekercselése.

Ajkán és környékén ingyenes 
kiszállással.

AVILL-REX Kft. Ajka
Hívjon, segítek: 06-30/543-9788

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.
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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

Folytatás a 2. oldalról

Folytatás a 6. oldalonÉrd: 70/774-6271

ÜZLETHELYISÉG
HOSSZÚ TÁVRA

KIADÓKIADÓ

Ajkán, a volt Deák PizzériaELADÓ

06-70/524-5481

Többféle tevékenységre alkalmas (iroda, szolgáltatás, egyéb)

27 m2-es helyiség
Ajka legforgalmasabb helyén, 

a városközpontban.

VEGYES
Eladó üveglapos étkezőasztal kis 

hibával. 4 db párnázott szék. Szék: 

4.000 Ft/db, asztal 14.000 Ft < 

06/20/418-1324

Tűzifa kályhakészen tölgy par-
kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. < 06/30/314-2567

Készpénzért veszek bakelit 

lemezeket, diafilmeket, diavetítőt, 

régi pénzeket, kitüntetéseket < 

06/30/194-9356

Desiree burgonya eladó! 

Házhoz szállítással Ajka-Padrag-

kút és Ajka területen 100 Ft/kg. 

Min. 30 kg/zsák. < 06/30/987-

2396

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

Tűzifa eladó. < 06/30/612-
7679

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 

ablakszárnyak tüzelési célra. < 

06/70/459-4954

KERESEM
Keresem Sz. Sándort, aki Ajkán a 

Videotonban a nagyfesz szalagnál 

lakatosként dolgozott 1970-80-as 

években. A megtaláláshoz közelebbi 

információkat a ”Kéknefelejcs” jel-

igére a szerkesztőségbe várom.

ÁLLAT
120 kg-os disznó eladó. < 

06/30/342-4332

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
650 Ft/db < 06/20/204-2382

Tojótyúk kapható 500 Ft/db, 12 

db-tól ingyenes házhozszállí-
tás. < 06/30/264-6146 Össze-
írókat keresünk! 

170 kg-os hízók eladók. < 

06/70/339-5401

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

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

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

Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS



2018. január 12. 5

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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Folytatás az 4. oldalról

Folytatás az 7. oldalon

EmelőgépkezelőEmelőgépkezelő
TargoncavezetőTargoncavezető
Földmunkagép-Földmunkagép-
kezelőkezelő
GépkezelőGépkezelő
jogosítványokjogosítványok
megújítása!megújítása!

8400 Ajka, Avar u. 23.

Ny: E-000202/2014

Jelentkezés:
8400 Ajka, Avar u. 23.

Telefon: 06/88/203-148, 
06/20/924-8498

Induló
képzéseink:

Ajka legnagyobb és egyik 
legjobban fi zető munkáltatója 

bővülő csapatába új 
munkatársakat keres:

Ismerje meg munkaköreinket, jöjjön el hozzánk  
felvételre bármely hétköznap reggel 8:00-ra 

vagy jelentkezzen telefonos interjúra: 

06 20 382 8870
karrier@lebelier.hu

8400 Ajka,
Gyártelep

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

gépkarbantartó lakatos 

– gépek és/vagy szerszámok karbantartásában

szerzett tapasztalattal

robotkarbantartó
–szakirányú szakmunkás végzettséggel

minőségellenőr – érettségi bizonyítvánnyal

targoncavezető 

– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

raktáros
 – targoncavezetői engedéllyel és raktári tapasztalattal

gépi forgácsoló
 – szakirányú szakmunkás végzettséggel

kontroller– szakirányú végzettséggel

könyvelő – szakirányú végzettséggel

SZOLGÁLTATÁS
Hangulat Duó! Hangulatos zene 
mindenki kedvére. Lakodalom, 
farsangi bálok, születésnapi 
bulik és egyéb zenés rendezvé-
nyek. A jó zenét mi biztosítjuk, 
hogy Ön jól érezze magát. < 
06/20/988-6130 

Hidegburkolás! Vállalom 
új és régi építésű családi 
házak, lakások csempézé-
sét, járólapozását Veszprém 
megyében. < 06/30/858-
5472

Kisteherautóval fuvarozás, 
sóder-homokszállítás. < 
06/30/314-2567

Redőnydoktor! Gurtnik, auto-
maták cseréje, redőnykészítés, 
ablakszigetelés. < 06/20/404-
8680

Vízvezeték, fűtésszerelés! < 
06/20/980-4595

Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogozás. Kiülők, teraszok 
készítése. Tetőtér beépítése, 
gipszkartonozás. < 06/70/344-
7787

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert 
06/20/984-4667

Mondd el, ki vagy! Profesz-
szionális nyomdai megol-
dásokat kínálunk igényes 
névjegykártyától a többol-
dalas magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
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

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307

Kubota B 5000-es kistraktor 90-es 

talajmaróval eladó. < 06/30/659-

9667

TÁRSKERESÉS
Magányos? Akkor keres-
sen engem! Garantáltan 
megismertetem az igazival!
www.szemelyestarskereso.hu 
< 06/30/353-6152

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. < 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011),

OKJ-s kézápoló műkörömépítő, 
lábápoló képzés indul Ajkán 
január végi kezdéssel, rész-
letfizetéssel, kedvezmény-
nyel. E-001445/2016/A001 
< 06/70/603-9836, e-mail: 
bcsomai@gmail.com 

ÁLLÁST KERES
Veszprém megyében lakások, csa-

ládi házak, nyaralók belső tereinek 

teljes körű takarítását vállalná mun-

kájára igényes megbízható anya-

lánya páros. < 06/30/822-7745

Felsőfokú műszaki végzettséggel 

állást keresek. B kategóriás jogosít-

vánnyal, számítógépes ismeretekkel. 

< 06/30/534-6860

Takarítói munkát keresek. < 

06/30/593-9581

ÁLLÁS KÍNÁL
Gépkocsivezetőt keresünk 
ajkai telephelyre belföldi 
munkára. (Zöldség-gyümölcs 
nagykereskedelem) Kiemelt 
bérezés! < 06/70/366-7806

Női-férfi takarítókat keresünk 
délelőtti-délutáni munkavég-
zésre. Érd: hétfőtől-péntekig, 
8.00-15.00 óráig. Az alábbi 
telefonszámon: < 06/30/552-
4459

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

Ajkai fuvarozó cég gyakorlat-
tal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres nemzetközi viszony-
latra furgonra „B” kategó-
riás jogosítvány szükséges. 
< 06/20/278-2341, e-mail: 
nojasped@gmail.com

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00/43/664-599-9695, 
06/30/313-3516

Baromfigondozót keres a Gallus 
Kft Kislőd-borsodpusztai vala-
mint Orosziban lévő telepére 
környező településről, saját 
közlekedési eszközzel. A mun-
kakör szakképzettséget nem 
igényel. Várjuk jelentkezését 
a hr@gallus.hu e-mail címen 
vagy a < 06/70/934-2698 tele-
fonszámon.

Zalaco Zrt ajkai üzemébe mun-
kavállalókat keres a következő 
munkakörökbe: - komissiózó 
(árubeszámoló), - takarító, - 
GKI sofór. Jelentkezni szemé-
lyesen Ipari Park 2/5 vagy < 
06/20/237-4086

Zalaco Zrt ajkai üzemébe vil-
lanyszerelő, karbantartó mun-
kakörbe munkatársat keres. 
Jelentkezni személyesen Ipari 
Park 2/5 vagy telefonon < 
06/20/237-4086

Ajkai munkavégzésre kere-
sünk tapasztalattal rendel-
kező lakatosokat. Jelentkezni 
az alábbi e-mail címen, 
illetve telefonszámon lehet:
iroda@stahl-fabrik.hu < 
06/20/502-7447

Gyakorlattal rendelkező 
autószerelőt keresünk ajkai 
szervizbe. Jelentkezni a
kovacsautohaz@kovacsautohaz.hu 
e-mail címre küldött szak-
mai önéletrajzzal lehet. 

Gépkocsivezetőket keresünk 
B-C kategóriás jogosítvánnyal. 
< 06/70/411-2192

Újonnan nyíló belvárosi 
mobiltelefonos üzletbe 
értékesítő munkatár-
sat keresünk. Jelent-
kezéseket az alábbi 
e-mail címre várjuk:
ajka.noratel@gmail.com

Kiemelt bérezéssel gépla-
katost, szerelőt felveszünk 
padragkúti telephelyünkre. < 
06/30/992-8633
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
Ajkai fuvarozó vállalkozás kol-
léganőt keres belföldi fuvar-
szervezői és irodai feladatok 
ellátására. Szakmai önélet-
rajzot a pacher.aliz@robill.hu 
e-mailre kérünk.



2018. január 12.  7ÁLLÁSBÖRZE

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!

Folytatás az 6. oldalról

Folytatás a 8. oldalon

Ajka egyik legnagyobb magyar 
tulajdonban lévő stabil vállalata az
Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat 
keres a következő pozíciókba:

Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 2 illetve 3 műszak vállalása

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

PONTHEGESZTŐ
FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ

BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
ÖSSZESZERELŐ (operátor)

Jelentkezni személyesen, az
Ajkai Elektronikai Zrt. Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve a

csmonika@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

Elvárás:
• Érvényes targoncavezető OKJ bizonyítvány és
  jogosítvány, targoncavezetői gyakorlat

TARGONCAVEZETŐ

A Fuchs Tojás Kft 

kollégákat keres baromfi  
ágazatba, egyműszakos 
munkarendbe.
Feltételek:
• mezőgazdasági végzettség (minimum 
szakmunkás) vagy több éves állattartásban 
szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány, személygépkocsi
• Ajka és környéki lakhely (ill. 40 km-es körzet)

Amit biztosítunk:
• Akár 200 000-250 000 Ft közötti
   nettó havi juttatás
• Bejárási támogatás
• Munkaruha
Érdeklődni a 0630/688-5958-as telefonszámon.
Önéletrajzokat a fuchsbaromfi @gmail.com
címre kérjük.

A Leier Hungária Kft  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre:

LAKATOS
Feltételek:
• szakirányú végzettség
• szakmai tapasztalat

KEMENCEKEZELŐ
Feltételek:
• ipari gáz-és olajtüzelő berendezés kezelői végzettség
• folyamatos munkarend vállalása

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ 
• folyamatos munkarendben történő munkavégzésre.

TARGONCA VEZETŐ
• OKJ-s  szakképesítéssel 

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

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

Tel.: +36 88 512 604

Leier Hungária Kft   8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz

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.) munkatársakat keres az alábbi pozíció betöltésére:

OPERÁTOR
Elvárások:
- Jó kézügyesség
- Igényes munkavégzés
- Több műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
- Finommechanikai szerelésben való jártasság
- Forrasztásban szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
- Stabil, hosszú távú munkalehetőség 
- 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.

és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

06 20 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

ÁLLÁS KÍNÁL
Autóbuszvezetőket keresünk 
Halimba, Nyirád, Sümeg, Deve-
cser környéke. Érd: munkana-
pokon 8.00-16.00 óra között. 
< 88/213-368

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

CNC gépkezelőket kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Hosszú távú, bejelentett 
munkalehetőség kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási 
költségtérítés vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

A Pápai Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő Bródy 
Imre Gimnázium takarítónőt 
keres teljes munkaidős, osz-
tott munkaidejű munkakörbe. 
Előírt végzettség: 8 általá-
nos. Bérezés a Kjt. alapján. 
Benyújtandó iratok: szakmai 
önéletrajz elérhetőséggel, 
végzettséget igazoló doku-
mentumok. Jelentkezés határ-
ideje: 2018. január 25. Cím: 
8400 Ajka, Bródy utca 4.

Cukrászdába pultost keresünk. 
Fizetés megegyezés szerint. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! < 06/20/241-5101

Idős édesanyám mellé 
saját otthonába (Ajka-
Bányásztelep) keresek fel-
ügyeletet ellátó hölgyet heti 
5 nap, napi 4 órában (14.30-
18.30). < 06/70/380-9814

Kolontári varrodába kere-
sünk szabász és varrónőt, 
nem konfekcionált áruk 
gyártásához. Érdeklődni 
a helyszínen illetve < 
06/70/943-9323 telefonon.
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Folytatás az 7. oldalról

Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

felvételt hirdet

ács, ács, kőműveskőműves
munkakörbe, folyamatos éves állásramunkakörbe, folyamatos éves állásra

AUTÓSZERELŐ
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • rendelkezel autószerelő szakmunkás végzettséggel
   • szeretsz teherautók és traktorok szervizelésével 
     és karbantartásával foglalkozni.
Előny:
   • Renault, Mercedes és MTZ tehergépkocsi és 
     traktorok ismerete.

ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS KEZELŐ (gépkezelő)
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • megvan a 8 általános iskolai végzettséged
   • jó fi zikai állóképességgel rendelkezel, 
        terhelhető és rugalmas vagy
   • van affi  nitásod a különböző gépek 
        szereléséhez/kezeléséhez
Előny:
   • homlokrakodó jogosítvány

PARKGONDOZÓ SEGÉDMUNKÁS
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • dolgoztál már damilos fűnyíróval, 
      és értesz is hozzá
   • szeretsz nem csak füvet nyírni, de a növényekkel 
      is foglalkozni
   • részt akarsz venni Ajka szebbé tételében
Előny:
   • B vagy T kategóriás jogosítvány 

Amit kínálunk:
   • Teljes munkaidős határozatlan idejű 
      munkaviszony
   • Hosszú távú, biztos munkalehetőség
   • Cafeteria
   • Stabil munkahely
   • Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)
   • Utazási támogatás

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2018. január 19-ig 

az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR ügyintézőjénél 
(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 
(avarkft@avarajkakft.hu).

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

Az  „AVAR AJKA”  
Nonprofi t Kft.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe,

ÁLLÁS KÍNÁL
Pápakovácsi baromfitelepre 
állatgondozót keresünk. < 
06/20/520-4609
„D” kategóriával rendelkező 
autóbuszvezetőt keresünk 
ajkai, veszprémi járatainkra. 
< 06/70/984-4630, h-p: 8-15 
óráig
Só és Bors munkatársat keres 
telefonos rendelésfelvevő 
és konyhai kisegítő munka-
körbe, február 1-i kezdéssel. 
Érdeklődni személyesen az 
üzletben lehetséges vagy a < 
06/30/875-3975-ös telefon-
számon.
A Somlószőlősi Sütőipari Szo-
ciális Szövetkezet állást hirdet 
ajkai buszpályaudvaron lévő 
üzletébe. Feltétel kereske-
delmi végzettség. Érdeklődni 
az üzletben személyesen vagy 
a < 06/70/605-9836-os tele-
fonszámon.
A Somlószőlősi Sütőipari Szo-
ciális Szövetkezet állást hirdet 
sütőüzemébe pék, betanított 
munkás, készáru raktáros 
munkakörökbe. Érdeklődni sze-
mélyesen Somlószőlős, Kossuth 
utca 170. vagy < 06/20/287-
7719-es telefonszámon.
Padragkúti vendéglátó egy-
ségbe munkájára igényes hölgy 
munkatársat keresünk hosszú 
távra fő és mellékállásra is. 
Feladatok: pultban történő 
udvarias kiszolgálás, egy-
szerű-gyors ételek elkészítése 
(hamburger, melegszendvics, 
velős kenyér, félkész termé-
kek kisütése) havi legalább 2 
hétvégi munkanap vállalása. 
Bejelentett munka. Bérezés: 
napi bér+ borravaló+étkezés. 
Érdeklődni: Molnár Gábor < 
06/20/466-2850, a nap bár-
mely szakában.
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Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

a  70/610-0064 -es 

                   

  

www.prohuman.hu

Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra között 
az alábbi elérhetőségeken: 70/665-5297, 70/665-5069

ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁS? ÖNÖN MÚLIK!
Ajkai és tapolcai partnereinkhez keresünk 

munkavállalókat 2 illetve 3 műszakos pozíciók 
betöltésére:

  BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ       PONTHEGESZTŐ
  GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ       RAKTÁROS

  FÉMSAJTOLÓGÉP-KEZELŐ
  SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ MUNKATÁRS

További információ: 70/665-5297, 70/665-5069
Prohuman Iroda: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 2.

Pincészetünk munkájára igényes, megbízható

Szőlőmunkásokat
keres hosszútávra, szezonális munkára.

Somló környéki lakhellyel rendelkezőknek a beutaztatásban 
segítünk!  Amennyiben teli (5 fő) gépjárművel érkezik, az 

üzemanyagköltségben segítséget nyújtunk!

Hölgyek/urak és csoportok 
jelentkezését várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem hívja 
munkanapokon 8-16 óra között az alábbi telefonszámokat: 

06-70/339-9892, 06-70/430-7701

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086
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Jelentkezés:
AJKA, SZABADSÁG TÉR 20., Héliosz üzletház emelet 
Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468   I  +36 30 531 5569 
ajka@hrcv.hu

Barátságos, segítőkész ügyintézés!

EMELTÜK A BÉREKET!
BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA

ÉS ÖSSZESZERELŐI MUNKAKÖRRE
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT AJKÁN!

   + MEGEMELT ALAPBÉR, műszakpótlékok
   + túlórázási lehetőség
   + teljesítmény-prémiumok 
   + hűségbónusz, béren kívüli juttatás
   + MEGÚJÍTOTT munkatárs-ajánlási program    
   + utazási költségtérítés, céges járatok 

Elvárás:
3 műszakos munkarend,

terhelhetőség

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

az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat

MŰANYAGFELDOLGOZÓ OPERÁTOR
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

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

ANYAGMOZGATÓ-RAKTÁROS
FELADATOK:
• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése
• Késztermék átadása, kiszállítása az üzemi raktárba
• Legyártott késztermékek ügyviteli rend szerinti
  csomagolása, leadása
ELVÁRÁSOK:
• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• 2 műszakos munkavégzés vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Emberközpontú vállalati környezet
• Könnyű fi zikai munka
• Gyártósori összeszerelő munkakörben munkavégzés
  1 műszakban is 7-15 óra között
• Készpénzes cafeteria juttatás már a próbaidő alatt is
• Teljesítményalapú mozgóbérrendszer 
• Törvényi előíráson felüli alapbér
• Dolgozói ajánlási program
• Határozatlan idejű szerződés, saját állományba felvétel
• Vidékieknek útiköltség térítés

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Jelentkezni, érdeklődni az AE-Plasztik Zrt.
székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.) Meilinger Katalinnál,

vagy a katalin.meilinger@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

Veszprémi élelmiszeripari 
partnercégünk megbízásából 

keresünk

febru
k

Ajkáról és az Ajka- -
-Herend-
útvonalról.

Kiemelt a :
950- !

További juttatások: 
15/50%,

i
Veszprémig, munkaruha,

hétvégi ,

, cafeteria.
Részletes tájékoztatás:

(hétköznapokon 8-16-ig)
20/216-5610

(nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

A Fuchs Tojás munkavállalót keres 
egyműszakos munkarendbe Ajka és 

bakonygyepesi telepeire baromfi gondozói 
munkakörbe, illetve kolontári 

tojáscsomagoló üzemébe többféle 
pozícióba. A térségben kiemelkedő 

juttatásokkal (egyéni megállapodással)
Juttatások:
• Cafeteria, utazási hozzájárulás, mozgó bér,
   munkaruha, Erzsébet utalvány.
Elvárások:
• munkahelyen való pontos megjelenés
• lelkiismeretes munkavégzés
Telefon: 0630/688-5958
Hívható: hétfőtől-péntekig 8-14 óra között.
Önéletrajzokat a fuchsbaromfi @gmail.com címre várjuk.
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A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém me-
gye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és KARBANTARTÓ
Amit kínálni tudunk

Feltételek

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

A Schwa-Medico GmbH 1975-ben kezdte meg az orvostechnikai eszközök 
gyártását Németországban. 1995-ben tevékenységét transzformátorgyártással 
bővítette. Jelenleg már 3 kontinensen folytat termelő tevékenységet közel 3000 
embert foglalkoztatva.   Magyarországi vállalata az ajkai Schwa-Medico Kft.

E-mail:          t.horvath@schwa-medico.com
Személyesen:    Ajka, Téglagyári út 21.
          alatti irodánkban.

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Érdeklődni:
06 20/483 00 56 telefonszámon.

Tevékenységünk bővítéséhez keresünk

MUNKATÁRSAKAT
 (a munka jellegéből adódóan

elsősorban férfi akat)
Devecserben történő munkavégzésre

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, azonnali kezdéssel
• Felvétel saját állományba,
  határozatlan idejű szerződéssel
• Törvényi előírásnál magasabb alapbér
• Teljesítményprémium
• Útiköltség térítés 
• Cafetéria juttatás

Amit elvárunk:
• Minimum 8 általános
   iskolai végzettség
• Megbízhatóság,
  pontos munkavégzés

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

Éjszakai munkavégzés esetén megemelt műszakpótlékkal!
✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ 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

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

Elérhetőségeink:   Ajka  Tel.: 88/216-146, 06-70/520-7410, e-mail: info@sks.hu  Noszlop  Tel.: 88/505-850, 06-70/520-7410, e-mail: info@bockhungaria.hu

AJKÁRA  ➩ szerszámkészítő ➩ marós ➩ összeszerelő (akár 1 műszak) ➩ gyártástechnológus 
NOSZLOPRA ➩raktári anyagmozgató ➩öntvénymegmunkáló ➩PUR gépkezelő ➩összeszerelő ➩kárpitos ➩varró

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

FRÖCCSÖNTŐ
GÉPKEZELŐ - Ajka
Elvárások: 
• 8 általános iskolai
  végzettség
• több műszakos
  munkarend vállalása
• kitartás, szorgalom
Előny:
• hasonló területen szerzett
  szakmai tapasztalat
Feladatok:
• termelőgépek kiszolgálása,
  termékek kezelése
• munkautasításban
  meghatározott
  folyamatok betartása

GYÁRTÁSKÖZI MINŐSÉGELLENŐR -Ajka
Feladatok:
• termékek folyamatos ellenőrzése a vonatkozó ellenőrzési
  tervben előírtak alapján a határminta fi gyelembevételével
• az elvégzett ellenőrzések dokumentálása
• sorozatgyártások engedélyezése
• a termékek dokumentációinak és az alkatrészrajzok
  naprakészen tartása
• nem megfelelő termékekkel és alkatrészekkel
  kapcsolatos teendők ellátása
Elvárások:
• műszaki területen szerzett min. szakmunkás végzettség
• jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)
• alapvető mérési ismeretek és készségek (pl.:tolómérő, idomszerek)
• számítógép felhasználó szintű ismerete (Excel, Word, Outlook)
• több műszakos munkarend vállalása
• precíz munkavégzés, határozottság, megbízhatóság
Előny: azonos munkakörben szerzett tapasztalat PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Ajka, Sétáló utca  • Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-12
Tel.: 06-88/202-151, 06-88/202-256

SZEMÜVEGLENCSÉK
SZEMÜVEGKERETEK
NAPSZEMÜVEGEK

JANUÁRI AJÁNLATUNK:

KOMPLETT SZEMÜVEG 15 900 Ft
Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

01.12-02.15-ig. 

akciós áron!

10-25-50%

A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari 
alkatrész-gyártó vállalata. Jelenleg több, mint 7000 négyzetméteren 
folytatjuk járműipari, pneumatikai, automatizálási és háztartási 
elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket. Folyamatosan bővülő 
termelésünkhöz betanított munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe 
Ajka vonzáskörzetéből:

FRÖCCSGÉPKEZELŐ
SORJÁZÓ/VIZUÁLIS ELLENŐR
FESTŐ
Leendő munkatársaink egy felvételi teszt és próbamunka (kb. 2,5 óra) 
valamint munka-alkalmassági vizsgálat (Ajkán) után akár AZONNAL 
MUNKÁBA ÁLLHATNAK.

SAJÁT DOLGOZÓI JÁRATUNK és SZÁLLÓNK jelenleg nincs, ezért keressük 
AJKA vonzáskörzetéből leendő kollégáinkat.
 
Amit ajánlunk:
- 150.000 Ft bruttó kezdő HAVIBÉR
- akár 1 hónapos próbaidő teljesítménytől függően
- próbaidő után a szakmai elvárásokhoz igazodó HAVI BÉRPÓTLÉK rendszer
- nettó 10.000 Ft JELENLÉTI pénz és éves CAFETERIA-keret
- havi TELJESÍTMÉNY-PRÉMIUM rendszer az első teljes hónaptól
- gyakorlattól és teljesítménytől függően akár bruttó 220.000-270.000 Ft
   havi kereset 3 műszakos munkarend esetén
- PÉNZJUTALMAS Dolgozó ajánló és Ötletbörze lehetőség
- HOSSZÚ TÁVÚ, stabil, saját állományba BEJELENTETT munkalehetőség
- HATÁROZATLAN idejű szerződéssel egy biztos alapokon álló, magyar
  tulajdonú vállalatnál.
 
A munkakörök betöltéséhez 8 általános végzettség szükséges.
 
Kérjük, hogy jelentkezésüket a
- gabi@kokai.hu E-MAIL CÍMRE küldjék vagy
- adják le SZEMÉLYESEN telephelyünkön (Ajka, Ipari park 5725.,
  a Bakonygyepes felőli első körforgalomnál)
- vagy jelentkezzenek FACEBOOK oldalunkon keresztül.
 
A BÉRRENDSZERRŐL és a munkavégzés egyéb feltételeiről SZEMÉLYESEN 
adunk további tájékoztatást, köszönjük megértésüket.

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-ig

www.horizontbutor.hu

Az akció 2018. január 1–31-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be 

és győződjön meg személyesen erről a szuper ak cióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, 

szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

HORIZONTHHHO I NT

0 % THM 0 % THM 
A A --ON!
SEGÍTÜNK BEBÚTOROZNI A LAKÁST! 6 havi 0% THM hitel 

minden termékre 01. 01-től 01. 31-ig

Referencia THM: 0% 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hó nap futamidő esetén. Futam-

idő: 6 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. 

Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200  001 Ft-tól 

300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Végh-Schmidt Katalin E.V. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbí-

rálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, 

valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános 

szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 

Érvényes: 2018. január 1–31-ig, az üzlet minden termékére”

SANDRA 3-1-1 ülőgarnitúra
kattanós kanapéval

CLEOPÁTRA 
gardrób

GOLDEN 3,6 m szekrénysor DOMI 2 m 
konyha-
garnitúra
mosoga-
tótálcával, 
munkalap-
pal együtt

137 900 Ft

104 900 Ft

79 900 Ft

74 900 Ft

143 900 143 900 FtFt

109 900 109 900 FtFt

89 900 89 900 FtFt

82 900 82 900 FtFt




