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STAR-GUIDE UTAZÁSI IRODA
8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR 8.

TEL.: 88/ 500-038

10% előfoglalási kedvezmények 
április 15-ig!

Tengerparti nyaralások
ajkai indulással, 2018. június 4-től 

minden hétfőn!

Görögország (Platamonas): 33 900 Ft/főtől/ 2 fős stúdió
                                                   31 900 Ft/főtől/ 3 fős stúdió
Spanyolország (Costa Del Maresme - Santa Susanna) 104 000 Ft-tól
Egynapos és 2 nap / 1 éjszakás kirándulások:
 - Bled és a postojnai cseppkőbarlang 2018.05.19-20: 25 000 Ft/fő
 - Plitvicei tavak 2018.05.26: 9 500 Ft/fő

02.10-02.15.02.10-02.15.

tálcás tojás tálcás tojás M-es méretM-es méret

zsákos burgonyazsákos burgonya
HazaiHazai

HazaiHazai
39399090

Ft/dbFt/db

9999Ft/kgFt/kg

119119Ft/kgFt/kg

30 kg-os 30 kg-os 
kiszerelésbenkiszerelésben
2970 Ft/zsák2970 Ft/zsák

10 kg-os kiszerelésben10 kg-os kiszerelésben
1190 Ft/zsák1190 Ft/zsák

753 Ft/kg753 Ft/kg

VöröshagymaVöröshagyma

Déli gyümölcsDéli gyümölcs

Akció!Akció!
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Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS

01.25-02.28.

Ajka, Hársfa u. 1/B    Tel: +36 20 368 2737  E-mail: bettipadlo@gmail.com

Parketta?
PARKETTA.

Parketta!

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

Szépségszalon   Ajka, Rákóczi u. 17.
06/20-224-9475  www.margoszepsegszalon.hu
Nyitva: H-P: 8-20 Sz: 8-13

02.05-02.28.

Hypoxi / Vacunaut
Vákuummasszázs
Konditerem
Infraszauna
Zsírtörő
Denevérpad
Szolárium

design your
body

www.margoszepsegszalon.hu
SZÉP kártyákat elfogadunk. Ajándékutalvány kapható!

A karcsúság benned van, mi 
segítünk kicsomagolni!

VIP bérlet

10 alkalom
10 alkalom
10 alkalom
10x25 perc

200 perc
100 perc
40 perc

98 000 Ft helyett

50 000 Ft
Megtakarítás 48 000 Ft

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.  

EUTR szám: AA5811791 • Érvényes: 2018.02.01-tôl.

Tel.: 06-30-929-6970
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Lepje meg Szeretteit Valentin-napi koktélokkal
és egy felejthetetlen gyertyafényes vacsorával! 

Facebook: Mangó étterem és panzió

www.mangopanzio.hu

Február 14-15-16-17
(szerda,csütörtök,péntek,szombat)
Asztalfoglalás: 06-88-510-180

VALENTIN MENÜ
Előételek kacér csiviteléshez:

Gesztenyekrémleves alma chutney-val
Avokádó roston zöldséges kuszkusz-szal és céklakifl ivel

Főételek meghitt csacsogáshoz:
Roséra sült kacsamellfi lé áfonyával töltött 

burgonyapürével szezámmagos-mézes jus-vel

Aszalt paradicsommal töltött szűzmignon 
narancsos Taleggio sajtos rizottóval

Valentin nap 

“ A másokkal megosztott élmények fűszerezik meg az életet.”

“A

Desszertek szerelmes 
turbékoláshoz:

Barackos tiramisu
Csokoládé brownie diós meggyel

GESZTESI KÁROLY, BELEZNAY ENDRE, KISS RAMÓNA, 
SZÁRAZ DÉNES és BÁNFALVY ÁGNES!

2018. március 24. (szombat), 19 óra
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont (Ajka)

Jegyrendelés, info: (88) 210 - 252 • Jegyárak: 2.500-2.900 forint
Jegyek a művelődési központban (Szabadság tér 13.)

és a www.jegy.hu oldalon válthatók!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses
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Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAGTARTÁLY
   készítés, javítás 

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

Még javában
tart az 

ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK!
Ne hagyja a 

döntést az utolsó 

pillanatra, mert 

lemaradhat!
Nyaralóutak, körutak, szállásfoglalás és Nyaralóutak, körutak, szállásfoglalás és 

minden, ami egy önfeledt nyaraláshoz kell!minden, ami egy önfeledt nyaraláshoz kell!  
A kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!A kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)  E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943
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Folytatás a 6. oldalon

INGATLAN

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

Eladó családi ház nagy telekkel 
Apácatornán. TN 06/30/290-3678

Padragkúton 100 nm, összkom-
fortos családi ház eladó. Tetőtér 
beépítésre alkalmas, vagy ajkai 1,5-2 
szobás, I. emeleti belvárosira cserél-
hető, ráfizetéssel. TN < 88/200- 
997, 06/70/359-7114

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011

INGATLAN KIADÓ
Ajkán 2 szintes, 80 nm-es lakás 
kiadó márciustól. Az alsó szint vál-
lalkozásra kiválóan alkalmas. Képek 
megtekinthetők a Barabás Autósbolt 
Facebook oldalán. < 06/30/946-
8510

Kiadó, eladó 15 főnek családi ház 
Ajka mellett. TN < 06/70/774-3935

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

ÜZLET
Ajkán, a volt Deák Pizzéria 
üzlethelyiség hosszú távra 
kiadó. < 06/70/774-6271

Cipőbolt teljes árukészlete 
és berendezése eladó. < 
06/20/936-4926

Ajkán, a Csokonai utca 1. alag-
sorban 2 helyiségből álló, 18 
nm+ 17 nm méretű, összkom-
fortos, járólapozott, kulturált, 
sok mindenre alkalmas bérle-
mény kiadó. < 06/70/372-9362

Ajkán a „Csini-divat” tízemeles 
alatt 13 nm-es üzlethelyiség 
eladó. < 06/20/941-2765

GARÁZS
Garázst vásárolnék! Ajka, Zagy-tér 
felső részén állapottól függetlenül! 
< 06/20/519-9298

Ajkán, Zagy-téren, folyóparton 
udvari garázs kiadó. < 06/20/211-
1446

VEGYES

Vegyes kemény tűzifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

Új, elektromos maszírozófotel eladó. 
Ár: 50.000 Ft < 06/70/238-2039

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékot. < 
06/30/469-1461

Keresek olyan Széki tavi horgász-
társat, aki hellyel rendelkezik és 
társává fogadna. Stégfelújítás és 
kisebb esőbeálló építése sem lenne 
részemről akadály. < 06/70/366-
4045

Fehér vitrines 4 tagú szekrénysor, 

kanapé, fotel 40.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/546-3494

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 

ablakszárnyak tüzelési célra. < 

06/70/459-4954

ÁLLAT
Tojótyúk előjegyezhető a

www.facebook.com/baromfi futar 

oldalunkon. Most 50 Ft/db kedvez-

ményt adunk. Kupon: baromfi50

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

Malacok eladók. < 06/70/522-

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

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

Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS

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

REDŐNYDOKTOR!REDŐNYDOKTOR!    06-20/06-20/404-8680404-8680
Gurtnik, automaták cseréje, 

redőnykészítés, ablakszigetelés. 

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 legjobb!? 
Ha kínzó fogyókúra, radikális beavatkozások, kemény edzéssorozatok és 
megbízhatatlan pirulák nélkül szeretnél tartós, látványos eredményt elérni, 
akkor válassz fogyasztó kezeléseink közül!
KAVITÁCIÓ, LIPOLÉSER, KRYOLIPOLÍZIS

HIFU  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 atalosabb lesz már 
egyetlen kezeléssel! Tagadjon le 10 évet!

MELLFESZESÍTÉS-NAGYOBBÍTÁSMELLFESZESÍTÉS-NAGYOBBÍTÁS: Ajkán egyedülálló eljárásnak köszön-
hetően fájdalommentesen lehetnek feszesebbek, teltebbek, formásabbak keblei.
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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

ÁLLÁSBÖRZE

biológiai laboratóriumába. 
Feladatok: mikrobiológiai és 
szerológiai vizsgálatok kivi-
telezése, adminisztráció, táp-
közeg készítése, akkreditált 
követelményeknek megfelelő 
munkavégzés. Elvárás: szakirá-
nyú végzettség és/vagy labora-
tóriumban szerzett tapasztalat. 
Önéletrajzát a hr@gallus.hu 
e-mail címre várjuk!

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
keresünk felvételre. Ajka 
és környékiek jelentkezését 
várjuk. < 06/30/494-5585

Forgácsoló és fémipari szak-
embereket keresünk németor-
szági munkahelyre. Jelentkezni 
a metallrentkft@gmail.com 
e-mail címen önéletrajzzal lehet.

Ajkai munkahelyre takarítónőt 
keresünk 8 órás munkarendbe 
ajkai lakos személyében. Érd: 
munkanapokon 10-12 óra 
között < 06/30/324-7221

Építőiparral foglalkozó cég 
festőt és segédmunkást keres! 
< 06/20/539-3658

Ajkai panzióba kollégát 
keresünk áprilisi kezdéssel. 
Elvárások: pontos, precíz mun-
kavégzés, idegen nyelv isme-
rete. Szakmai önéletrajzot 
a roglas@iplus.hu email címre 
várjuk!

Nemzetközi fuvarozásban 
jártas E kategóriában keresünk 
állandó munkára megbízható 
sofőröket. Kiemelt kereseti 
lehetőség! < 06/30/268-3598

Virágboltba eladót keresek. < 
06/30/268-2088, 16.00-18.00 
óra között

15 órától 19 óráig kisegítő 
munkatársakat keresünk 
sterimobos mosásra nettó 1000 
Ft/óra. < 06/30/677-0451, 
8-15 óráig

Vendéglőbe keresünk munká-
jára és önmagára is igényes, 
szakács munkakörbe, sütni-
főzni jól tudó alkalmazottat. 
Szakképesítés nem szükséges. 
Aktív nyugdíjas is lehet. Jó 
kereseti lehetőség. Állandó 
délelőtti munka. < 06/70/395-
6650

Folytatás az 5. oldalról

SZOLGÁLTATÁS
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

Metszést, fakivágást válla-
lok 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270

Gépi földmunkát mini árokásó-
val, építőanyagok szállítását 
3,5 tonnás billencs teherautó-
val vállalok. < 06/20/918-7965 

Egervári Zsolt EV lakás villany-
szerelést vállal. < 06/20/325-
0888

Zöldterületek, kertek terve-
zését, gondozását vállalom! 
Fűnyírás, sövényvágás, gyom-
irtás, stb. Minden ami kert! < 
06/70/941-8935

Külföldön vásárolt autók haza-
hozatalát, szállítását, magyar-
országi forgalomba helyezését, 
teljes körű ügyintézését vál-
lalom! Rövid határidővel! < 
06/70/941-8935

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

TÁRSKERESÉS
170/70/65 éves, nem dohányzó, 

alkoholmentes férfi keres olyan höl-

gyet, aki mint én, szintén albérletet 

keres és egyben társra és lakhatásra 

vágyik. Szerény körülmények között 

élő hölgyek írjanak. Nekem jó nyug-

díjam van. Leveleket a Szuperinfó 

Szerkesztőségébe kérem „Együtt 

könnyebb” jeligére.

62 éves özvegy, természetet ked-

velő, vidám hölgy keresi komoly kap-

csolatra társát 59-67 évig. Jelige: 

Valentin. Leveleket a Szerkesztő-

ségbe kérem.

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)

ÁLLÁST KÍNÁL
Rajzról dolgozni tudó laka-
tost, hegesztőt felveszünk. < 
06/20/916-4679

Kőműves szakmunkást azon-
nali belépéssel, kiemelt kere-
seti lehetőséggel felveszünk. 
< 06/30/647-4442

Szobafestőt alkalmaznék 
hosszú távra! < 06/20/313-
2119

Ajkai Tesco áruházba azonnali 
kezdéssel takarító munkatár-
sakat keresünk. < 06/30/349-
1248, 06/30/469-5774

Takarítónőt keresünk Ajkára 5 
órás munkavégzésre, délután 
16–21 óráig. Munkájára igé-
nyes, megbízható, precíz kollé-
gát szeretnénk. Bérezés nettó 
90.000 Ft/hó. Másodállásnak, 
nyugdíj kiegészítésnek remek 
lehetőség. Jelentkezés hétfő-
től–péntekig 9-től 16 óráig a < 
06/20/311-9885 számon.

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

Laboráns munkatársat kere-
sünk a Gallus Kft. mikro-

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
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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.

A termelés bővítése érdekében új

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
a munka jellegéből adódóan nőket ajkai telephelyre,
3 műszakos munkarendben történő foglalkoztatásra, 

Devecserben történő munkavégzésre, 2 műszakos 
munkarendre főként férfi akat.

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

A Bock Hungária Kft. Ajkán és
Noszlopon rendelkezik telephellyel. 
Ma már több mint 1000 kollégának
köszönhetjük cégünk töretlen sikerét 
az irodabútor alkatrészgyártás, mű-
anyag fröccsöntés, illetve fröccsöntő 
szerszámgyártás területén

8456 NOSZLOP, Külterület 02/12 hrsz.
06 (88) 505-850, info@bockhungaria.hu
8400 AJKA, Timföldgyári u. 17-19.
06 (88) 216-146,
E-mail: info@sks.hu

ELVÁRÁS: általános iskolai végzettség, jó kézügyesség, több műszakos munkarend vállalása, kitartás, szorgalom

Látogassa meg                                    oldalunkat is!Látogassa meg                                    oldalunkat is!

Válaszolunk a kérdéseire!Válaszolunk a kérdéseire!

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK BETANÍTOTT JELLEGŰ MUNKÁRA!

Érdeklődés, bővebb felvilágosítás, jelentkezés tesztírásra a Érdeklődés, bővebb felvilágosítás, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-741006-70-520-7410-es telefonszámon.-es telefonszámon.

Gyártásközi minőségellenőrGyártásközi minőségellenőr
Fröccsöntő gépkezelőFröccsöntő gépkezelő
ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
SzerszámkészítőSzerszámkészítő

ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
ÖntvénymegmunkálóÖntvénymegmunkáló
KárpitosKárpitos
PUR gépkezelőPUR gépkezelő
Raktári anyagmozgatóRaktári anyagmozgató

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:
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Csatlakozzon Ajka egyik 
legjobban fi zető és legnagyobb 
munkáltatójához!

Elektromos karbantartó
Gépkarbantartó

Várjuk Önt is a karbantartási csapatunkba:

Várjuk jelentkezését!
20/382-8870

karrier@lebelier.hu

A környék legjobb karbantartói
nálunk dolgoznak!

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

www.prohuman.hu

ÚJ KIHÍVÁSRA VÁGYIK? FORDULJON HOZZÁNK!
Ajkai és tapolcai partnereinkhez keresünk 

munkavállalókat 2 illetve 3 műszakos 
pozíciók betöltésére:

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
70/665-5297, 70/665-5069

JÖJJÖN EL ÁLLÁSBÖRZÉNKRE!
IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:

2018. 02. 13., 08:30 óra – TAPOLCA, Wass Albert Könyvtár, Batsányi út 1. 

  BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ       PONTHEGESZTŐ
  GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ       RAKTÁROS

  FÉMSAJTOLÓGÉP-KEZELŐ
  SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ MUNKATÁRS

A Polus-Coop Zrt.
számviteli 
ügyintézői 

munkakörbe 
közgazdasági 
végzettséggel 
munkatársat 

keres
 Jelentkezését küldje a
vitaine@poluscoop.hu

e-mail címre

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!

Ha szívesen lennél egy stabil vállalati háttérrel rendelkező 
fi atal csapat tagja, fényképes jelentkezésedet írásban az 
alábbi címekre küldheted el: 8400 Ajka, Gyár u. 35. vagy 

e-mailen: offi ce@speedtech.hu

Hegesztő
Feladatok:
■  Közepes és nagyszériás (rozsdamentes, szénacél)
   alkatrészek kombi hegesztése
■  AWI (141-es) és fogyóelektródás (135-ös) hegesztés
Elvárások:
■  Szakirányú végzettség
■  Hegesztési gyakorlat

Az ajkai székhelyű Speed-Tech Kft. több mint 100 
munkavállalóval 20 éve tevékenykedik CNC megmunkálás, 
hegesztéstechnika és az elektrotechnika területén.
Ajkai telephelyünkre keresünk:

Amit kínálunk:
■  Versenyképes jövedelem
■  Béren kívüli juttatások
■  Hosszú távú, biztos
   munkahely egy sikeres
   és folyamatosan fejlődő
   vállalatnál
■  Változatos munka
■  Családias munkakörnyezet
■  Személyes fejlődési lehetőség
■  Megbecsülés
■  Utazási költségtérítés
■  Egyműszakos munkarend
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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:

Polus-Coop Zrt.

ÁLLÁSAJÁNLATAI:

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

eladó-pénztáros munkatársakat keresünk

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

Piroska ABC-be

Csarnok ABC-be

Hangya ABC-be

Érd.: 06-30/956-5240

Érd.: 06-30/956-2339

Érd.: 06-30/946-3112

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

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.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086
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Villamos tervező mérnök
Elvárás:  

• Villamosmérnöki végzettség

• Szakmában szerzett 1-3 év tapasztalat

• Villamos energia elosztás ismeretei

• CAD rendszer ismeret (EPLAN, AutoCad)

• Rendszerszintű gondolkodásmód

• Érvényes B kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Projektekhez kapcsolódó erőátviteli-és

   irányítástechnikai villamos kiviteli tervek készítése

• Szerelésvezetői feladatok

• Építéshelyi egyeztetések

• Megvalósulási tervek rajzolása, készítése

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkafolyamatok

• Kimagasló bérezés

Erősáramú Technikus
Elvárás:  

• Szakirányú villamos felsőfokú, vagy erősáramú

   technikus végzettség

• Szakmában szerzett 5 év tapasztalat

• Villamos energia elosztás ismeretei

• Rendszerszintű gondolkodásmód

• Érvényes B kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Gyártásszervezési és szerelésvezetői feladatok ellátása

• Építéshelyi egyeztetések

• Berendezés gyártási munkafolyamatok kísérése

• Alvállalkozó irányítása

• Szakági projektvezetőkkel napi szintű szoros

  szakmai együttműködés

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• Kimagasló bérezés

Villanyszerelő
Elvárás:  

• szakirányú szakmunkás végzettség

• gépészeti, villamos műszaki rajzok

  olvasásában való jártasság

• Villamos energia elosztás ismeretei

• Érvényes B kategóriás

  gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Berendezés gyártási feladatok,

• Hálózat szerelési munkafolyamatok,

• Gépek, berendezések,

  villamos szekrények elektromos

  áramköreinek bekötése

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a

   tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• Kimagasló bérezés

Építőipai szakmunkást

és segédmunkást
Elvárás:
• Önmagára igényes

• Becsületes

• Dolgozni akaró

• Környékbeli lakos

Előnyt jelent:
• Jó munkabíró képesség

• Felelősségteljes munkavégzés

• Megbízhatóság, pontosság, precizitás

Feladatok:
• Építőipari kivitelezés megadott terv

  és dokumentációk alapján

Amit kínálunk:
• Főállású munkakör

• Kimagasló bérezés

• Megbízható stabil háttér

Az alábbi pozíciókra 
keresünk kollégákat:

Fényképes szakmai önéletrajzot a 8400 Ajka, Vásár utca 6., Pf. 189,
valamint a zsoldos.tamas@zsoldosvill.hu címekre várjuk!

Személyesen jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 között lehet.
Tel.: 20/9445-746 és 20/353-3919  •  Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Feladatok: Sajtoló szerszámok beállítása, szerszámcserék 
végrehajtása
Elvárás: Fémipari szakmunkás végzettség

SZERSZÁMJAVÍTÓ
Elvárás: Szerszámkészítő végzettség vagy gépi forgácsoló 
végzettség szerszámjavításban szerzett gyakorlattal
Feladatok: Szerszámok megelőző karbantartása és javítása 
a szerszám karbantartási utasítás alapján

PONTHEGESZTŐ/ FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ

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

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.
Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve a csmonika@ajkaelektron.hu 

e-mail címen lehet.

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

PIZZAFUTÁRT
KERESÜNK!KERESÜNK!
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… mert azt fogják gondolni, 
hogy…
A megfelelési kényszer egyik 
legjellemzőbb tünete ez a mon-
dat, amit valahogyan oldani 
kell. Igen, vannak kínos dolgok 
a szakmában, előző munka-
helyeken, amik megtörténtek 
velünk. Ha magunkban tisz-
táztuk ezeket, felhasználhatjuk 
épülésünkre és kitalálhatjuk, 
hogy kommunikáljuk.

A legjellemzőbb esete ennek 
egy  próbaidőben véget ért 
munkaviszony. Kudarc, mert 
nem tudtad megtartani az ál-
lást, nem feleltél meg – vagy 
nem mérted fel rendesen a te-
repet állásinterjún, és olyasmi 
derült ki, ami neked nem felelt 
meg. Bárhogy is volt, ez is része 
a szakmai életednek. (Azt se fe-
ledjük, a munkahely kudarca is: 
ők is rosszul választottak veled, 
mert nem tudtak meggyőzni 
arról, hogy ott dolgozz hosszú-
távon.) Megtörténik ilyen, és 
nem is egyedi eset. Nem láttam 
még embert, aki soha életében 
nem hibázott, soha egyetlen 
rossz döntést sem hozott, soha 
semmiben kudarcot nem val-
lott. Ha nem túl jelentős ez a 
momentum szakmailag, akár 
ki is lehet hagyni az önéletrajz-
ból.
Ellenben előfordulhat, hogy 
pont ez a néhány hét adott 
olyan jelentős többletet a szak-
mai tudásodhoz, hogy hiba len-
ne kihagyni az önéletrajzból. 
Mit tehetsz ilyenkor? Beírod, le-
írod az eredményeidet, amiket 
ott elértél. Mintha egy „normá-
lis” munkaviszony lett volna.

Rákérdezhetnek állásinterjún, 
hogy miért lett ez ilyen rövid 
időszak. Erre a válasz min-
dig diplomatikus legyen, úgy 
mondd el, hogy rossz hírét ne 
keltsd akkor sem a cégnek, ha 
egyébként rászolgált. Lehet, 
hogy ott, ahol most vagy épp 
üzleti partner, beszállító. De az 
is lehet, hogy hasonlóan rossz 
véleménye van már az inter-

júztatónak is, esetleg mástól 
hallott rosszat erről a cégről. A 
diplomatikus, de őszinte válasz 
lehet csak megoldás. Elmond-
hatod, hogy a jövőben hogyan 
viszonyulnál ehhez a céghez, ha 
összetalálkoztok az üzleti élet-
ben. Van, akivel szívesen dol-
goznánk akkor is, ha főnökként 
nem vált be.

Kínos lehet beírni egy  olyan 
projektet, ami köztudomá-
súlag hatalmas bukás  volt. 
Cikkeztek róla a sajtóban, akár 
még gúnyos mémek is készül-
tek róla. Te viszont részt vettél 
benne, beleadtad minden szak-
mai tudásod, és nem is rajtad 
múlott? Nos, amit ott csináltál, 
tanultál az a végkimeneteltől 
függetlenül értékes tudás. Tehát 
a projektet nem, az eredményt 
nem, de a tevékenységeidet 
mindenképpen érdemes beírni.
Ugyanilyen érzékeny téma, 
ha  olyan emberrel dolgoztál, 
aki később szintén akár saj-
tónyilvánossággal is kínos-
sá vált. Kiderült, hogy súlyos 
bűncselekményt követett el, 
hogy nagy szakmai hibát és 
már a cége nevének hallatára 
is felszisszennek. Neked persze 
valószínűleg semmilyen rálátá-
sod nem volt erre az ügyre, és 
ezt egy állásinterjún el is mond-
hatod.

Paradox módon ezek a furcsa, 
kínos témák az önéletrajzban 
könnyebben juttathatnak ál-
lásinterjúhoz.  Az interjúztató 
kíváncsi. Vajon mit mondanál 
te arról a bukott projektről, 
cégvezetőről, arról a hirtelen 
bedőlő cégről, vagy mit láttál 
a katasztrófát okozó üzletből? 
Nyilván ezekről etikai és titok-
tartási szabályokat betartva 
beszélhetsz csak, de a kérdést 
magát sem elkerülni, sem vá-
lasz nélkül hagyni nem tudod. 
Ne is ezzel próbálkozz, maradj 
a határozott, diplomatikus vá-
laszadásnál.

forrás: www.cvonline.hu

Ezt nem írom bele 
az önéletrajzomba…

STAR-GUIDE UTAZÁSI IRODA
8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR 8.

TEL.: 88/ 500-038

Star - Guide Kft. az alábbi munkakörbe keres 
kiemelt bérezéssel, hosszú távú lehetőséggel, 

azonnali munkakezdéssel
Autóbuszvezetőt ajkai telephelyre
Feltétel:  „D” kategóriás jogosítvány és a hozzá tartozó szükséges 

dokumentumok, tiszta, ápolt megjelenés, udvariasság.

Logisztikus és szakmai irányító
Feladatok: Fuvarszervezés, adminisztráció, a dolgozók munkájának felügyelete, 

vezénylése, kapcsolattartás, új kapcsolatok kiépítése.

Feltétel: Több éves tapasztalat, felsőfokú angol vagy német nyelvtudás, „B” 

kategóriás jogosítvány, rugalmasság, terhelhetőség.

Előnyök: műszaki ismeretek, saját autó

Amit kínálunk:
Hosszú távú munkalehetőség, kiemelt bérezés, céges telefon, Cafeteria, 
ingyenes nyaralási lehetőség 

Fényképes önéletrajzokat az info@sgutazas.hu-ra várjuk
2018.02.20-i határidővel.

Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

Elvárás:

vállalása

a   

 

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó



12 2018. február 9. 

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt
csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

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

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT


