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zsákos burgonyazsákos burgonya
HazaiHazai

HazaiHazai
29299090

Ft/dbFt/db

9999Ft/kgFt/kg
30 kg-os 30 kg-os 

kiszerelésbenkiszerelésben
2970 Ft/zsák2970 Ft/zsák

10 kg-os kiszerelésben10 kg-os kiszerelésben
990 Ft/zsák990 Ft/zsák

564 Ft/kg564 Ft/kg

Vető méretű burgonyaVető méretű burgonya

Déli gyümölcsDéli gyümölcs

Akció!Akció!

9999Ft/kgFt/kg

Ajka, Kereskedősor
www.kiralycipo.hu

03.29-ől 04.30-ig, ezen belül 
a készlet erejéig:

a teljes árukészletre!

VÉGKIÁRUSÍTÁS

30-50%

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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Folytatás a 4. oldalon

Kehidakustányban
a Kehida Termál mellett, 

teljesen új építésű 
étterem és 

konyha keres 
felszolgálókat, 

szakácsokat, pizzaszakácsot,
konyhai kisegítőt, 

főzőasszonyt, kézilányt,
szobaasszonyt 
és recepcióst,
éves állásra, 

kiemelt bérezéssel.
A szállás megoldható. 

A fényképes 
önéletrajzokat az 

info@kehidakustanypanzio.hu
e-mail címre várjuk.

Bővebb információ: 

06-20-404-6878

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

INGATLAN

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

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

Ajka-Padragkúton négyes társas-

házban 1,5 szobás lakás eladó. < 

06/30/772-4709

Családi ház Ajkán eladó dupla 

telekkel, különálló lakással, 2 gene-

rációs. Ár: 16.500.000 Ft TN < 

06/30/932-8913

INGATLANT KERES

Eladó ingatlanokat kere-
sek befektetők részére. < 
06/30/348-0414 Hompó Eszter 
OTP Ingatlanpont

ALBÉRLETET KERES

Kiadó 2 szobás lakást keresek 

Ajkán. < 06/20/236-6648

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

Héliosz Üzletház földszintjén 
26 nm-es, klimatizált üzlet-
helyiség bérbeadó üzlet vagy 
iroda céljára. < 06/30/579-
3466

Borszörcsökön üzlethelyiség 
raktárakkal bármilyen célra 
eladó. < 06/70/362-6047

GARÁZST KERES

Ajkán garázst vennék. < 

06/30/986-6075

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

Eladó Ajkán újszerű, megkímélt 

állapotban szekrénysor 3,6 m, 2 db 

heverő, fotelok, asztalok, székek, 

konyhabútor, új pehelypaplanok. < 

06/30/646-1077

Érett istállótrágya szállítással eladó. 

< 06/30/236-5095

Tűzifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567

Ingyenesen elszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

tűzhely, kályhák) és mindenféle fém-

hulladékot. < 06/30/875-1721

Tűzifa eladó. EUTR: 
AA5836888. < 06/30/612-
7679

ÁLLAT

Malacok eladók. < 06/30/241-

5814

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

www.névjegypartner.hu

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

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

Lépcsőház-felújítás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, laminált 
parkettázás. Hosszu Csaba < 
+36/20/331-4635

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

Fiat Seicento 1999-es évjáratú, 

2019. szeptemberig érvényes 

műszakival eladó. < 06/70/605-

4530

Renault Megane Grand Tour 2007. 

évjárat, 1.5DCI, 2019.07.24-ig 

műszakis eladó. Irányár: 650.000 Ft. 

< 06/30/474-6366

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

Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
művezető pozícióba munkavál-
lalót keres. Jelentkezni telefo-
non < 06/20/237-4086

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

Kft keres azonnali kez-
déssel CO-hegesztőket 
és szerkezet-lakatosokat 
Nagykanizsára. Nettó:1500-
1600 Ft órabérrel. Utazás, 
napi előleg megoldott. < 
06/30/681-9655

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.

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

Kombi rakodó- árokásóval
Területtisztítás, tereprendezés

06-30/314-2567
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AJKÁN 
Pótkocsik, utánfutók, 
autók, tgk. motorok

HOMOKSZÓRÁSA
Kerítések, fém-, fa felületek

felni garnitúrák
TISZTÍTÁSA

Műgyanta bevonatok
készítése

Ajka, Timföldgyári u. 12.
Érd.: 06-20/465-5733
          06-30/572-1241

 
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

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

HORGÁSZOK
FIGYELEM!

Újra indul a
halimbai
Kis-tó
06-70/329-2728
06-30/598-4129

Ajka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 

minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás:

Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

Tel/fax: 88/200-843

Mobil: +36/30/954-9086

E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!
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Folytatás az 2. oldalról

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.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
  • Szakirányú végzettség

  • Szakmai tapasztalat

GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
  • félautomata és automata gépek
    programozása, üzemeltetése, karbantartása

  • részvétel új termék bevezetésében,
    berendezések telepítésében, műszaki
    folyamatok támogatásában

  • Középfokú / technikusi végzettség

  • Termelő berendezések
    működtetésében szerzett tapasztalat

  • Számítógépes ismeretek

GÉPKEZELŐ, -BEÁLLÍTÓ
  • Középfokú / szakmunkás végzettség

  • 3 műszakos munkarend vállalása

OPERÁTOR
  • 8 általános iskolai végzettség

  • jó kézügyesség, pontos munkavégzés

   • Forrasztásban szerzett gyakorlat

Elvárások:

Feladatok:

Elvárások:

Elvárások:

Elvárások:

Előny:

A Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz és 
trafógyártással foglalkozó ajkai vállalat. A termelés folyamatos 
bővítése érdekében az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

Érdeklődni, jelentkezni:

Ajka, Csopak Vendéglő  Tel: 06/70/588-8099

FELSZOLGÁLÓT
KERESÜNK!KERESÜNK!

ÁLLÁST KÍNÁL

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
felveszünk. < 06/30/494-5585

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

Fenyőfa 01 Kft. ajkai telephe-
lyére segédmunkást keres napi 
8 órás munkaidőre. B-s jogosít-
vány, targoncavezetői engedély, 
faiparban szerzett tapasztalat 
előny. < 06/70/297-1284 vagy a 
06/30/227-7628-as telefonszá-
mon. 

CNC gépkezelőket, gépla-
katos karbantartót kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Hosszútávú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy 
igényes, díjmentes szállás biz-
tosított. < 06/70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

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

Lágyfagylalt értékesítésére 
eladó munkatársat keresünk. 
< 06/30/281-2077

C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőket 
keresek. < 06/70/411-2192

Gépjárművezetőt keresünk 
Ajkán, 1,5 tonnás kisteherau-
tónkra, áruszállítói feladatok 
ellátására. Bemutatkozó leve-
let a joldolgozok@gmail.com
e-mail címre kérünk.

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

ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐR
Elvárás:
• Középfokú végzettség
• 3 műszak vállalása
• Mérőeszközök (tolómérő, mikrométer..)
  kezelésében való jártasság

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

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.

PONTHEGESZTŐ/ FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ-MOSÓ

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

Megemeltük béreinket, 
csatlakozzon hozzánk most!

öntödei szakmunkás
– szakmunkás végzettséggel

öntödei betanított munkás
– 8 általános iskolai végzettséggel

robotkarbantartó
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

targoncavezető
– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

gépi forgácsoló
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

gépkarbantartó
– szakirányú végzettséggel és tapasztalattal

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

szerszámkészítő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

informatikus
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

kontroller
– felsőfokú pénzügyi - számviteli végzettséggel

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

Ajkai gyártó partnereink részére 

keresünk munkatársakat

bbbbeeettanítottt ééésss 
ssszzzzaaaakkkkképzettssééggggeeeettt 
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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086



A KÓKAI TÖMÍTÉSTECHNIKAI KFT., Magyarország egyik vezető gumiipari alkatrész-gyártó 
vállalata. Jelenleg több, mint 7000 négyzetméteren folytatjuk termelő tevékenységünket, 
amelyhez elhivatott, a jármű-, automatizálási- és háztartási-elektronikai iparban használt alkatrészek 
magas minőségi elvárásait teljesíteni képes munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

TERMELÉS-TÁMOGATÓ FOLYAMATMÉRNÖK
A munkakörbe tartozó főbb feladatok
• minőségi és hatékonysági célok elérésének támogatása a teljes termelési folyamatban
  (együttműködés a technológiai csapattal, részvétel automatizálási projektekben stb.)
• termelési folyamatok elemzése, értékelése, fejlesztése
• a termelési folyamatokkal kapcsolatos dokumentációk létrehozása, összeállítása,
  felügyelete, bevezetése, ellenőrzése
Elvárások
• felsőfokú műszaki végzettség (pályakezdő mérnökök jelentkezését is várjuk)
• angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete
• nagyfokú önállóság mellett felelősségteljes munkavégzés csapatban is
• jó problémamegoldó és kommunikációs készség
• Creo ismeretek (emellett ProEngineer ismerete előnyt jelent)
• autóipari/ISOTS/VDA ismeretek előnyt jelentenek

Amit ajánlunk
• több elemből álló versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség egy kiváló csapatban, folyamatosan fejlődő
  és a piaci igényekhez igazodóan változó mérnöki feladatokkal
• hosszú távú, stabil munka- és karrierlehetőség
• azonnali munkakezdési lehetőség egy biztos alapokon álló magyar tulajdonú vállalatnál

Kérjük, hogy önéletrajzát és motivációs levelét a krisztina.kokai@kokai.hu
e-mail címre küldje. Köszönjük jelentkezését!

QUALITY MANAGER
A munkakörbe tartozó főbb feladatok
• a vállalat minőség-irányítási és –biztosítási tevékenységével kapcsolatos stratégiai
  és operatív feladat tervezése, koordinálása, ellenőrzése
• aktív részvétel a napi feladatokban, külső és belső auditokban, fejlesztésekben
Elvárások
• minőségirányítási vagy minőségbiztosítási területen, termelő vállalatnál szerzett minimum
  3-5 éves tapasztalat (autóipari tapasztalat előnyt jelent)
• ISO/IATF16949/VDA szabványok és kapcsolt minőségtechnikák (8D, FMEA stb.) ismerete
• angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű használata
• proaktív üzleti és vevőorientált szemlélet
• szakirányú felsőfokú végzettség

Amit ajánlunk
• több elemből álló versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség egy kiváló csapatban, fejlődő és a piaci igényekhez
  igazodóan változó feladatokkal
• hosszútávú, stabil munka- és karrierlehetőség
• azonnali munkakezdési lehetőség egy biztos alapokon álló magyar tulajdonú vállalatnál

Kérjük, hogy önéletrajzát és motivációs levelét juttatási igénye megjelölésével
a gergo@kokai.hu e-mail címre küldje.  Köszönjük jelentkezését!
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A Beo Kft . 
férfi  munkavállalót keres
azonnali kezdéssel, szivacsvágó munkakörbe
Amit ajánlunk:
- fi x, hosszútávú munkahely
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend 
     (hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- nettó 128.000 Ft munkabér 
     (bruttó 192.000 Ft havibér, bruttó 1.108 Ft órabér)
- 13. havi fi zetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni: e.kovacs@beo-kft .hu
Érdeklődni személyesen: 

Kovács Eszter 8454 Nyirád TSZ Major 8:00 – 15:00
telefonon: +36-88/235-370

Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

felvételt hirdet

ÁCS, KŐMŰVESÁCS, KŐMŰVES
munkakörbe, folyamatos éves munkakörbe, folyamatos éves 

állásra, kiemelt bérezéssel.állásra, kiemelt bérezéssel.

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
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A ZENIT Trafi k
üzletünkbe 

eladó-pénztáros
munkatársakat

keresünk.
Teljes munkaidős 

foglalkoztatás.
Önéletrajzát küldje:

vitaine@poluscoop.hu
e-mail címre vagy

adja le a
ZENIT Trafi k üzletben

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

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

• Munkaügyi, bér- és TB ügyintézőMunkaügyi, bér- és TB ügyintéző
• Pénzügyi munkatársPénzügyi munkatárs
• Minőségügyi referensMinőségügyi referens
• TermeléstervezőTermeléstervező
• ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
• ÖntvénymegmunkálóÖntvénymegmunkáló
• CNC gépkezelőCNC gépkezelő
• KárpitosKárpitos
• AnyagmozgatóAnyagmozgató

inspired by smart concepts

Noszlopra:Ajkára:

Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott telefonszámokon, vagy 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: Fax:  Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Alapórabérek 

985 Ft/h-tól!

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyar-
országon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye hatá-
rán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
RAKTÁROS
HULLADÉKKEZELŐ
Amit kínálni tudunk:

Feltételek:

LEATHER, VALUE OF NATURE



8 2018. március 29. 

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.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~

MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

Ajka, Hársfa utca 7.

 

 

LÁGY CSONTKOVÁCSOLÁSLÁGY CSONTKOVÁCSOLÁS
ENERGETIZÁLÁSSALENERGETIZÁLÁSSAL

MÁRTI MASSZÁZSMÁRTI MASSZÁZS

Tóthné MártiTóthné Márti Tóth BernadettTóth Bernadett

A test szimmetriájának helyreállítása A test szimmetriájának helyreállítása 
nyújtásokkal és izületi kimozgatásokkalnyújtásokkal és izületi kimozgatásokkal

Ajánlott:Ajánlott:
- derék-, hátfájás- derék-, hátfájás
- nyaki merevség- nyaki merevség
- csípő-, térdizületi- csípő-, térdizületi
   kopások   kopások
- izomfájdalmak- izomfájdalmak
- végtagzsibbadás- végtagzsibbadás
- gerincferdülés- gerincferdülés
- krónikus fejfájás- krónikus fejfájás

HOTEL AJKAHOTEL AJKA
2. emelet2. emelet

Tel: 06-20-437-8823Tel: 06-20-437-8823

Bioenergetikai kezelésekBioenergetikai kezelések MANUÁLTERÁPIA

haladó pránagyógyítóhaladó pránagyógyító
masszázs terapeutamasszázs terapeuta

frissítő svédmasszázsfrissítő svédmasszázs
lágy csontkovácsoláslágy csontkovácsolás

Kellemes húsvéti Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk!

MANUÁLTERÁPIAMANUÁLTERÁPIA
Válogasson kínálatunkban 

Nagypénteken is!

                                                      Termékek:

www.szundipaplan.hu/ 
regisztráció /AjkaVIP   Érd: 06/30/252-9569

Hálószobai textiltermékek
nagy választékban, termelői áron!
Vásár: március 30, 9-11-ig
Padragkúton, telephelyünk: Padrag-Halimba

között a főút mellett (a régi Tsz. telepen)

ACÉLSZERKEZETESACCÉLSZERKEZETESACÉLSLSZERKEEZE ESTESES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

MeMM grenMMMMegrenegreren

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. *17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 3
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres
garázs horganyzott
vázszerkezettelvázszerkezettel
g g yg y

t

KutyakennelKutyakennel
3x2 m t

3x5 méteres
színes garázs
billenő kapuvalbillenő kapuval

gg

t




