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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!

 
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

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
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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

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

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:

BARKÁCS, 
EZERMESTER

szolgáltatás
+36/30-780-3330
Hiányzik néhány szerszám,

esetleg nincs ideje
vagy nem ért hozzá?
Akkor hívjon!
- polcok, karnisok, lámpák,

fürdőszobai kiegészítők felszerelése

- kerítés, csatorna, terasz- 

szerkezetek festése

- bútorok össze- és szétszerelése

- egyéb ház körüli és lakásfelújítási 

kisebb munkák javítások elvégzése

- kertkarbantartás (fűnyírás, 

sövényvágás, stb.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~

Most nyisson 
lakástakarék

számlát
(30 % állami támogatás, 

akár ingyenes számlanyitási díj, 

azonnali áthidaló kölcsön)

Kovács Ottó 
06/30/858-3538

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

  BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ       PONTHEGESZTŐ
  GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ       RAKTÁROS

  FÉMSAJTOLÓGÉP-KEZELŐ
  SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ MUNKATÁRS

INGATLAN

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

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

Tósokberénden 4 szobás családi 

ház gondozott kerttel eladó. Irányár: 

26.000.000 Ft TN < 06/20/545-

0640

1 szintes családi ház, 135 nm-es 
Bakonygyepesen, nyugodt környe-
zetben eladó. TN < 06/30/267-3352

Káptalanfán 120 nm-es családi 
ház eladó. Irányár: 5.300.000 Ft TN 
< 06/30/517-7291

Ajkán a piacnál vállalkozásra alkal-
mas, felújítandó családi ház eladó. 
TN < 06/70/320-1407

Ajkán a Semmelweis utcában I. 
emeleti, 64 nm-es lakás eladó. TN 
< 06/70/320-1407

Ajkán 1 szobás lakást bérelnék vagy 
vásárolnék. < 06/70/505-3207

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

Ajka belvárosában 53 nm-es lakás 
kiadó. < 06/30/503-9000

INGATLANT KERES
2 szobás eladó lakást keresek 
Ajkán, földszinten vagy 1. emeleten. 
Erkély előny. < 06/70/885-9591, 
06/20/923-6142

Eladó házat vagy lakást kere-
sek Ajkán és környékén. < 
06/70/885-9591

ALBÉRLETET KERES
Fiatal pár sürgősen „bútorozott” 
2 vagy 1 szobás albérletet keres 
Ajkán. Max. 2 havi kaucióval. < 
06/20/923-3056

Ajkán 1 szoba-konyha albérletet 
keresek. < 06/30/341-6572

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

Somló-hegy vásárhelyi oldalán 250 
négyszögöl kordonos szőlő lakható 
épülettel eladó. Víz, villany van. < 
06/20/572-2555

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

ÜZLET
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
Héliosz Üzletház földszintjén 
22 nm-es üzlethelyiség kiadó. 
< 06/20/981-3037

VEGYES

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

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

Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. < 
06/70/452-7716

52 KW-os Stadler hőszigetelt 
vegyes tüzelésű lemezkazán eladó: 
jó állapot, biztonsági kör, huzat-
szabályozó, 200 mm átmérőjű 
füstcsonk. 125.000 Ft. Ugyanitt 
Viessmann puffer tartály eladó: 160 
literes, saválló anyagból, hőszige-
telt, meleg víz előállítására alkalmas, 
hőmérővel, keringető szivattyúval. 
45.000 Ft < 06/20/577- 7561

Somlón diófarönk 40x400 cm-es 
eladó. < 06/30/361-2891

3+2+1 ülőgarnitúra eladó Ajkán. 
Kifogástalan állapot, borostyán 
színű. Az ágyazható kanapé: 190 cm, 
az ágyneműtartós kanapé: 150 cm, 
fotel: 90 cm széles. Ár: 59. 000 Ft < 
06/20/513-6534

Ingyenesen elszállítom megunt, 
rossz háztartási gépeket 
(mosógép, tűzhely, kályhák) 
mindenféle fém és fahulladé-
kot. < 06/30/875-1721
Engedéllyel rendelkező személy 
hullajtott szarvasagancsot (gímet/
dámot/őzet) vásárol legmagasabb 
áron. < 06/70/388-1389

ÁLLAT
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
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

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

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:

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

robotkarbantartó
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

targoncavezető
– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

gépi forgácsoló
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

kontroller
– felsőfokú pénzügyi - számviteli végzettséggel

gépkarbantartó
–gépek és/vagy szerszámok karbantartásában

   szerzett tapasztalattal

egységvezető
– termelésben szerzett vezetői tapasztalattal

gépkezelő
– 8 általános iskolai végzettséggel

öntés-előkészítő
– 8 általános iskolai végzettséggel

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 
06/20/984-4667
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 
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. < 
06/70/326-5436
Szobafestést, mázolást válla-
lok. < 06/30/427-6014

Tervezés. Nyomtatás. 
T a n á c s a d á s . 
Professzionális nyomdai 
megoldásokat kínálunk 
igényes névjegykártyától 
a többoldalas magazinig. 
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

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)
Kineziológiai tanfolyam indul 
Veszprémben március 3-án. 
Szimbólumterápia február 
24-25-én. Tibeti hangtál már-
cius 24-én. < 06/20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu, 
www.mariannatourist.hu

ÁLLÁST KÍNÁL
Kőműves szakmunkást azon-
nali belépéssel, kiemelt kere-
seti lehetőséggel felveszünk. 
< 06/30/647-4442
Forgácsoló és fémipari 
szakembereket keresünk 
németországi munkahelyre. 
Jelentkezni önéletrajzzal a
meta l l ren tk f t@gmai l .com 
e-mail címen lehet.
Nemzetközi fuvarozásban 
jártas E kategóriában keresünk 
állandó munkára megbízható 
sofőröket. Kiemelt kereseti 
lehetőség! < 06/30/268-3598
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
15 órától 19 óráig kisegítő 
munkatársakat keresünk 
sterimobos mosásra nettó 1000 

Ft/óra. < 06/30/677-0451, 
8-15 óráig

CNC gépkezelőket, gépla-
katos karbantartót kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Hosszú távú munkalehe-
tőség, kiemelten magas 
bérezéssel. Utazási költ-
ségtérítés vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

Németországi munkavég-

zésre keresünk tapasztalattal 
rendelkező villanyszerelőket 
illetve légtechnika szerelőket 
azonnali kezdéssel. Jelent-
kezni az alábbi e-mail címen 
illetve telefonszámon lehet: 
iroda@stahl-fabrik.hu, < 
06/20/502-7447
A Pápai Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő Bródy 
Imre Gimnázium takarítónőt 
keres teljes munkaidős, osztott 
munkaidejű munkakörbe. Előírt 

végzettség: 8 általános. Bére-
zés a Kjt alapján. Benyújtandó 
iratok: szakmai önéletrajz 
elérhetőséggel, végzettséget 
igazoló dokumentumok. Jelent-
kezés határideje: 2018. február 
23. Cím: 8400 Ajka, Bródy u. 4.
Azonnali kezdéssel pul-
tost keresünk fagyizóba. < 
06/20/241-5101
Pizzafutárt keresünk! Csopak 
Vendéglő Ajka < 06/70/588-
8099

Ajkai fuvarozó cég gyakorlat-
tal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres nemzetközi viszonylatra 
furgonra. B kategóriás jogosít-
vány szükséges. < 06/20/278-
2341, e-mail: nojasped@
gmail.com
Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
sofőr munkatársat keresünk. 
Jelentkezni személyesen Ipari 
Park 2/5 vagy telefonon < 
06/20/237-4086

Folytatás a 4. oldalon
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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

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.

Európa szerte 7 országban több, mint 750 üzlettel és 34.000 
munkavállalóval rendelkező, dinamikusan növekvő, sokoldalú 

és vevőközpontú kereskedelmi lánc

Ajkán lévő üzletébe keres
DROGÉRIA osztályára

ELADÓT
részmunkaidőben

Munkavégzési hely: 
8400 Ajka, Fő út 29. (Park Center)

Felkeltettük az érdeklődését? 
A fényképes önéletrajzokat kérjük személyesen eljuttatni 

az üzletbe az üzletvezető részére
(8400 Ajka, Fő út 29. – Park Center) vagy e-mailben az 

info@mueller.co.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel pályázatán: 

(Pl: Eladó – Ajka)

Elvárások:
•  Vevőorientált gondolkodásmód / barátságosság
•  Nyitottság az új ismeretek megszerzésére
•  Kiváló kommunikációs készség
•  Alkalmazkodás a változó munkaidőbeosztáshoz
•   Csapatban való munka, de feladattól függően önálló munkavég-

zésre való képesség
•  Kereskedelemben szerzett tapasztalat előnyt jelent
•  Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Folytatás a 3. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL
Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
és építőipari gyakorlattal ren-
delkező segédmunkást felve-
szünk. < 06/30/494-5585
Ausztriába, határközelbe 
táncos lányokat felveszünk 
18 éves kortól. < 06/30/534-
4699, 0043/664-2366335
Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
gyakorlott, önállóan dolgozni 

tudó kollégát felveszünk. 
Modern géppark, kiemelt fize-
tés, szükség esetén szolgálati 
lakás. < 06/30/902-5580
Térburkolókat, segédmunkáso-
kat keresek. További információ 
telefonon: < 06/30/695-4930
Hegeszteni tudó munkaerőt 
felveszünk játszótéri eszközök 
készítésére ajkai munkahelyre. 
< 06/30/941-8982
Baromfigondozót keres a Gallus 
Kft 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-as 
telefonszámon.
Lakatos vagy hegesztő vég-
zettséggel rendelkező munka-
társat keresünk karbantartási 
munkálatokra, hosszú távra. 
Várjuk jelentkezését a hr@
gallus.hu e-mail címen vagy a 
< 06/70/934-2698 telefonszá-
mon.
Ajkai munkahelyre takarítónőt 

és fizikai munkára férfi munka-
vállalókat keresünk egyműsza-
kos munkarendben ajkai lakos 
személyében. < 06/30/324-
7221, érd: munkanapokon 
10-12 óra között
Cégcsoportunk Németországba 
(Rostock Liebherr) gyakor-
lott, érvényes minősítéssel 
rendelkező (pozíciók: PF, PC, 
PD) MAG (CO2) hegesztőket 
keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). 
Német nyelv szükséges kollek-
tív német szerződéssel, bére-

zés német alkalmazottként. 
Jelentkezésüket e-mailen 
várjuk office@examont.eu, < 
+43 699 1377 1999
8 illetve 4 órás munkavégzésre 
női-férfi takarítókat keresünk 
délelőtt-délutános munka-
rendbe Ajkára. Érd: hétfőtől-
péntekig 8.00-14.00 óráig < 
06/30/552-4459
Ajkai telephelyünkre két 
műszakos munkarendbe kere-
sünk munkatársakat. Csa-
ládias légkör, versenyképes 
fizetés. < 06/70/222-1515
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ELVÁRÁS:
- Megbízhatóság,
  önállóság
- Pontos, precíz
  munkavégzés

ELŐNY:
- betonvas hajlításban vagy betonszerelésben
  szerzett tapasztalat
- szakirányú vagy lakatos végzettség

Ajka, Ipari Park keleti szektor
csekenyiallas@gmail.com

Betonvas hajlító munkatársat 
keresünk félautomata gépre
teljes- vagy részmunkaidőben

Tel: 06-70/932-5818

FELADATOK:
- vashajlítás
- raktározás
- anyagszámítás
- komissiózás

AMIT AJÁNLUNK: 
- Targoncás jogosítvány megszerzése díjmentesen
- Önálló munkavégzés
- Igényes és kellemes környezet
- Fiatal, dinamikus csapat
- Versenyképes fi zetés
- Hosszú távú munkalehetőség

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!

Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

Elvárás:

vállalása

a   

 

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!
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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!

Érdeklődni személyesen vagy a 
+36-70/371-3295-ös számon.

Kapufa Vendéglő keres

KONYHAI KISEGÍTŐT
PIZZASZAKÁCSOT

FUTÁRT

A Polus-Coop Zrt.
műszaki 

ügyintézői 
munkakörbe 

középfokú
műszaki

végzettséggel 
munkatársat 

keres
Jelentkezését küldje a
vitaine@poluscoop.hu

e-mail címre
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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
SzabászSzabász
PUR gépkezelőPUR gépkezelő
Raktári anyagmozgatóRaktári anyagmozgató

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:

Polus-Coop Zrt.

ÁLLÁSAJÁNLATAI:

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

eladó-pénztáros munkatársakat keresünk

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

Junior ABC-be

Csarnok ABC-be

Hangya ABC-be

Érd.: 06-30/959-5481

Érd.: 06-30/956-2339

Érd.: 06-30/946-3112

Minőségügyi munkatárs,
Méréstechnikus
FELADATOK:
■  Gyártás indítási és gyártásközi ellenőrzés
    2D, 3D mérőgépeken
■  Mérési adatok rögzítése, szállítási
   dokumentáció összeállítása
■  Mérőeszköz nyilvántartás, kalibrációk,
   hitelesítések kezelése
■  Aktív részvétel az aktuális termeléssel
   kapcsolatos minőségügyi kérdésekben

ELVÁRÁSOK:
■  Középfokú műszaki, - technikusi végzettség
   és/vagy gyártási területen szerzett tapasztalat
■  Műszaki rajz olvasási képesség
■  Pontos, precíz önálló munkavégzés
■  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
■  Az MSZ EN ISO 9001 ismerete
■  2 műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:

■ Versenyképes
  jövedelem

■ Béren kívüli
  juttatások, Cafetéria

■ Hosszú távú, biztos
  munkahely egy
  sikeres és
  folyamatosan fejlődő
  vállalatnál

■ Változatos munka

■ Családias
  munkakörnyezet

■ Felelősségteljes
  feladatok

■ Személyes fejlődési
  lehetőség

Az ajkai székhelyű Speed-Tech Kft. több mint 100 munkavállalóval 20 éve tevékenykedik 
CNC megmunkálás, hegesztés technika és az elektrotechnika területén.

Ajkai telephelyünkre keresünk:

Ha szívesen lenne egy stabil vállalati háttérrel rendelkező fi atal csapat tagja, 
fényképes szakmai önéletrajzát írásban az alábbi címekre küldheti el:

8400-Ajka, Gyár u. 35. vagy e-mailen: offi ce@speedtech.hu
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VESZPRÉMBE
AKÁR 1000 Ft / óra
br. 25.900 Ft cafeteria
M (15-50%)

K

INGYENES CÉGES JÁRATOK
Ajka, Várpalota, Tapolca,

- -4./2003.

+36 20-272-6118
www.pannonjob.hu

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
saját gyártású minoségi alapanyagok

Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. 

www.perfektajto.hu

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.

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

redőnykészítés, ablakszigetelés. 

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:


