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Déli gyümölcsDéli gyümölcs

Akció!Akció!
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

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

Március 31-én (szombaton)
zárva tartunk. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

03.23-04.30.

MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

Ajka, Hársfa utca 7.
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GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

 
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

ELADÓELADÓ

06-70/524-5481

Többféle tevékenységre alkalmas (iroda, szolgáltatás, egyéb)

27 m2-es helyiség
Ajka legforgalmasabb helyén, 

a városközpontban.

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:

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

Ha azt szeretné, hogy kertje igazi menedék legyen
válassza a 

MENEDÉK KERTÉSZETET 
Kerttervezéstől- Kertépítésen át - Kertgondozásig

“Mert mindenki megérdemel egy szép kertet!”
Farkas Richárd Márk kertészmérnök  06 30 262-1579
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Kulcs Ingatlan Iroda ingatlanokat keres
Ajka, Szabadság tér 2.    06/20/354-7392
www.kulcs-ingatlan.hu

Folytatás az 6. oldalon

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

INGATLAN

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

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011
Devecserben felújításra váró, 
beköltözhető állapotban lévő családi 
ház tavalyi áron, 6.800.000 Ft-ért 
eladó. < 06/70/372-9573, 16-19 
óra között

Kislődön Kalandpark mögött 
Vashámor, komfortos családi ház 
880 nm-es telken eladó. TN < 
06/70/501-2875

Kolontáron régi családi ház mel-
léképületekkel, kerttel eladó. (2 
szoba, előszoba, konyha, spájz, 
fürdő) Fűtés: gáz+cserépkályhák. 
Ár megegyezés szerint. TN < 
06/20/353-6471, 06/20/224-5623, 
06/30/586-7503

171 nm, 5 szoba + 2 nappalis nagy 
családi ház Ajka mellett eladó. TN < 
06/70/774-3935

Egyedi befektetési lehetősé-
geket kínálunk az OTP Ingat-
lanpont folyamatosan bővülő 
ingatlanállományából. Hompó 
Eszter < 06/30/348-0414

INGATLANT KERES
Eladó ingatlanokat kere-
sek befektetők részére. < 
06/30/348-0414 Hompó Eszter 
OTP Ingatlanpont
Eladó házat, sorházat kere-
sek Ajkán és környékén. < 
06/70/885-9591

INGATLAN KIADÓ
Ajkán, a városközponti körforga-
lomra néző, 2 szobás, 54 nm, erké-
lyes, földszinti lakás kiadó. Érd: esti 
órákban. < 06/30/530-9764

Magyarpolányban igényesnek 
szoba kiadó. < 06/30/997-5296

Ajka központjában bútorozott gar-
zonlakás igényesnek kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. < 06/30/989-
9247

ALBÉRLETET KERES
Keresek 2 szobás albérletet Ajkán 
áprilisi költözéssel. 06/70/709-7254

Ajkán 2 szobás albérletet keresek 
1. emeletig. Liftes házban, lehet fel-
jebb. < 06/70/423-0122

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, somlószőlősi oldalán 2400 
nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-
épülettel betegség miatt eladó. Vil-
lany van. < 06/20/377-9773

ÜZLET KIADÓ, ELADÓ
Ajkán a Kereskedők Házá-
ban 30 nm-es üzlet kiadó. < 
06/30/972-6114
13 nm-es üzlethelyiség a ”Csini 
Divatos” tízemeletes alatt 
eladó. < 06/20/941-2765
Héliosz Üzletház földszintjén 
26 nm-es, klimatizált üzlet-
helyiség bérbeadó üzlet vagy 
iroda céljára. < 06/30/579-
3466

GARÁZST KERES
Ajka központjában garázst vennék. 
< 06/30/821-4362

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

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

Új állapotban lévő régi típusú 40x40 
cm-es síkpala kb. 2000 db (kisebb 
tételben is) 150 Ft/db áron eladó. < 
06/30/379-5542

Tuja akció! (2018.03.05-
2018.04.30.) Minőségi 
gyümölcsfák, 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

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

Engedéllyel rendelkező sze-
mély hullajtott szarvasagan-
csot (gímet/dámot/őzet) 
vásárol legmagasabb áron. < 
06/70/388-1389

Eladó gáztűzhely, mosógép, teatűz-
hely, kétszárnyas faablak, parketta, 
kerékpár, csőpolc, mosogató. < 
06/30/821-4362

Sarokkanapé ingyen elvihető. < 
06/30/916-0590

Készpénzért veszek bakelit 
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt, 
régi pénzeket, kitüntetéseket < 
06/30/194-9356

Terménydaráló, valamint kazán 
üsttel együtt eladó. < 06/20/238-
4941

200 l-es fagyasztóláda eladó. < 
06/30/989-9247

Eladó Ajkán újszerű, megkímélt 
állapotban szekrénysor 3,6 m, 2 db 
heverő, fotelok, asztalok, székek, 
konyhabútor, új pehelypaplanok. < 
06/30/646-1077

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 
ablakszárnyak tüzelési célra. < 
06/70/459-4954

ÁLLAT
4 hónapos fekete-fehér, kan tacskó-
foxi keverék kiskutya ingyen elvihető. 
06/30/852-0879

Malacok eladók. < 06/30/241-
5814

120-140 kg-os hízók és tavaszi árpa 
eladó. < 06/20/253-3122

Malacok eladók Devecserben, 
ugyanitt 40 mázsa trágya. < 
06/30/957-7696

Húsvéti bárányok eladók. < 
06/20/553-3471

Malacok eladók, szállítás megold-
ható. < 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

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
Metszést, fakivágást válla-
lok 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270
Gépi földmunkát mini árokásó-
val, kőműves munkát, építő-
anyagok szállítását 3,5 tonnás 
billencs teherautóval vállalok. 
< 06/20/918-7965
Fakivágást, veszélyes fák dön-
tését vállalom. < 06/30/618-
3636
Gépi földmunkát Komatsu 
rakodógéppel vállalunk. < 
06/30/314-2567
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. < 
06/70/326-5436
Egervári Zsolt egyéni vállal-
kozó az alábbi villanyszerelési 
munkákat vállalja: Hajdu vil-
lanybojler javítása, családi és 
emeletes villamos hálózatá-
nak javítása, újraszerelése. < 
06/20/325-0888
Kőműves munkát, felújítást, 
átalakítást, bontást vállalunk. 
< 06/20/218-2963
Lépcsőház-felújítás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, laminált 
parkettázás. Hosszu Csaba < 
+36/20/331-4635
Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
< 06/30/345-4724

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

REDŐNYDOKTOR!REDŐNYDOKTOR!

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

redőny, reluxa
- szúnyogháló szerelés

- redőnyjavítás
Az Ön redőnyöse:

Csapok, mosdók, kádak, wc-k, zuhanyzók, 
bojlerek javítása, cseréje, komplett új rendszerek 

kiépítése, háztartási nagy gépek bekötése, stb.
Minden, ami a vízhez kell.   Tel: 06/30/406-6967

VÍZVEZETÉK VÍZVEZETÉK ésés KÖZPONTI FŰTÉS KÖZPONTI FŰTÉS
szerelés

Ajkai és tapolcai partnereinkhez 
keresünk 2 illetve 3 műszakba 

munkavállalókat:

•  Betanított galvanizáló

•  Ponthegesztő

•  Gyártósori összeszerelő

•  Raktáros

•  Fémsajtoló-gépkezelő

•  Szigetelőanyag-gyártó munkatárs

  70/66-55-297 • 70/66-55-251
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Folytatás a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalról

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!

öntödei betanított munkás
- 8 általános iskolai végzettséggel

Polus-Coop Zrt.

ÁLLÁSAJÁNLATAI:

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

eladó-pénztáros munkatársakat keresünk

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

Junior ABC-be

Csarnok ABC-be

Devecseri Hangya ABC-be

Érd.: 06-30/959-5481

Érd.: 06-30/956-2339

Érd.: 06-30/946-3112

JÁRMŰ
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307
Fiat Seicento 1999-es évjáratú, 
2019. szeptemberig érvényes 
műszakival eladó. < 06/70/605-
4530

2003. évjáratú Opel Astra 70.000 
km-rel eladó. < 06/30/284-8372

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
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
A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörökbe: animá-
tor, karbantartó, takarító. A 
fényképes önéletrajzokat az
in fo@bakony ika landpark .
hu e-mail címre várjuk.
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
Szlovákiában működő nyomda 
munkatársakat keres állandó 
munkaviszonyba - nyom-
dász, gépmesteri pozí-
cióban. Jelentkezni az
order@adc-media.eu, illetve < 
+ 421 905 283 689 telefon-
számon lehet.

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

Ügyes kezű, megbízható var-
rónőt keresek 8 órás főállású 
munkakörben. Változatos, 
kreatív feladat, nem szalag-
munka. Fényképes önéletraj-
zot a következő címre kérem: 
dolgozzvelem62@gmail.com

Kft keres azonnali kez-
déssel CO-hegesztőket 
és szerkezet-lakatosokat 
Nagykanizsára. Nettó:1500-
1600 Ft órabérrel. Utazás, 
napi előleg megoldott. < 
06/30/681-9655
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ÁLLÁST KÍNÁL
Európa pékségbe eladó hölgyet 
keresünk. < 06/30/635-0737
Zalaco Zrt ajkai üzemébe az 
alábbi pozíciókba keres mun-
kavállalókat: pék, betanított 
pék, sofőr. Jelentkezni telefo-
non < 06/20/237-4086 illetve 
személyesen Ajka Ipari Park 
2/5.
Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
művezető pozícióba munkavál-
lalót keres. Jelentkezni telefo-
non < 06/20/237-4086
Ajkai üzem 24 órás portaszol-
gálatának ellátására munka-
társakat keresünk (nyugdíjas 
is) vagyonőri igazolvány előny, 
de nem szükséges. Jelentkezés 
< 06/70/608-1346
Autóbuszvezetőket keresünk 
Ajka, Halimba, Nyirád telepü-
lésekről hosszú távra, szerző-
déses járatokra. < 88/213-368
Dabronyi Napköziotthonos 
Óvoda állást hirdet óvoda-
pedagógusi munkakör azon-
nali betöltésére. Jelentkezési 
határidő: 2018. 03. 29. Érdek-
lődni: < 0630/278-1204
Vagyonőröket keresünk kiemelt 
bérezéssel májustól induló 
zánkai munkahelyre, 24/48 
munkarend, alkalmazotti jogvi-
szonyba. Érd: hétköznap 8-16-
ig. < 06/30/324-6527
Tornamenti Lakásfenntartó 
Szövetkezet takarítónőt keres 
7 órás munkaidőben, lépcső-
házak takarítására. < 88/211-
049, 15 óráig
Németországi munkavégzésre 
keresünk tapasztalattal ren-
delkező villanyszerelőket, 
azonnali kezdéssel. Német 
nyelvtudás előnyt jelent. 
Jelentkezni az alábbi e-mail 
címen ill. telefonszámon lehet: 
iroda@stahl-fabrik.hu < 
06/20/502-7447
Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
felveszünk. < 06/30/494-5585
Azonnali kezdéssel pul-
tost keresünk fagyizóba. < 
06/20/241-5101
Ajkai Járásbíróság felvesz 1 
főt írnoki álláshelyre. Feltétel: 
érettségi, okirattal igazolt gép-
írástudás, informatikai ismere-
tek. Jelentkezés: írásban az 
Ajkai Járásbíróságon (Ajka, 
Rózsa u. 1.) 2018. március 30. 
napjáig.
Káptalanfán Zöld Diófa 
presszóba azonnali kez-
déssel pultost keresünk. < 
06/20/585-3961, 06/70/620-
6325
Ácsot-tetőfedőt és segédmun-
kást keresünk azonnali kez-
déssel. < 06/30/916-4325, 
hegyifarkas62@gmail.com
Villanyszerelő végzettséggel 
karbantartó munkatársat kere-
sünk a Gallus Baromfitenyésztő 
és Keltető Kft. devecseri 
keltető üzemébe. Önéletraj-
zát az alábbi e-mail címre 
várjuk: hr@gallus.hu. < 
06/70/934-2698
Folytatás az 8. oldalon

Jelentkezését várjuk személyesen a fenti telephelyen, 
hétfőtől-péntekig 8:00-15:00 között

Ajka, 
Esze Tamás u. 1.

A Body Wear Kft textilipari vállalkozás folyamatosan 
fejlődő csapatába betanulási lehetőséggel egy műszakos 

munkarendben hosszútávra azonnali kezdéssel foglalkoztatna

OKJ-s targoncavezetői és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
jó fi zikumú

Anyagmozgató - nyilvántartótAnyagmozgató - nyilvántartót,

Munkájára igényes, precíz, ügyes kezű

Varrónőt / Betanított varrónőtVarrónőt / Betanított varrónőt,

Műszaki beállítottságú, villamos berendezésekhez értő

KarbantartótKarbantartót.

A Gallus Kft. gazdasági csapatába 
új munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Mérlegképes könyvelő
LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELADATAI:
• a vállalkozás főkönyvi könyvelése 
• havi és éves zárásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése
• adóbevallások (főként áfa-bevallás), valamint jelentések készítése
• kapcsolattartás a cégcsoporton belüli munkatársakkal,
  egyeztetések elvégzése
• riportok készítése

ELVÁRÁSAINK:
• mérlegképes könyvelői végzettség
• legalább három éves számviteli ügyintézői gyakorlat
• számítógép felhasználói szintű ismerete; 
• MS Excel haladó szintű ismerete
• legalább a számvitel és az általános forgalmi adó tekintetében
  naprakész ismeretek
• önálló munkavégzés, problémamegoldó készség
• alaposság, talpraesett kiállás
• precizitás, pontosság, megbízhatóság
• hosszabb távú elkötelezettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes fi zetés
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
• hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: 8460 Devecser, Levente telep 1.

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését,
kérjük, szíveskedjen elküldeni fényképes szakmai önéletrajzát

hr@gallus.hu e-mail címre.
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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!

MUNKÁT KERES? SZERETNE VÁLTANI? 
SEGÍTÜNK!

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk ajkai partnereink részére:

BETANÍTOTT MUNKA 
SZAKMUNKA

VÁRJUK MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK 

JELENTKEZÉSÉT IS!

                     Diákmunka

ÁLLÁST KÍNÁL
Só és Bors szakácsot, 
pizzaszakácsot illetve ételfu-
tárt keres. < 06/30/875-3975
Soproni székhelyű építőipari 
vállalkozás kőművest keres 
teljes munkaidőben, verseny-
képes jövedelemmel. Jelentke-
zés az alábbi számon lehet: < 
06/30/929-2842
Lágyfagylalt értékesítésére 
eladó munkatársat keresünk. 
Érdeklődni < 06/30/281-2077 
telefonszámon.
Pizzafutárt keresünk! Csopak 
Vendéglő Ajka < 06/70/588-
8099
Évi 2.000.000 Ft+jutalékkal 
józan életű juhászt keresek 
ottlakással a Bakonyban. Csa-
ládos is érdekel. < 06/20/552-
5011
Lakatost vagy ügyes kezű segé-
det keresek másodállásra. < 
06/20/417-9700
Fenyőfa 01 Kft. ajkai telep-
helyére segédmunkást keres 
napi 8 órás munkaidőre. 
B-s jogosítvány, targonca-
vezetői engedély, faiparban 
szerzett tapasztalat előny. 
< 06/70/297-1284 vagy a 
06/30/227-7628-as telefon-
számon. 
Konyhafa készítésére (gépi aprí-
tás) keresek két férfi munka-
erőt alkalmi munkára devecseri 
tüzéptelepre. < 06/30/265-0859

Folytatás a 7. oldalról

A ZENIT Trafi k
üzletünkbe 

eladó-pénztáros 
munkatársat keresünk.

Teljes munkaidős 
foglalkoztatás.

Önéletrajzát küldje:
vitaine@poluscoop.hu

e-mail címre

Ajkai gyártó partnereink részére 

keresünk munkatársakat

bbbeeettanítottt ééésss 
ssszzzzaaaakkkkképzettssééggggeeettt 
igénylő munkakörökbe, több 

műszakos munkarendbe.

A részletekről érdeklődj az

irodavp@opuswork.eu 
e-mail címen, vagy

a 70/610-0064 -es 
telefonszámon.

Munkát keresel vagy váltanál? 
Szeretnél hosszú távon dolgozni? 

Szereted a gyári munka 
adta kiszámíthatóságot és 

szeretnél bejelentve dolgozni? 
Szeretnéd, ha rajtad múlna, 

mennyit keresel? 

Ha a válaszod igen, 
akkor jelentkezz hozzánk!

Csörgess meg, visszahívunk!

Amit kínálunk:
Versenyképes juttatások
Szerződéses járat vagy önálló 
bejárás esetén útiköltség támogatás
Távoli lakóhely esetén ingyenes 
szálláslehetőség
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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
Elektromos karbantartóElektromos karbantartó

Minőségügyi referensMinőségügyi referens
TermeléstervezőTermeléstervező
ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
ÖntvénymegmunkálóÖntvénymegmunkáló
CNC gépbeállítóCNC gépbeállító
KárpitosKárpitos
AnyagmozgatóAnyagmozgató

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:

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
Előnyt jelent:
• Finommechanikai szerelésben való jártasság
• Forrasztásban szerzett gyakorlat

GÉPBEÁLLÍTÓ TECHNIKUS
Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Precíz, önálló munkavégzés
Előnyt jelent:
• Hullámforrasztó gép ismerete

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.

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola, 
Sportiskola és Kollégium Bánki Donát 
Intézményegysége

iskolaépület takarítására azonnali belépéssel 

TAKARÍTÓT keres.
Feladatok:
- Tantermek, szertárak, irodák, mosdók, öltözők, WC-k, 
   folyosók takarítása, tisztántartása, kertgondozás
Elvárások:
- Megbízhatóság
- Precíz munkavégzés
Előnyt jelent:
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Ajka, Bródy I. u. 2.
Munkarend: hétfőtől-péntekig, állandó délután, napi 8 órában

Fényképes önéletrajzokat a gombos.nikolett@ajkaiszik.hu e-mail címre 

vagy személyesen az iskolában munkanapokon 

8.00-13.00 óra között várjuk!

Megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését várja

a Gallus Baromfi tenyésztő és Keltető Kft. 
rész- vagy teljes munkaidős munkarendbe.

Jelentkezését várjuk a hr@gallus.hu vagy a
+36/70/934-2698-as telefonszámon.

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

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
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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 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!

CNC gépekre
gépkezelõket és 
szakképzett CNC 

forgácsoló 
szakembereket

keres műszakos
munkarendbe.

Bővebb információ:
info@tfcnc.eu

06-30/853-8620

Családi vállalkozás

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA



2018. március 23.   11ÁLLÁSBÖRZE

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

RECEPCIÓS
Elvárások:
• Középfokú végzettség 
• Alapszintű angol és/vagy német nyelvtudás
  (előny: középfokú nyelvtudás)
• Jó kommunikációs képesség
• Ápolt megjelenés, udvarias fellépés,
  segítőkész személyiség
Feladatok:
• Bejövő telefonok fogadása és továbbítása
• Vendégek fogadása
• Belépőkártyák és kulcsok kezelése

Egy műszakos munkavégzés

Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

JELENTKEZÉS: a csmonika@ajkaelektron.hu e-mail címre 
küldött fényképes önéletrajzzal

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

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.

GÉPBEÁLLÍTÓ ill. KARBANTARTÓ LAKATOS
Feladatok: Sajtoló szerszámok beállítása, szerszámcserék 
végrehajtása/ sajtoló szerszámok javítása

Elvárás: Fémipari szakmunkás végzettség

Az Ajkai Végrehajtó Iroda teljes munkaidős, 
pénzügyi területen jártas

MUNKATÁRSAT KERES.
Közgazdasági, pénzügyi-számviteli végzettség előnyt jelent.

A szakmai önéletrajzokat a vh.0581@mbvk.hu e-mail 
címre kérjük küldeni. 

A munkaviszony kezdete 2018. április 2.
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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

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.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~


