
A J K A ,  D E V E C S E R  É S  KÖ R N Y É K E 2018. január 19. XXIX./3 VALUTAVÁLTÁS

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.

A Zafír Reklám & Modellügynökség    
Modell & statiszta szemesztert* szervez  
           10 – 21 éves korosztálynak! 
               Modellképzés 1   
                   Statisztaképzés 2                               
                              Színi tanoda 3 
                  Az - az 3 az 1-ben! = Szemeszter* 
A szemeszterre 

. , hogyan oldd meg 
  

Megéri? Részvételi díj: 30.000 Ft  Spórolj az alapoknál! 
Akár 10 részletre felosztható! Jelentkezni már . 

    www.zafirugynokseg.hu  
Kényelmes online irodai ügyintézés! 
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 Különleges vagy?  +36 30 882 97 67 Jelentkezz!z!
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A szemeszterre 

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítésesHáztartási 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



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.

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!

LEGOLCSÓBBAN A TERMELÔTÔL!

FÛRÉSZÁRU
FENYÔ-FÛRÉSZÁRU  

MINDEN  
MÉRETBEN:

TÛZIFA

12.500  
Ft/m3-tôl

06-30-929-6972
Áraink az ÁFÁ-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.  

Érvényes: 2018.01.01-tôl.

Tel.: 06-30-929-6970

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

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:

 
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 a 4. oldalon

INGATLAN

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

Padragon családi ház, 

garázs+melléképület eladó. Ajkai 

lakáscsere 2. emeletig értékegyezte-

téssel érdekel. 06/70/408-4710

KIADÓ INGATLAN
Ajkán városközponthoz közel 125 

nm-es, 3 szobás, nagy nappalis, 

klimatizált, gázfűtéses lakás családi 

házas övezetben kiadó. 06/30/936-

1764

KIADÓ INGATLANT KERES
Ajkán vagy környékén 1 szobás 

kiadó lakást bérelnék. Nem 

dohányzó, szeszmentes, nyugdíjas 

férfi vagyok. < 06/20/440-1347

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

Ajkán a Táncsics utcában 930 nm 

zártkert olcsón eladó. < 06/20/385-

2355

GARÁZS
Ajkán a Kórház fölötti garázzsoron 
az első utcában alápincézett garázs 
eladó. < 88/329-179, 06/70/372-
9362

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ
Eladó Ajkán 280 nm-es üzlet-
helyiség 260 nm-es raktárépü-
lettel. Valamint ajkai 12000 
nm-es bekerített telek, üzleti, 
ipari célra. < 06/20/378-0404

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Ajka, Deák Ferenc utca 4-ben, 
előreláthatólag 2018. feb-
ruár 1-től hosszú távra kiadó 
83 nm-es üzlethelyiség. 
06/20/947-1869

ÜZLETHELYISÉGET KERES
Üzlethelyiséget vásárolnék Ajka 
belvárosában. < 06/30/276-7441

VEGYES

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

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

Desiree burgonya eladó! 
Házhoz szállítással Ajka-
Padragkút és Ajka területen 
100 Ft/kg. Min. 30 kg/zsák. 
< 06/30/987-2396

Jó állapotú, oszlopokkal 40 méter 
akácléckerítés bontott és 6 db 1 
méter átmérőjű kútgyűrű eladó. < 
06/70/619-1523

Szekrénysor 4 részes, ülőgarni-
túra és asztal 6 székkel eladó. < 
06/30/946-3713

Akác oszlopok 16 átmérőjű, 260 cm 
hosszú eladók. 06/87/356-281

Dióbél 2000 Ft/kg ugyanitt Holder 
4 hengeres, Diesel szőlőművelő kis-
traktor eladó. < 06/30/520-1627, 
06/70/366-8089

Eladó gyermek íróasztal, légkeve-
réses villanysütő, bárszekrény. < 
06/70/640-2182

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

Tűzifa eladó. < 06/30/612-
7679

Légpuska, német, gyári új 4,5-es 
eladó. Ár: 25.000 Ft. 06/20/804-
4244

ELVESZETT
Városlőd környékén elveszett nagy-
testű kuvasz kutyám. Megtalálónak 
jutalmat adok. 06/20/552-5011

ÁLLAT
Napos és előnevelt csirkék, 
tojójércék megrendelhetők: 
Trudy Kft Ajka-Padragkút Sző-
lőhegyi utca < 88/244-444

140 kg-os hízók eladók. 500 Ft/kg. 

Hasítás, szállítás megoldható! Ajka 

< 06/30/854-7935

Hízódisznó kb. 160 kg-os eladó. < 

06/20/553-3471

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, gipszkartonozást 
vállalok. Pálovics Róbert < 
06/30/223-1639

Gépi földmunkát, föld elszál-
lítást, épületbontást illetve 
térkövezést, aszfaltozást válla-
lunk. < 06/30/213-8651

Szobafestés, parkettá-
zás 20 % kedvezménnyel, 
ingyenes árajánlattal! < 
06/20/282-9318

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

Ajkai székhelyű Kft vállalja 
darabos és ömlesztett áru 
szállítását 0,5; 1,5; 3,5; 5; 8; 
10; 20 tonna teherbírású gép-
kocsikkal, gépi földmunkák, 
árokásási és bontási felada-
tok elvégzését illetve ezek 
kombinált lebonyolítását. < 
06/30/969-1125 munkaidőben

Ajkán és Balatonfüreden azon-
nali kezdéssel vállalunk festő, 
mázoló, tapétázó és lakatos 
szakipari munkálatokat. < 
06/30/959-3373ELADÓ

06-70/524-5481

Többféle tevékenységre alkalmas (iroda, szolgáltatás, egyéb)

27 m2-es helyiség
Ajka legforgalmasabb helyén, 

a városközpontban.
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Folytatás az 3. oldalról

Folytatás az 5. oldalon

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.

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:

Polus-Coop Zrt.

ÁLLÁSAJÁNLATAI:

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

hentes és eladó-pénztáros 
munkatársakat keresünk

karbantartó munkakörbe
munkatársat keresünk         pannonbrot@poluscoop.hu

Junior ABC-be

Csarnok ABC-be

Zenit ABC-be

Sütőüzemünkbe

Érd.: 06-30/959-5481

Érd.: 06-30/956-2339

Érd.: 06-30/959-9451

Érd.: 06-30/946-1778

Ausztriai cég keresAusztriai cég keres
padlóburkolót,

padlóburkoló csapatot
Feltételek:
                - német nyelvtudás (csapatból legalább 1 főnek)

                - szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
                - bérezés kollektív szerződés alapján

                - céges autó, jó munkahelyi légkör, 

                            szállás megegyezés alapján

               00 43 664 510 4514
00 43 650 981 9437 (magyarul beszélő)

elérhetőségek:

SZOLGÁLTATÁS

Professzionális nyom-
dai megoldások igényes 
névkártyától a többolda-
las 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
Renault Thalia 1,4-es 17 éves 
eladó. Irányár: 300.000 Ft < 
06/70/557-9368

NYARALÁS/ÜDÜLÉS
Ábrahámhegyen teljesen fel-
szerelt nyaraló kiadó a vízpart-
tól 50 méterre. 11.000 Ft/nap/
ház 06/70/512-1685

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendéglátó 
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 kezdés-
sel, részletfizetéssel, kedvez-
ménnyel. E-001445/2016/A001 
< 06/70/603-9836, e-mail: 
bcsomai@gmail.com 

Metamorf- masszázs tan-
folyam Veszprémben január 
28-án. Bach virágterápia feb-
ruár 2-4. Szimbólumterápia 
február 24-25. Kineziológia 
március 3. < 06/20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu, 
www.mariannatourist.hu

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

Ausztriai Nightclub hostess 

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

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
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Folytatás az 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon

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

felvételt hirdet

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

B B Péter Bitschnau Austria2
MUNKATÁRSAKAT keresünkMUNKATÁRSAKAT keresünk

Jelentkezés:

peter@bitschnau.biz    Tel: 0043/676-3535015

Azonnali kezdéssel

Önállóan programozni tudó

CNC marós, esztergályosCNC marós, esztergályos
Fanuk, Heidenheim vezérlésre
Alapfokú nyelvtudás szükséges!

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
–gépek és/vagy szerszámok karbantartásában 

szerzett tapasztalattal

robotkarbantartó
–szakirányú szakmunkás végzettséggel

előkészítő
– 8 általános iskolai végzettséggel

fűrészes
– 8 általános iskolai végzettséggel

végellenőr
– 8 általános iskolai végzettséggel

gépi forgácsoló 

–szakirányú szakmunkás végzettséggel

kontroller – szakirányú végzettséggel

könyvelő –szakirányú végzettséggel

A Fuchs Tojás Kft 
azonnali munkakezdéssel 
munkatársat keres egy 
műszakos munkarendbe 
karbantartói munkakörbe.
Amit ajánlunk:
200 000-250 000 Ft nettó fi zetés (Cafeteria, 
Erzsébet utalvány) munkaruha. Útiköltség 
hozzájárulás.
Plusz kereseti lehetőség.
Elvárás:
• Minimum szakmunkás végzettség
   (lakatos és/vagy villanyszerelő)
• B kategóriás jogosítvány
• Személyautó
Jelentkezni a 0630/688-5958 telefonszámon.
Önéletrajzot a fuchsbaromfi @gmail.com 
címre kérjük.

ÁLLÁST KÍNÁL
Zalaco Zrt ajkai üzemébe vil-
lanyszerelő, karbantartó mun-
kakörbe munkatársat keres. 
Jelentkezni személyesen Ipari 
Park 2/5 vagy telefonon < 
06/20/237-4086
Ajkai és bakonygyepesi töl-
tőállomásra dolgozni akaró 
munkájára igényes munkatár-
sat keresek kereskedelemben 
való jártasság illetve kereske-
delmi eladói végzettség előnyt 
jelent. Érdeklődni személye-
sen 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.
Autóbuszvezetőket keresünk 
Halimba, Nyirád, Sümeg, Deve-
cser környéke. Érd: munkana-
pokon 8.00-16.00 óra között. 
< 88/213-368
„D” kategóriával rendelkező 
autóbuszvezetőt keresünk 
ajkai, veszprémi járatainkra. 
< 06/70/984-4630, h-p: 8-15 
óráig
Kolontári varrodába keresünk 
szabász és varrónőt, nem kon-
fekcionált áruk gyártásához. 
Érdeklődni a helyszínen illetve 
< 06/70/943-9323 telefonon.
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.
Takarítónőt keresünk Ajkára 
5 órás munkavégzésre, dél-
után 16-21 óráig. Munkájára 
igényes, megbízható, precíz 
kollégát szeretnénk. Bérezés 
nettó 90.000 Ft/hó. Másodál-
lásnak, nyugdíj kiegészítésnek 
remek lehetőség. Jelentkezés 
hétfőtől-péntekig 9.00-16.00 
óráig < 06/20/311-9885
Sofőrt keresünk heti egy 
alkalommal Ausztriába. < 
06/70/616-5318
Bakonygyepesi vendéglátó 
üzletbe gyakorlattal rendel-
kező pultos hölgyet felveszek. 
< 06/70/361-4062
Rajzról dolgozni tudó laka-
tost, hegesztőt felveszünk. 
<06/20/916-4679
Iveco Márkakereskedés és 
Szerviz autószerelő munka-
társat keres kiemelt bérezés-
sel, egyéb juttatásokkal. < 
06/30/227-3938
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Folytatás az 5. oldalról

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

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.

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!

ÁLLÁST KÍNÁL
Vagyonőr munkatársakat kere-
sünk porta és ügyfélszolgálati 
munkakörbe. (Helyettesítőket 
is) ajkai munkahelyekre. < 
06/20/435-0397

Karosszérialakatost, autó-
szerelőt veteránautók resta-
urálására ajkai munkahelyre 
felveszünk. < 06/20/966-2611

Ajkai telephelyünkre két 
műszakos munkarendbe kere-
sünk munkatársakat. Csa-
ládias légkör, versenyképes 
fizetés. < 06/70/222-1515

Megváltozott munkaképességű 
munkatársat keres a Gallus Kft 
parkgondozásra napi 4 órás 
részmunkaidőbe. Várjuk jelent-
kezését a hr@gallus.hu e-mail 
címen vagy a < 06/70/934-
2698-as telefonszámon.

Ajkai munkahelyre, fizikai 
munkára férfi munkavállaló-
kat keresünk egy műszakos 
munkarendbe, ajkai lakos sze-
mélyében. Érd: munkanapokon 
10-12 óra között < 06/30/324-
7221

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

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.

Csatlakozzon Ajka egyik 
legjobban fi zető és legnagyobb 
munkáltatójához!

     Gépszerelő,
     Gépi forgácsoló, vagy
     Karbantartó
végzettséggel rendelkezik?

Nálunk tovább fejlesztheti ismereteit, bővítheti tudását és 
gyakorlatára építve  megtanulhat egy új szakmát:

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Várjuk jelentkezését!

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

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.)

Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

a  70/610-0064 -es 

                   

  

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

Az ülőbútorokat gyártó  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

Varrónőket illetve Varrónőket illetve 
betanított munkakörbebetanított munkakörbe

férfi  munkavállalókat keres!férfi  munkavállalókat keres!
Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

BB B Péter Bitschnau Austria2

MUNKATÁRSAKAT keresünkMUNKATÁRSAKAT keresünk

Jelentkezés:

peter@bitschnau.biz    Tel: 0043/676-3535015

Azonnali kezdéssel

•  AWI hegesztőketAWI hegesztőket
               saválló csövek hegesztésére

     Alapfokú nyelvtudás szükséges!
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Veszprémi Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
AJKA

INDULÓ KÉPZÉSEINKINDULÓ KÉPZÉSEINK  2018 – 20192018 – 2019      SZAKGIMNÁZIUMSZAKGIMNÁZIUM

SZAKKÖZÉPISKOLASZAKKÖZÉPISKOLA

ÁGAZATÁGAZAT
/KÓD

ÉlelmiszeriparÉlelmiszeripar
/0821
VendéglátóiparVendéglátóipar
/0822
VendéglátóiparVendéglátóipar
/0823
SzociálisSzociális
/0824
VendéglátóiparVendéglátóipar
/0825

KÉPZÉSKÉPZÉS
MEGNEVEZÉSE

PékPék

PincérPincér

SzakácsSzakács

Szociális gondozóSzociális gondozó
és ápolóés ápoló

CukrászCukrász

KÉPZÉSIKÉPZÉSI
IDŐ

3 + 2*

3 + 2*

3 + 2*

3 + 2*

3 + 2*

FELVEHETŐ FELVEHETŐ 
(FŐ)

14

14

28

14

14

ÁGAZATÁGAZAT
/KÓD

SzociálisSzociális
/0810

VendéglátóiparVendéglátóipar
/0811

Rendészet és Rendészet és 
közszolgálatközszolgálat
/0812

InformatikaInformatika
/0813

EgészségügyEgészségügy
/0814

KÉPZÉSKÉPZÉS
MEGNEVEZÉSE

KisgyermekgondozóKisgyermekgondozó
– nevelő– nevelő

Vendéglátás Vendéglátás 
szervezőszervező

Közszolgálati Közszolgálati 
ügyintézőügyintéző

CAD – CAMCAD – CAM
informatikusinformatikus

GyakorlóGyakorló
csecsemő- éscsecsemő- és
gyermekápológyermekápoló

KÉPZÉSIKÉPZÉSI
IDŐ

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

FELVEHETŐ FELVEHETŐ 
(FŐ)

28

14

28

28

14
*Érettségi felkészítés

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

Új év,Új év, új arc, új alak,  új arc, új alak, Új ÉN...Új ÉN...

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

Aggódsz a télen felszedett plusz kilók miatt és a közérzeted sem a leg-
jobb!? Ha kínzó fogyókúra, radikális beavatkozások, kemény edzésso-
rozatok és megbízhatatlan pirulák nélkül szeretnél tartós, látványos 
eredményt elérni, akkor válassz fogyasztó kezeléseinkfogyasztó kezeléseink közül!

KAVITÁCIÓ, LIPOLÉSER, KRYOLIPOLÍZISKAVITÁCIÓ, LIPOLÉSER, KRYOLIPOLÍZIS
HIFUHIFU  Ha megviselt az arcbőre és a kozmetikai 
termékek nem hozták meg a várva várt eredményt, 
próbálja ki egyedülálló luxus arckezelésünket!
Bőre feszesebb, üdébb és fi atalosabbfeszesebb, üdébb és fi atalosabb lesz már
egyetlen kezeléssel!egyetlen kezeléssel! Tagadjon le 10 évet!Tagadjon le 10 évet!




