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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

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-ig

www.horizontbutor.hu

Az akció 2018. április 6–május 3-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be 
és győződjön meg személyesen erről a szuper ak cióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, 

szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Vigyázz, kész, rajt!

AKCIÓ INDUL!
ELZA szekrénysor 3,0 m

FLOW sarokgarnitúra, fekvőf.: 222 x 140
BERN keretléces 
gardrób 2,7 m

ORSI konyha-
garnitúra 2.0 m 
mosoga-
tótálcával, 
munkalappal

115 900 Ft

165 900 Ft

84 900 Ft

117 900 Ft

125 900 125 900 FtFt

175 900 175 900 FtFt

89 900 89 900 FtFt

127 900 127 900 FtFt
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Kulcs Ingatlan Iroda ingatlanokat keres
Ajka, Szabadság tér 2.    06/20/354-7392
www.kulcs-ingatlan.hu

Folytatás az 4. oldalon

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:

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.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~

HORGÁSZOK
FIGYELEM!

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

Ipari és lakossági
VILLANYMOTOROK, SZIVATTYÚK

komplett javítása, vízellátó 
rendszerek tervezése.

Új villanymotor, szivattyú,
FREKVENCIAVÁLTÓK

beszerzése, szaktanácsadás.
Transzformátorok tekercselése.

Ajkán és környékén ingyenes 
kiszállással.

AVILL-REX Kft. Ajka
Hívjon, segítek: 06-30/543-9788

VÁSÁROLJA MEG TÉLI TÜZELÔJÉT IDÔBEN!

FÛRÉSZÁRUFF
FENYÔ-FÛRÉSZÁRU 

MINDEN 
MÉRETBEN:

TÛZIFAAA

12.500  
Ft/m3-tôl

06-30-929-69720
Áraink az ÁFÁ-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.

EUTR szám: AA5811791 • Érvényes: 2018.03.29-tôl visszavonásig.

Tel.: 06-30-929-69706970

INGATLAN

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

Ajka-Padragkúton négyes társas-
házban 1,5 szobás lakás eladó. < 
06/30/772-4709

Családi lakóházak tervezése 
rövid határidővel. Tomor László 
< 06/30/412-7769
Tósokon csendes környezetben 
kertes családi ház garázzsal, mellék-
épülettel eladó vagy I. emeleti, 1,5 
szobás lakásra értékegyeztetéssel 
cserélhető. TN < 06/30/915- 0851

Eladó 54 nm-es, tetőtéri lakás Ajkán 
a Tölgyfa utcában. TN < 06/30/536-
2101, 06/30/582-4201

Padragkúton, 4 éve teljesen újjá-
épített 100 nm-es családi ház eladó. 
Rendezett udvar, ipari áram, gáz 
a telken. Ár: 19.000.000 Ft TN < 
06/20/924-5567  

Ajkán 1 szobás, II. emeleti lakás 
eladó. TN < 06/70/563-3048

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

Ajkán, Kossuth utcában 1,5 szobás, 
felújított lakás kiadó. < 06/30/466-
0784
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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

Kombi rakodó- árokásóval
Területtisztítás, tereprendezés

06-30/314-2567

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

A19-302550 sz. Földtulajdonosi 
Közösség a vadászati jog bérbeadása 

után járó földbérleti díjat 2017. évre az 
alábbiak szerint fizeti ki.

(Ajka, Halimba, Szőc, Nyirád, 
Pusztamiske, Devecser, Kolontár)

H I R D E T M É N Y

Helyszín:
8461 Devecser, Ady E. u. 2., 

Poós Alajosné Lenner Ibolya
Tel.: 88/223-113. 06-20/251-6918

Fizetési időpontok:

Sárdi Attila
Földtulajdonosi Közösség képviselője

Tel: 06-70/436-5125

2018. április 12. (csütörtök)    7-15 óra
2018. április 13. (péntek)          7-15 óra
2018. április 16. (hétfő)             7-15 óra
2018. április 17. (kedd)              7-15 óra
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Folytatás az 5. oldalon

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

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

ÜZLET KIADÓ, ELADÓ
Héliosz Üzletház földszintjén 
26 nm-es, klimatizált üzlet-
helyiség bérbeadó üzlet vagy 
iroda céljára. < 06/30/579-
3466
Borszörcsökön üzlethelyiség rak-
tárakkal bármilyen célra eladó. 
< 06/70/362-6047

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 szőlőfaj-
ták érkeztek. Smaragdtuják, 
kék hamisciprusok, terülő 
borókák, gazdagon virágzó 
díszcserjék, díszfák, fagyal, 
Leyland ciprusok, fenyőkü-
lönlegességek, mediterrán 
növények, télálló kaktuszok, 
sziklakerti évelők, virágpa-
lánták nagy választékban. 
Konténeres gyümölcsfák, 
bogyósok és rózsák kapha-
tók. A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállítást 
vállalunk. Ajka-Bódé, Köztár-
saság 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

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

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

ÁLLAT
140-160 kg-os hízók eladók Borször-
csökön. 450 Ft/kg. Szállítás megold-
ható. < 06/30/341-7475

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

Folytatás az 2. 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

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
ÁLLÁSajánlat

Á
L

L
Á

S

- ha rendelkezel
  középfokú
  végzettséggel
- ha szeretnél
  egy lendületes
  csapatban dolgozni
- ha vannak jó ötleteid,
  önálló és kreatív
  gondolataid
- ha szeretnél prémium
  Svéd és Német
  termékekkel foglakozni,
  értékesíteni

Akkor rád számítunk
és Te is számíthatsz ránk!

Jelentkezés, információ:
info@gardenpont.hu / 06-70-372-9397

Önéletrajzot az info@gardenpont.hu e-mail címre várjuk.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Ajkán
április 14-én.
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Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁS
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

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

Szobafestést vállalok. Hidi 
Tamás < 06/30/780-7938

Kőműves munkát, építést, bon-
tást vállalunk. < 06/20/218-
2963

Professzionális nyomdai 
megoldások igényes 
névkártyától a többoldalas 
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
Elektromos moped mozgáskorlá-
tozottak részére, jó állapotban eladó! 
< 06/30/405-5666

ÁLLÁST KERES
Éjjeli őr, telepőrzés, portaszolgálat 
állást keresek. Ajka < 06/70/280-
1057

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

Betanított dolgozókat 
keresünk megnövekedett 
gyártásunkba, havi átlag 
kereset nettó 180-200.000 
Ft. Szállást, utazás, mun-
kába járást biztosítunk. 
Győri, mosonmagyaró-
vári munkahelyünkre. < 
06/70/639-9920

IVECO márkakereskedés és 
szerviz hegesztő-lakatos 
munkatársat keres Ajka - 
bakonygyepesi telephelyére. < 
06/30/227-3938

Otthoni pénzkereset! Reklám-
tárgyak csomagolása stb.< 
06/90/603-607 (audiopress.
iwk.hu, bruttó 635 Ft/perc, 
06-1-222-8397)
Ház körüli munkára keresek 
munkatársat Padragkúton. 
Munka mellett vagy nyugdíjas-
ként is végezhető. Érdeklődni: 
< 06/20/924-5567
Ajkára keresünk vagyonőröket 
objektumőrzésre alkalmazotti 
munkaviszonyban, kedvező fel-
tételekkel. < 06/70/414-1061

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!

Érdeklődni, jelentkezni:

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

FUTÁRT
KERESÜNK!KERESÜNK!
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Veszprémbe áru-összeké-
szítő és targoncás kollé-
gákat keresünk, azonnali 
kezdéssel 1 műszakba. 
E-mail: geminihrkft@gmail.
com < 06/70/316-1934.

Ponyvás nyerges-vagy mega 
szerelvényekkel rendelkező 
alvállalkozókat keresünk nem-
zetközi viszonylatú munkára. < 
06/30/490-4980
Só és Bors szakácsot, 
pizzaszakácsot illetve ételfu-
tárt keres. < 06/30/875-3975

Nincs munkád? Nem 
dolgozol? Betanított 
munkakörbe keresünk kol-
légákat sopronkövesdi és 
ajkai munkahelyre. Ingye-
nes szállással, utazási 
költségtérítéssel, nettó 
170.000 Ft havi jövede-
lemmel, Cafetéria, előleg, 
bejelentett munkaviszony, 
albérlet támogatás, 6 hónap 
után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkalehető-
ség, kiváló munkakörnyezet. 
Feltétel: 8 általános iskolai 
végzettség. < 06/70/315-
8492

Ajkai munkahelyre, fizikai 
munkára férfi munkavállalókat 
keresünk állandó délelőttös 
műszak, 8 órás bejelentés-
sel. Túlóra esetén extra bér. 
Érd: munkanapokon 09-12 óra 
között < 06/30/324-7221
Ács vagy ács szakmunkában 
jártas munkavállalót keresünk 
hosszú távra. Lehet nyugdíjas 
is. < 06/70/227-5889 vagy 
06/30/295-6603

A Gallus Baromfi tenyésztő és Keltető Kft.

VILLANYSZERELŐ
munkatársat keres üzemeltetési, 
karbantartási és hibaelhárítási 
feladatok ellátására.

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

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

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
• Elektromos karbantartóElektromos karbantartó

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

inspired by smart concepts

Noszlopra:Ajkára:
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A Fuchs Tojás Kft . azonnali munkakezdéssel 
keres egy műszakos munkarendbe

betanított munkára
munkavállalókat.
Havi nettó kereseti lehetőség
150 000-200 000 Ft
Továbbá mezőgazdasági végzettséggel vagy 
baromfi nevelésben szerzett gyakorlattal 

baromfi  gondozót
Havi nettó kereseti lehetőség
200 000-250 000 Ft
Egyéb juttatások:
Cafeteria, Erzsébet utalvány, utazási támogatás

Önéletrajzot a fuchsbaromfi @gmail.com 
címre kérjük, illetve jelentkezni a
0630/871-5942 telefonszámon.

Termeléstervező (elektronikai területre), Ajka Ipari Park 
Családi vállalkozásként, 22 éve tevékenykedünk 
Ajkán, több mint 100 munkavállalóval. CNC eszterga 
és maróalkatrészek, hegesztőalkatrészek előállításá-
val foglalkozunk. A mechanikai gyártás mellett előál-
lítunk továbbá elektronikai kapcsolószekrényeket és 
elektronikai alkatrészeket is.  

Elvárások:
■  Elektronikai technikus végzettség 
■  Német nyelvtudás írásban és szóban
■  Rugalmasság, gyakorlatias szemlélet
■  Felhasználói szintű számítógép kezelői ismeretek
■  Elektronikai gyártásban szerzett tapasztalat    
Amit kínálunk:
■  Versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások, utazási költségtérítés
■  Izgalmas, motiváló környezet
■  Hosszú távú, biztos munkahely egy sikeres és folyamatosan fejlődő vállalatnál
■  Egyműszakos munkarend (csak délelőtt)

SPEED-TECH Kft. Gyár utca 35, 8400 Ajka        E-mail: offi ce@speedtech.hu    Telefon: 06 88 510 000

Feladatok:
■  Termelés tervezése és irányítása
    a vevői megrendelések alapján
■  Napi kapcsolattartás az osztrák anyacéggel
■  Dokumentáció kezelése
■  Statisztikák, leltárlisták, kiértékelések kezelése
■  Alapanyag rendelkezésre állásának napi vizsgálata
■  Könyvelések a vállalatirányítási rendszerben

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

Ajkai gyártó partnereink részére 

keresünk munkatársakat

bbbeeettanítottt ééésss 
ssszzzzaaaakkkképzettssééggggeeeettt 
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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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

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

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

 
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

Kifutó festéktermékek
TAVALYI ÁRON!

A készlet erejéig.

CSEREPEK    Construma AKCIÓ áprilisban!

MUNKARUHÁZAT
folyamatosan bővülő készlettel!  

Ajka, Ipari Park, Keleti szektor II./1  Tel: 88/500-152 
Mobil: 06/30/268-3542, Nyitva H-P: 7-16, Szo: 7-12

Építőanyag alaptól a tetőig! 
BANKKÁRTYA
ELFOGADÓHELY

SZÁLLÍTÁS: 6,5 t-s darus-billenős, 22 t-s darus szerelvény és 1,5 t-s teherautóval.Családias
környezet!

Udvarias
kiszolgálás!

04.06-04.30-ig, ezen belül a készlet erejéig


