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tálcás tojás tálcás tojás M-es méretM-es méret

zsákos burgonyazsákos burgonya
HazaiHazai

HazaiHazai
34349090

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

658 Ft/kg658 Ft/kg

VöröshagymaVöröshagyma

Déli gyümölcsDéli gyümölcs

Akció!Akció!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses 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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REDŐNYDOKTOR!REDŐNYDOKTOR!

06-20/06-20/404-8680404-8680

redőny, reluxa
- szúnyogháló szerelés

- redőnyjavítás
Az Ön redőnyöse:

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról
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Nőnapi bál március 10-én a Hegykapu Étteremben!
Belépő ára 5000 Ft/fő, mely a vacsora árát is tartalmazza.
A jegyek elővételben a helyszínen válthatók március 8-ig! 

Vendégek fogadása 18 órától.   Vacsora kezdete 19 óra.

Büfévacsoránk tartalmából:  LEVESEK: Tavaszi zöldségleves. 
Sajtkrémleves. FŐÉTELEK: Erdei gombás tejszínes szarvasragu. Tócsiban sült 

jércemell és sertés java. KÖRETEK: Sztrapacska, párolt rizs. DESSZERTEK: 

Karamellás és szamócás pannakotta. Zsuzsi palacsinta forró narancsmártással

02.20-03.31.

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

Parketta?
PARKETTA.

Parketta!

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak az ajkai hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 06 88 620 779

amplifon.hu

Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
 indul 

AJKÁN
2018. március 16-tól.
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Folytatás az 5. oldalon

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

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

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.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~

OTTHON ingatlaniroda
Ajka, Rákóczi u. 17.,  Tel: 06 20/9418-302

A Margó Szépségszalon épületében (Lakásszövetkezettel szemben)

18 év tapasztalatával!
Keresünk ajkai lakásokat és családi házakat!
A hirdetés felmutatójának 2% helyett   1%  a jutalékunk.    2018.02.23-12.31-ig

RÁADÁS 
ELŐADÁS 

15 ÓRAKOR IS!
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!

INGATLAN

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

Tósokberénden 4 szobás családi 
ház gondozott kerttel eladó. Irányár: 
26.000.000 Ft TN < 06/20/545-
0640

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

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

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

Ajkarendeken 150 nm-es családi 
ház eladó. TN < 06/30/190-0662, 
06/30/377-6380

Ajka-Bódén szépen felújított 90 
nm-es családi ház parkosított udvar-
ral, termő gyümölcsfákkal eladó. 
Garázs az árban. TN < 06/70/372-
9604

INGATLANT KERES
Eladó ingatlanokat keresek 
befektetők részére Ajkán 

és vonzáskörzetében. < 
06/30/348-0414  Hompó Eszter 
Otp Ingatlanpont

INGATLAN KIADÓ
Ajkán 1 szobás lakás kiadó. < 
06/70/570-0726

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

Eladó Somlón 400 négyszögöl 
szőlő, gyümölcsössel, házzal. Vil-
lany van. < 06/20/427-8117

Somló dobai oldalán aszfaltút mel-
lett 904 nm-es rendezett szőlő pin-
cével eladó. < 06/30/545-3138

Somlón eladó 280 négyszögöl szőlő 
kisházzal, pincével. Víz, villany van. 
< 06/30/277-9463

ÜZLET
Ajkán 14 nm-es üzlethelyiség 
hosszú távra március 1-től 
olcsón kiadó. < 06/30/346-
5131

Üzlethelyiség a „Csini-Divat” 
tízemeletes alatti soron eladó. 
< 06/20/941-2765
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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.

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:

ÜZLET
Eladó a Nyugat-Balatoni régió 
jelenleg is üzemelő, legis-
mertebb étterme központi 
fekvéssel, teljes felszerelés-
sel a működtető céggel. <  
06/30/957-1806

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

Új állapotban lévő régi típusú 40x40 

cm-es síkpala kb. 2000 db (kisebb 

tételben is) 150 Ft/db áron eladó. < 

06/30/379-5542

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

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

ÁLLAT
Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

Hízott kacsa és libaháj töpör-
tőnek való, házhoz szállítva 
rendelhető. < 06/20/527-4476

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

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

Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

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
162 cm, 70 kg, 51 éves asszony 
komoly társat keres 50 éves kortól 
60 éves korig. < 06/30/285-7365

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
A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörökbe: ani-
mátor, karbantartó, takarító. 
A fényképes önéletrajzokat
az info@bakonyikalandpark.
hu e-mail címre várjuk.

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

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

Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
sofőr munkatársat keresünk. 
Jelentkezni személyesen Ipari 
Park 2/5 vagy telefonon < 
06/20/237-4086

Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
gyakorlott, önállóan dolgozni 
tudó kollégát felveszünk. 
Modern géppark, kiemelt fize-
tés, szükség esetén szolgálati 
lakás. < 06/30/902-5580

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

Folytatás a 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon
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Távközlési cég 
informatikai szaktudással 

munkatársat keres.
Feladatok:

Az informatikai hálózat fejlesztésénél szükséges feladatok 
elvégzése. Előfi zetők bekapcsolása.

Elvárások:
- Rugalmas munkaidő vállalása

- Telekommunikációs és IP hálózati ismeretek,
- „B” kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat.

- Önálló munkavégzés, kiemelkedő problémamegoldó 
készség

- Kültéri munkavégzés, oszlopra mászási hajlandóság

Amit kínálunk:
- Hosszú távú munkalehetőség, szakmai megbecsülés

- Versenyképes jövedelem

Fényképes önéletrajzokat, motivációs leveleket 
az alábbi e-mail címre várjuk:

info@iplus.hu

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.

ASZTALOS
munkalehetőség
ASZTALOSASZTALOS

Munkatársakat keresünk 
asztalos munkakörbe!

Amit elvárunk:  - szakirányú végzettség vagy   
  - legalább 2 éves szakmai tapasztalat
Amit nyújtunk: - kiemelt bérezés
  - változatos munkák
  - kulturált környezet
  - új géppark
  - biztos anyagi háttér
  - bejárás támogatása
  - munkabéren felüli egyéb juttatások

Kapcsolat: 06/70/637-3636
                     roland.balint@balhusbutor.hu

Hosszú távú, bejelentett, megbízható, fi zetőképes állásra vágyik?

Ha IGEN, legyen nálunk LÉZERVÁGÓ GÉPKEZELŐ!
Főbb feladatok:
• Alkatrészgyártó üzemben lézervágógép kezelése megadott vágási tervek
   alapján a technológiai, minőségügyi előírások szerinti minőségben.
• Az elkészült termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
• Technológiai fegyelem betartatása.
• A gyártáshoz szükséges dokumentációk szakszerű és
   áttekinthető vezetése.
• Lemeztáblák vágóasztalra való helyezése híddaruval.
• A kivágott alkatrészek leszedése a vágóasztalról, majd szortírozása.

Jelölttel szemben támasztott elvárások:
• Több műszakos munkarend.
• Fémipari szakmunkás végzettség.
• Műszaki rajz olvasási készség.
• Felhasználó szintű számítógépes ismeret.
• Orvosi alkalmasság.

Előny
• Híddaru emelőgépkezelői végzettség.
• CNC gépkezelői végzettség vagy fémipar – lemezmegmunkálás
  területén  CNC gépkezelésben szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Megbízható, kiszámítható, stabil vállalati háttér és dinamikusan
   fejlődő szervezet.
• Nyitott, pozitív, rugalmas, családias légkör.
• Szakmai, technikai kihívások és egyéni fejlődési lehetőség.
• Versenyképes jövedelem és egyéb juttatások.

A munkavégzés helye: Devecser

Amennyiben jelentkezni kíván a meghirdetett állásra, kérjük,
töltse ki kérdőívünket az alábbi honlapon: allas.somlo.hu vagy hívja 

munkanapokon a 70/930-1018-as telefonszámot.
További információ a hirdető cégről: www.dga.hu

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

ÁLLÁST KÍNÁL
A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park csapata bővítéséhez 
kollégákat keres: szakács, 
pizzaszakács, konyhai kise-
gítő és pultos munkakörökbe. 
A fényképes önéletrajzokat 
a gyozo@pos t .com e -mai l 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/70/526-8531

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

Somlói Hegykapu Étterem 
keres felszolgáló, pultos kol-
légákat. Jelentkezni lehet: < 
06/70/363-8046-os telefon-
számon.

Lovász-éjjeli őr munkatár-
sat keres a Baumidex Kft. < 
06/30/956-4321

Lakatos-ponyvás cég 2 fő mun-
kavállalót keres. < 06/30/979-
9817

A Somló-Metall Acél-
kereskedelmi Kft. ajkai 
telephelyére anyagkiadó 
kollégát keres. A munka-
kör betöltéséhez szak-
képzettség, gépkezelő 
jogosítvány nem feltétel. 
Munkaidő: 8.00-16.00 
hétfő-péntek. Önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre várjuk:
somlometall@invitel.hu

A Somló-Metall Acélkeres-
kedelmi Kft. ajkai telephe-
lyére sofőrt keres 18 tonna 
össztömegű MAN gépjár-
műre. Feladatok: fuvarozás, 
árukiadás, anyagmozgatás. 
Feltétel: C kategória és 
GKI vizsga. Önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre várjuk:
somlometall@invitel.hu

Star-Guide Kft azonnali mun-
kakezdéssel autóbuszvezetőt 
ajkai telephelyre, logisztikust 
és szakmai irányítót keres. < 
06/20/625-5888

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
és építőipari gyakorlattal ren-
delkező segédmunkást felve-
szünk. < 06/30/494-5585

Pizzafutárt keresünk! Csopak 
Vendéglő Ajka < 06/70/588-
8099

Vagyonőr munkatársat kere-
sünk ügyfélszolgálati munka-
körbe, ajkai munkahelyre. < 
06/20/435-0397

Ingatlaniroda alkalmazot-
tat keres fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék) < 
06/30/650-6088

Folytatásaz 5. oldalról

Folytatás a 7. oldalon
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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

egységvezető
– termelésben szerzett vezetői tapasztalattal

gépkarbantartó
–gépek és/vagy szerszámok karbantartásában

szerzett tapasztalattal

gépkezelő
– 8 általános iskolai végzettséggel

végellenőr
– 8 általános iskolai végzettséggel

ÁLLÁST KÍNÁL
Ajkai dohányboltba megbízható 
munkatársat keresünk 8 órás 
munkakörbe. Jelentkezését 
fényképes önéletrajzzal várjuk 
a smoketrafik@gmail.com 
címre.

Nehézgépkezelőket felveszünk 
balatoni munkára. Szállást, 
egyszeri meleg étkezést, és az 
oda-vissza utazást biztosítjuk. 

Érdeklődni 9-17 között a < 
06/30/247-4625 telefonszá-
mon lehet.

Gépkocsivezetőket felveszünk 
balatoni munkára. Szállást, 
egyszeri meleg étkezést, és az 
oda-vissza utazást biztosítjuk. 
Érdeklődni 9-17 között a < 
06/30/247-4625 telefonszá-
mon lehet.

Hegeszteni tudó munkaerőt 
felveszünk játszótéri eszközök 

készítésére ajkai munkahelyre. 
< 06/30/941-8982

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

Erdészeti munkára munka-
társat keresek. < 06/20/952-
5875

Folytatásaz 6. oldalról
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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

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!

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 továbbfejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkafolyamatok

• Kimagasló bérezés

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.: 20/353-3919 és 20/9445-746  •  Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

   továbbfejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• 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 továbbfejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• Kimagasló bérezés

• Kimagasló bérezés
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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
PUR gépkezelőPUR gépkezelő
Kézi anyagmozgatóKézi anyagmozgató

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:
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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

A Polus-Coop Zrt.
műszaki 
vezetői 

munkakörbe 
középfokú

műszaki
végzettséggel 
munkatársat 

keres
Jelentkezését küldje a
vitaine@poluscoop.hu

e-mail címre

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

Elvárás:

vállalása

a   

 

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

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

PROJEKTVEZETŐ
Elvárás:
• Legalább középfokú gépész végzettség
  (előny: felsőfokú végzettség)
• Erős, társalgási szintű német nyelvtudás

PONTHEGESZTŐ/ FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ - MOSÓ

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

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

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

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.

Veszprém megyei
márkakereskedés

GÉPKOCSI-GÉPKOCSI-
ÉRTÉKESÍTŐ,ÉRTÉKESÍTŐ,

SZERVÍZ-SZERVÍZ-
MUNKAFELVEVŐ,MUNKAFELVEVŐ,
FÉRFI ÜGYINTÉZŐFÉRFI ÜGYINTÉZŐ
MUNKATÁRSAKATMUNKATÁRSAKAT

KERESKERES
Fényképes önéletrajzokat 

a szerkesztőség
címére kérjük:

Jelige:
„Márkakereskedés”

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:

Használja ki munkája során a Szomszédok
Nyugdíjas Szövetkezet előnyeit!
Ajánlataink öregségi nyugdíjban,

átmene  bányászjáradékban részesülők, vagy
nők 40 program keretében nyugdíjba menők  

részére elérhetőek.

Ajka és környéki lehetőségek:
• Kisegítés gumi tömítések gyártásában, Ajkán
• Könnyű kisegítő feladatok, Herenden
• Hegesztő feladatok, Márkón
Rugalmas beosztás, akár he  2 munkanap vállalással!

Keressen bizalommal: +36 20 230 8300
szabo.ramona@eszakiszomszedok.hu

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
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 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.

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

Megtalálsz minket a Facebookon vagy a  www.ludasmatyi-etelfutar.hu

Hívd fel a Matyit mi lefőzzük a nagyit!

Mi megint kitaláltunk hármat, hogy csillapítsuk az étvágyat, nincs 

más dolgod, végy egy telefont a kézbe és azt veszed észre: hogy, szól 

a csengő vagy valaki dudál a ház előtt, ott a a Ludas futár!

A tél végén kapjatok erőre,
harapjunk rá a velőre!

Velővel töltött sertésborda

(választható körettel)

Natúr pipi velőhabbal és

rántott hagymakarikával

(választható körettel)

Velővel és füstölt csülökkel

töltött sertésborda

(választható körettel)

Velős pizza,

csemegeuborkával,

tükörtojással
Február 23-25 a velő készlet amíg tart!

1490 Ft

1490 Ft

1650 Ft

1280 Ft

Fontos! Telefonszám változás!
06/70/214-8770 vagy 0620/298-7068

Ajka, Kereskedősor

02.23-tól 04.30-ig, ezen belül 
a készlet erejéig:

a teljes árukészletre!

VÉGKIÁRUSÍTÁS

30-50%

 
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

Jobb agyféltekés
rajztanfolyamok!

Bővebb információ:
www.kreativegyensuly.eoldal.hu

Jelentkezés: +36/30/670-4538 (Edit) 
vagy kreativegyensuly@gmail.com

Határidő: március 12.

Alap rajztanfolyam:
2018. március 16-17-18.

Ár: 24 000 Ft / 3 nap / fő

Haladó rajztanfolyam:
2018. március 17-18.

Ár : 14 000 Ft / 2 nap / fő


