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HORIZONT BÚTOR Ajka, Vásár u. 8. (a régi Start Áruház helyén)
Tel.: 06-88/200-773; 06-30/601-2960
Nyitva: H–P: 9–17-ig; Szo: 8–12.00-igwww.horizontbutor.hu

Az akció  2018. március 2-től–április 5-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper 
ak cióról.ak cióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk! Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

GONDOLT MÁR A BÚTORVÁSÁRLÁSRA? 
MOST HÚSVÉTI AKCIÓKKAL VÁRJUK!

kkkk iióakció 2 á iu 2 től áprili ig2018181818181818188888888888818188888 március 2 től április 5 ig bbbbbezen bel

NEXT-M szekrénysor 3,5 mNEXT-M szekrénysor 3,5 m
NT8 tolóajtós gardrób NT8 tolóajtós gardrób 
1,6 m1,6 m

LISBONA sarok bonellrugósLISBONA sarok bonellrugós
261 x 167 cm261 x 167 cm

RÓMA extra rugós RÓMA extra rugós 
franciaágyfranciaágy
Fekvőf.:Fekvőf.:
160 x 200 cm160 x 200 cm

ORSI 
konyha-
garnitúra 
2,0 m 
moso-
gatóval, 
munka-
lappal

BETTI 6 személyes étkező142 500 Ft

205 900 Ft 95 900 Ft 125 900 Ft

84 900 Ft

114 900 Ft
158 900 158 900 FtFt

233 900 233 900 FtFt
105 900 105 900 FtFt 132 900 132 900 FtFt

89 900 89 900 FtFt127 900 127 900 FtFt

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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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

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

NŐNAP

      -Lazactatár házi olívás barna        
          kenyérrel,salátával 

-Bazsalikom krémleves mozzarellával,
       sült paradicsommal

-Tavaszi zöldségtekercs kapros 
       paprikás mártással  

-Csirke supreme zöld fűszervajjal sütve, 
lilahagyma lekvárral és sült zellerpürével

-Fogas-lazac duett spenótos 
  tejszínes fettuccine-vel 

            -Citromos felhőszelet                                                                   
 
                             -Mák charlotte

Koktéljaink:  - RED LIPSTICK

                                - VÉGZET ASSZONYA

                                        - CSINI-BINI

MANGÓ style&dine
Asztalfoglalás: 06-88-510-180

Facebook:Mangó étterem és panzió
www.mangopanzio.hu

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 16-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
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Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
 indul 

AJKÁN
2018. március 16-tól.

REDŐNYDOKTOR!REDŐNYDOKTOR!

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

redőny, reluxa
- szúnyogháló szerelés

- redőnyjavítás
Az Ön redőnyöse:

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 az 5. oldalon

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

Ajka-Bódén szépen felújított 90 

nm-es családi ház parkosított udvar-

ral, termő gyümölcsfákkal eladó. 

Garázs az árban. TN < 06/70/372-

9604

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

Ajka-Padragkúton négyes társas-

házban 1,5 szobás lakás eladó. < 

06/30/772-4709

INGATLAN KIADÓ
Ajkán 1 szobás lakás kiadó. < 

06/70/570-0726

Ajka mellett szállás munkások-

nak kiadó 2.000 Ft/fő éjjel. < 

06/70/774-3935

Ajkán városközpontban 2 szobás, 

54 nm-es lakás kiadó. < 06/20/427-

3916

INGATLANT KERES
Eladó ingatlanokat keresek 
befektetők részére Ajkán 
és vonzáskörzetében. < 
06/30/348-0414  Hompó Eszter 
Otp Ingatlanpont

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

Keresek szőlőműveléshez értő 

személyt a termés fejében. < 

06/70/413-6111

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

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

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

Termelői burgonya étkezési és 
vető eladó! Ajka, Ibolya u. 7. < 
06/30/452-7702

Régi festményt és bronzszobrot 

vennék saját részre. < 06/20/216-

6527

Garázsvásár! Március 4-én vasár-

nap 9-17 óráig! Mindenféle használt 

holmi, hagyatékból származó hasz-

nált bútorok, bútorlapok, használati 

eszközök és ruházat ingyen vagy 

jelképes összegért elvihetők. Cím: 

Ajka, Gyár utca 20. Garázsbejárat a 

Juhász Gyula utca felől.

Tuja akció! (2018.03.05-
2018.04.30.) Hétfőn 
(03.05.) nyit a Ferencz-
Kertészet! Minőségi gyü-
mölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló szőlő-
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 
terülő borókák, gazdagon 
virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, fenyőkülönlegességek, 
mediterrán növények, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466

ÁLLAT
120-150 kg-os hízók eladók. 450 

Ft/kg. Borszörcsök. Szállítás meg-

oldható. < 06/30/341-7475

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

Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. < 
06/70/326-5436

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

Kőműves munkát, burkolást és 
egyéb építőipari munkák széles 
skáláját vállaljuk ingyenes 
helyszíni felméréssel. Hívjon 
bizalommal! < 06/30/999-
2815

Lukfúrás! Téglába, kőzetbe, 
betonba, vasalt betonba: 
62-82-112 mm-es átmérőben, 
60 cm hosszban. < 06/20/483-
2890

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

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

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)

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

MÛANYAGHEGESZTÉS ÉS GYÁRTÁS

20/9231-277 Tel/Fax: 88/200-249
Ajka, Ifjúság u. 21/A. (Hõközpont)

Nyitva: H-P: 9.00-17.00

Mûanyag alkatrészek
javítása, gyártása, felújítása.
Ponyvahegesztés

• autóalkatrészek • lökhárítók festéssel
• hûtõk javítása • háztartásban használatos
   és egyéb • mûanyagok hegesztése
• ipari sav- és lúgálló tartályok gyártása
• ipari üvegszáltechnológiás tartályok javítása

MûanyaghegesztésHorpadásjavítás

AHOL AZ ÉLHETŐ OTTHONOK 
SZÜLETNEK

 ÉPÜLET TERVEZÉS

 MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

 KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS

 PROJEKT VEZETÉS

 ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

D I R E K T
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Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, 
családias légkört teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból 

barátokká válni… Ez a dm! 
Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk 

az elmúlt időszakban „Legjobb munkahely˝ és „Családbarát munkahely˝ 
díjjal gazdagodott a harmadszorra elnyert 

„Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged 
nyílik munkatársként csatlakozni hozzánk, az alábbi pozícióba:

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
heti 20 órában

határozott idejű (1 év) munkaviszony

Mire számíthatsz nálunk?
•  Az üzlettér, az irodahelység  

és a raktár tisztántartása
•  Bevásárlókocsik és kézi kosarak 

tisztítása
•  Üvegfelületek tisztántartása 

(fotópult, parfümszekrény, 
bejárati ajtó)

•  Az üzlet előtti terület tisztítása
•  Elvégzett takarítási feladatok 

adminisztrálása

És mi mit kérünk tőled? 
•  Alapfokú iskolai végzettség
•  Fizikai munka iránti nyitottság

Mi növelheti tovább 
az esélyeidet? 
•  Hasonló munkakörben szerzett 

gyakorlat
•  Szakirányú eladói tapasztalat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet 
és szívesen csatlakoznál a dm csapatához, 

kérjük, jelentkezz a www.karrier.dm.hu oldalon 
az „Állásajánlataink” menüpont alatt, vagy 

add le önéletrajzodat személyesen az üzletben.

Hova keressük új munkatársunkat?
8400 Ajka, Csingeri út 2.

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

egységvezető
– termelésben szerzett vezetői tapasztalattal

robotkarbantartó
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

targoncavezető
– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

gépi forgácsoló
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

kontroller
– felsőfokú pénzügyi - számviteli végzettséggel

szerszámkészítő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

gépkezelő
– 8 általános iskolai végzettséggel

ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

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

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

Takarító munkatársakat kere-
sünk teljes, részmunkaidőben 
akár azonnali kezdéssel. < 
06/30/349-1248

Karosszérialakatost, autó-
szerelőt veteránautók resta-
urálására ajkai munkahelyre 
felveszünk. Lehet nyugdíjas 
vagy részmunkaidős is! < 
06/20/966-2611

Bakonygyepesi töltőállomásra 
dolgozni akaró munkájára 
igényes munkatársat keresek 
kereskedelemben való jár-
tasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Ajkai vendéglátó egységbe 
éves állásra pultos hölgyet 
keresek. < 06/20/371-8859

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

D kategóriával rendelkező 
autóbuszvezetőt keresünk 
Ecser, Ajka környéki járata-
inkra. < 06/70/984-4630, 
hétfő-péntek: 8-15 óráig

Ajkai fuvarozó cég gyakor-
lattal rendelkező gépkocsi-

vezetőt keres nemzetközi 
viszonylatra furgonra. B kate-
góriás jogosítvány szükséges. 
< 06/20/278-2341, e-mail:
nojasped@gmail.com

Azonnali kezdéssel pul-
tost keresünk fagyizóba. < 
06/20/241-5101

Folytatás a 4. oldalról
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       Készségek felsorolása általá-
ban nem sikerül túl jól az önélet-
rajzokban, mert ez a legsablono-
sabb rész.
Mindenki precíz (rossz esetben 
ezzel együtt a CV fájlneve „ön-
életrajz…”), mindenki megbízható 
(de előfordul, hogy nem jön el a 
lebeszélt állásinterjúra, és nem is 
elérhető soha többé). Ha a megjelölt 
készségek valósak, lehet rájuk iga-
zoló példákat írni, így valamennyi-
re oldható a sablonosság. Vannak 
viszont kifejezetten tilos, kerülendő 
tulajdonságok, amivel csak ártasz 
magadnak – persze lehet, hogy 
megkapnád az állást ezekkel, csak 
nem lesz jó neked.
      Terhelhetőség, jó munkabírás
Ez annyira szubjektív, hogy ha ezt 
állítod magadról, és nekik más fo-
galmaik vannak erről, akkor mel-
lémehet a választásod. Láttam már 
okos, értelmes, értékes szakembert, 
aki nem tudta, hogy ami az előző 
munkahelyén jó munkabírásnak 
minősült, az most kevés lesz. Nyil-
ván a munkáltató is hibázott, mert 
az állandó túlterheltséget tette nor-
mává, nem tudván, hogy az embe-
rek nem terhelhetők a végsőkig (a 
gépek sem…). Ezért ne kínáld fel 
magad túlterhelésre, kihasználás-
ra! Az állásinterjún viszont mérd 
fel jól irányzott kérdésekkel, meny-
nyire pörgős, milyen terheléssel jár 
a munka! A terhelhetőség helyett 
inkább a hatékony munkavégzéssel 
jellemezd magad!
      Multitasking, párhuzamos fi -
gyelem képessége
Ilyen nem létezik. Gyorsan tudsz 
váltogatni a feladatok között, ezt ér-

zed multitaskingnak. Ez lehet előny, 
de ugyanaz a helyzet vele, mint a 
terhelhetőséggel. Tudnak annyi fel-
adatot adni, hogy már nem bírod, 
szétforgácsolódsz bennük, hibázol. 
Néha a sok feladatot nyilvántar-
tani külön munka, ami elviszi azt 
az időt, amit a vélt multitaskinggal 
megnyertél. Azonfelül a folyama-
tosan „multitaskingoló” emberek 
egyértelműen stresszben élnek: még 
priorizálni sem tudnak a körülmé-
nyek miatt. Ebből is látszik, hogy 
multitasking helyett a priorizálás, 
a feladatok helyes felmérése lesz az 
értékes készség.
      Maximalista, tökéletességre tö-
rekvő, minőségi munkára törekvő, 
alapos
A maximalista kellően pejoratív ah-
hoz, hogy ne írja le senki, ellenben 
a másikat sokszor látom önéletraj-
zokban. Pedig ezek szinonimák, és 
egyenlőek a halogató, molyolgató, 
idegesítő emberrel. Ezt nem szok-
ták kérni a munkáltatók. Egy ve-
zetőben is idegesítő, hogy nem tud 
gyorsan dönteni, egy beosztottnál 
még rosszabb: amíg ő rajzolgatja a 
csodaszép kereteket az Excel táblá-
ra, addig mások rá várnak – nem 
a csodaszép keretek kellenek nekik, 
hanem a táblázatban lévő adatok. 
Az ilyen „minőségi munkára tö-
rekvők” szoktak nagyon szép, ám 
teljesen használhatatlan nyilván-
tartásokat gyártani. Sosem készül el 
semmivel időre, mert egy kicsit min-
dig csiszol még a munkán. Sosem 
dönt időre, mert még megvizsgál 
két-három szempontot. Azt hiszi, 
hogy alapos, és tudatában sincs an-
nak, hogy kicsit sem hatékony. Ha 

ilyennek érzed magad, válassz egy
komoly kihívást: irodai munka he-
lyett, ahol belecsúsznál a halogatás
hibájába, válassz „terepmunkát”.
Ügyfélhez kijárós, sokat utazós,
pörgős munkát. Ezzel eléred, hogy
nem lesz alkalmad molyolgatni, és
megízleled a siker ízét úgy, hogy
közben nem stresszelsz a tökéletes-
ségre törekvéssel.
      Rugalmasság
Feltétlen rugalmasság nincs. Álta-
lában a szabadság és a munkaidő,
ill. a tervezhetetlen túlóra azok a
tényezők, ahol feszegetik a határo-
kat a munkáltatók a rugalmasság
tekintetében. Jó-e ez neked? Nem
kell mindenáron rugalmasnak len-
ni. Értelmes, felnőtt gondolkodású
emberrel lehet dolgokról egyeztetni,
és a helyzet függvényében vagy ra-
gaszkodik az álláspontjához vagy
rugalmas lesz.
      Konfl iktuskerülő
Főleg ügyfelezős munkáknál szok-
ták ezt önéletrajzba írni, de nem jó
ötlet. Még az állást sem kapod így
meg biztosan: a konfl iktus az ügy-
féllel elkerülhetetlen, és neked meg
kell tudnod védeni a cég érdekeit,
vagy úgy elismerni a hibáit, hogy az
elismerés ne okozzon nagyobb kárt,
mint maga a hiba.
forrás: www.cvonline.hu

Tévhitek a munkavállalói 
készségekkel kapcsolatban

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086

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 Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye 
határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
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.: Fax: Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

LEATHER, VALUE OF NATURE

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!
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A segítők, coach-ok álláskeresési 
tanácsadók a munkaerőhiányos 
környezetben paradox módon 
egyre több megbízást kapnak. 

Fontos lett az álláskeresőknek, hogy 
olyan állást találjanak, ami nekik is 
jó, hosszútávon is. Az állástalálás 
nem annyira problémamegoldást 
jelent manapság, hanem minőségi 
váltásokat. Jobb munkakörnyezet, 
jobb légkör, kényelmesebb élet.
Mivel ez a szemlélet még az álláske-
resőknek, állásváltóknak is újdon-
ság, nincs is igazán eszközük arra, 
hogy kiválasszák a nekik megfelelő 
munkahelyet. Marad a régi mód-
szer: jelentkezik, állásinterjún sze-
rez egy-két benyomást, dönt ezek 
alapján. Ha a döntés nem volt jó, 
akkor próbaidőben kezdhet újra 
állást keresni.
A tanácsadók ezt a helyzetet tudják 
elkerülhetővé tenni. Az álláske-
resőknek szóló tanácsok eddig az 
interjúkérdések megválaszolásáról 
szóltak, most arról is, mit kell kér-
dezni egy interjún. Ezek a kérdé-
sek persze az egyén lehetőségétől, 
személyiségétől is függenek – más 
fontos mindenkinek, mások a szem-
pontjaink, mást tartunk jó állás-
nak.
Professzionális segítség
A hivatásos/önkéntes segítőkkel 
(fi zetősen coach-ok, tanácsadók, in-

gyenesen munka-
ügyi központok, 
a l ap í t v ány ok , 
stb.) erről is lehet 
őszintén beszélni. 
A jó állás meg-
találásának első 
lépése, hogy a 
munkáltatóval, 
m u n k a h e l l y e l 
szemben támasz-
tott elvárásaidat tisztázd, konkreti-
záld, felmérd, reálisak-e ezek, vagy 
alul- ill. túlpozicionáltak. Ebben is 
érdemes szakember segítségét kérni.
A munkamódszer, ahogy  min-
dig  dolgozunk: információgyűjtés, 
elemzés, lehetőségek feltárása, ak-
cióterv. 
Nagyon fontos az önismeret, így 
általában az első lépésnél, mint in-
formációgyűjtés, sokat időzünk. A 
legtöbben még nem merték megfo-
galmazni az elvárásaikat, pedig ez 
létfontosságú a jó munkahely meg-
találásában.
Azok a stratégiák, amikkel egy jó 
munkahely megtalálható, nagyban 
függnek az egyén szempontjaitól, 
prioritásaitól. Ezért nagyon fontos, 
hogy őszinte légy egy tanácsadóval: 
nálunk nincs olyan, hogy “ciki”. 
Egyáltalán nem baj, ha neked a 
legfontosabb szempont, hogy közel 
legyen a munkahely. Vagy, hogy ru-
galmas legyen a munkaidő, minden 

más – még akár a szakmai fejlődési
lehetőség is – csak ezután szerepel a
fontossági sorrendedben. Ha a ta-
nácsadó ezt hallja, ezt fogja támo-
gatni, miután meggyőződött róla,
veled közösen, hogy neked valóban
ez a legjobb (elemzés).
Fel kell készülnöd arra, hogy olyan
felismerésekre fogsz jutni a tanács-
adóval való beszélgetés után, ami
kényelmetlen lehet. Az első, álta-
lános felismerés, hogy magadért te
tehetsz a legtöbbet, a második álta-
lános tanulság mindig az, hogy va-
lamit másképp kell csinálnod, mint
eddig (ergo, eddig nem a legjobb
megoldással próbálkoztál). Még az
is lehet, hogy olyan javaslatokat
kapsz, amikkel nem fogsz tudni
megbarátkozni. Például, hogy az
általad szeretett szakmai témakör
már majdnem elavult, érdemes len-
ne elengedni. Vagy, hogy a céljaid
elérése sok időt fog igénybe venni.
Forrás: www.cvonline.hu

Hogyan dolgoznak az 
álláskeresési tanácsadók?
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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 Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve trafó gyártással 
foglalkozó ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési tevékenységünkhöz az alábbi 
pozícióba keresünk munkatársakat:

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
Amit elvárunk: 
• Szakirányú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség
• Versenyképes jövedelem

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 Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve trafógyártással foglalkozó 
ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba 
keresünk munkatársakat:

OPERÁTOR
Amit kínálunk: 
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Törvényi előírásnál magasabb alapbér
• Felvétel saját állományba,
  határozatlan idejű szerződés
• Kulturált munkakörnyezet
• Munkába járás támogatása

Amit elvárunk:
• Általános iskolai végzettség
• Jó kézügyesség, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság

Előny:
• Forrasztásban szerzett gyakorlat

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.
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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

TermeléstervezőTermeléstervező
ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
ÖntvénymegmunkálóÖntvénymegmunkáló
CNC gépbeállítóCNC gépbeállító
KárpitosKárpitos

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:
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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 ill. KARBANTARTÓ LAKATOS
Feladatok: Sajtoló szerszámok beállítása, 
szerszámcserék végrehajtása/ sajtoló szerszámok 
javítása
Elvárás: Fémipari szakmunkás végzettség

UDVARI SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: A telephelyen a közlekedési utak, parkok, 
egyéb közterületek gondozása, tisztán tartása.  
Kommunális hulladék rendszeres és rendezett gyűjtése. 
Üzemi területek tisztán tartása.

Állandó délelőttös műszak.
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
jelentkezését is várjuk!

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.

Élhajlító
munkatársunkat.

Feladatok:
• Síklemez teríték megmunkálás CNC hajlító gépen.
• A termékek legyártása a műszaki rajzoknak megfelelően.
• A legyártott termékek mérőeszközökkel történő ellenőrzése.
• Gyártásokhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése.
• Technológiai fegyelem betartatása.
• A gyártáshoz szükséges dokumentációk szakszerű és
  áttekinthető vezetése.
Elvárások:
• Több műszakos munkarend.
• Fémipari szakmunkás végzettség.
• Műszaki rajzolvasási 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.
Munkavégzés helye: Devecser

Devecserben és Nemesgulácson található telephelyünkön 
acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek és egyedi gépek 
tervezésével és gyártásával foglalkozunk. Termékeink jelentős 
része a külföldi piacokon kerül értékesítésre.

Csapatunk bővítésére keressük:

Amennyiben úgy gondolja, Ön a mi emberünk, töltse ki online 
kérdőívünket az allas.somlo.hu oldalon vagy hívja munkanapokon 

a 70/930-1018-as telefonszámot.

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 Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve trafógyártással foglalkozó 
ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba 
keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ - GÉPBEÁLLÍTÓ
Amit elvárunk:
• Középfokú / szakmunkás végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakmai tapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk: 
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes fi zetés, Cafetéria juttatás
• Kulturált munkakörnyezet

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

Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

Elvárás:

vállalása

a   
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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.

Feladatok: 
• félautomata és automata gépek programozása, üzemeltetése, karbantartása
• részvétel új termék bevezetésében, berendezések telepítésében,
  műszaki folyamatok támogatásában

A Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz, illetve trafógyártással foglalkozó 
ajkai vállalat. Folyamatosan bővülő termelési tevékenységünkhöz az alábbi pozícióba 
keresünk munkatársakat:

GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS

Amit elvárunk:
• Középfokú / technikusi végzettség
• Termelő berendezések működtetésében
  szerzett tapasztalat
• Önálló, pontos munkavégzés
• Számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes fi zetés,
  cafetéria juttatás
• Kulturált munkakörnyezet

Kollégát
keresünk

Ajka, Ipari Park keleti szektor           e-mail: csekenyiallas@gmail.com           Tel: 06 70 932 5818

Elvárás:
• Megbízhatóság, önállóság
• Pontos, precíz munkavégzés

Előny: Targoncás jogosítvány, érettségi,
              építőanyag-ismeret

Amit ajánlunk: 
• Targoncás jogosítvány megszerzése
  díjmentesen
• Önálló munkavégzés
• Versenyképes fi zetés

Raktáros/Árukiadó
munkakörben.

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

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

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



12 2018. március 2.

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

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.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

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

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.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~




