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BEKO 
RCNE365E45W
A +++
NO FROST 
KOMBINÁLT HŰTŐ
320 liter

BEKO 
RCNE520E40ZX
A+++
NO FROST 
KOMBINÁLT HŰTŐ
454 liter, 
70 cm széles
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BEKO 
DPS 7205 W3
A++
7 kg kapacitás
HŐSZIVATTYÚS 
SZÁRÍTÓGÉP

BEKO 
WMY 71633 PTLE
A+++
7 kg
1600 FORD. INVERTER MOTOR

BEKO 
BUE 22021 X 
KERÁMIA FŐZŐLAPPAL
GRILL
LÉGKEVERÉSESBAUKNECHT 

MW49
800 W GRILL
LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) 
FUNKCIÓ

BAUKNECHT 
WMT ECOSTAR 732 DI
A+++
7 kg, 1200 FORD. FELÜLTÖLTŐS 
MOSÓGÉP

154.000 Ft

109.000 Ft
191.000 Ft

119.000 Ft

120.000 Ft

99.000 Ft

118.000 Ft

79.000 Ft
129.000 Ft

79.000 Ft
73.000 Ft

35.000 Ft

104.000 Ft

69.000 Ft

HŰTŐSZEKRÉNY SZÁRÍTÓGÉP

Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet 
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

MOSÓGÉP

MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ
SÜTŐ SZETT

MOSÓGÉP

TŰZIFA 
ELADÓ

Hasított méteres tűzifa:
    bükk:  27.000 Ft/erdei köbm./ 1x1x1,75

    cser: 27.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,75

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,75

   cser: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,75

Kuglifa (8-15 cm vastag):
   cser: 25.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,75
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A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/8289-999
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MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

Ajka, Hársfa utca 7.

 

 

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

Készülékeink teljes beüzemeléssel
akár már 198.000 Ft-tól kaphatóak

Előzze meg a sorbanállást,
Rendeljen most TŐLÜNK klímát!

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

+36-70/429-3286-os telefonszámon.
Piros Róbert  Besser Klíma Bt. Ajka

Lakossági
klímaszerelés!
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GÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.
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+36-70/429-3286-os

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 Ft Ft Ft Ft Ft Ft-tól-tól-tól

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
-tól kaphatóak kaphatóak kaphatóak

TŐLÜNK 
Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel

TŐLÜNK 

198.000198.000198.000

LakosságiLakosságiLakosságiLakossági
klímaszerelés!klímaszerelés!klímaszerelés!klímaszerelés!klímaszerelés!klímaszerelés!

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
klímaszerelés!

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,

Lakossági
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Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon abesserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

 telefonszámon.
besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

+36-70/429-3286-os telefonszámon.+36-70/429-3286-os
  Besser Klíma Bt. Ajka

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 
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02.01-02.28.

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

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
5 nagykereskedő
CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

Több, mint 200 féle
laminált padló!

Ebből raktáron
több, mint 50 féle!

Kis bolt

AJÁNDÉK

Teljesség igénye nélkül megtalálható még:

Vízálló padló konyhába
és akár fürdőbe is!

Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

03.01-04.30.

beépítés, javítás, beállítás
Zárszerkezet csere vagy javítás. 

06/20/244-6224 Török Zoltán 

Folytatás az 5. oldalon

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

Ajkarendeken 120 nm-es, 3,5 
szobás, felújításra szoruló családi 
ház eladó esetleg panellakást beszá-
mítok. TN 06/30/993-3545

Eladó Ajkán 2 szobás, 4. emeleti, 
56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: 
14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

Eladó Ajka központjában egyszin-
tes, 4+1 félszobás, 2 fürdőszobás, 
160 nm-es összkomfortos családi 
ház. Garázs az udvarban, pince hátul 
a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-
tandó lakást beszámítok értékegyez-
tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 
< 06/20/329-2586

INGATLANT KERES
Olyan eladó családi házat keresünk 
Ajkán, Tósokon, Bakonygyepesen 
vagy Magyarpolányban, amely 3 
szobás és kb. 90-100 nm-es. Érték-
határ maximum 18.000.000 Ft. < 
06/30/641-5672

KIADÓ INGATLAN
Kiadó Ajkán a városközpont-
ban 2 szobás, bútorozott lakás 
számlaképesen, elsősorban 
cégek részére. 2 havi kaució 
szükséges. < 06/30/237-2607

Kiadó Ajkán 2 szobás társas-
házi lakás, számlaképesen. 
Elsősorban cégek részére. 
2 havi kaució szükséges. < 
06/30/353-4465

Pécs, Herman O. utcai 1,5 szobás, 

igényes lakás, bútorozottan, gépe-
sítve hosszú távra kiadó. Belváros-
hoz közel, gyönyörű panorámával, 
csendes környezetben. Bérleti díj: 
100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-
9519

Ajka központjában 2 szobás, I. eme-
leti lakás kiadó. < 06/70/394-2709

Ajkán bútorozott garzonlakás kiadó. 
< 06/70/372-9575

Ajkán a Gyár utcában 3 szobás 
(max. 6 főnek) családi ház bútoro-
zottan hosszú távra kiadó. Elsősor-
ban cégeknek, számlaképesen! < 
06/30/239-6811, 06/30/229-3705

Kiadó megbízható személynek 
hosszú távra ajkai, belvárosi 2 szobás 
lakás. 70.000 Ft+rezsi, 2 havi kaució 
szükséges. < 06/20/317-0505

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

Bakonygyepesen kamionmosó 
mellett 0,7 ha terület eladó. < 
06/20/992-4517

Somló-hegyen 2880 nm szőlőte-
rület pincével eladó. < 06/30/660-
0676, 06/20/998-7662

Babucsa dűlőben 2 db egymás 
mellett lévő összközműves építési 
telek eladó. < 06/30/581-5058

Somlón kiadó 300 négyszögöl 
szőlő, termésért művelésére. < 
06/20/969-6004

Ajka (Csékúton) 5500 nm szőlő, 
pincével eladó. Irányár: 1.800.000 Ft 
< 06/70/778-6703

Ajkarendek felé a patakparton 750 
nm kert eladó. < 06/30/347-2472

Csékúti Szőlőhegyen középső 
dűlőben 300 nöl szőlő bungival, 
kúttal eladó. Ár megegyezés szerint. 
< 06/30/495-2471

ÜZLET
A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 
Szabadság tér 20.) földszintjén 
jó elhelyezkedésű, 21 nm üzlet-
helyiség kiadó. < 06/30/939-
6998

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

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

Ingyenesen elszállítom megunt, 
rossz háztartási gépeket (mosógép, 
tűzhely, kályhák) és mindenféle 
fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 
06/30/501-5070

Eladó: 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméretű alumínium 
fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
mérleg súlyokkal. < 06/30/581-
5058

Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) 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 

06/20/06/20/

beépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállítás
árszerkezet csere vagy javítás.árszerkezet csere vagy javítás.árszerkezet csere vagy javítás.árszerkezet csere vagy javítás.árszerkezet csere vagy javítás.árszerkezet csere vagy javítás.

beépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállításbeépítés, javítás, beállítás
árszerkezet csere vagy javítás.

örök örök ZZoltánoltánoltánoltánTTTörök örök Török TTörök TTTörök örök örök 

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-Energetikai tanúsítvány-
nyalnyal
Energetikai tanúsítvánnyal 

INGATLAN

56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: 
14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

Eladó

mítok. TN 06/30/993-3545

Eladó
56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: 
14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

szobás, felújításra szoruló családi 
ház eladó esetleg panellakást beszá-ház eladó esetleg panellakást beszá-
mítok. TN 06/30/993-3545

 Ajkán 2 szobás, 4. emeleti, 

Energiatanúsítvány ingatlan 

9519

Ajka

hoz közel, gyönyör
csendes környezetben. Bérleti díj: 
100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-
9519

igényes lakás, bútorozottan, gépe-
sítve hosszú távra kiadó. Belváros-sítve hosszú távra kiadó. Belváros-
hoz közel, gyönyör
csendes környezetben. Bérleti díj: 
100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-101106/30/398-1011

 120 nm-es, 3,5 

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 

2019. március 22.2019. március 22.

a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-
tandó lakást beszámítok értékegyez-
tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 
< 06/20/329-2586

160 nm-es összkomfortos családi 
ház. Garázs az udvarban, pince hátul 
a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-
tandó lakást beszámítok értékegyez-

 Ajka központjában egyszin-
tes, 4+1 félszobás, 2 fürd

 Ajka központjában egyszin-
tes, 4+1 félszobás, 2 fürdőszobás, 
160 nm-es összkomfortos családi 
ház. Garázs az udvarban, pince hátul 

tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 
< 06/20/329-2586
tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 
< 06/20/329-2586< 06/20/329-2586

INGATLANT KERES
OlyanOlyan
Ajkán, Tósokon, Bakonygyepesen Ajkán, Tósokon, Bakonygyepesen 

a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-
tandó lakást beszámítok értékegyez-tandó lakást beszámítok értékegyez-
tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 
< 06/20/329-2586

 a Gyár utcában 3 szobás 
nek) családi ház bútoro-

zottan hosszú távra kiadó. Els
ban cégeknek, számlaképesen! < 

 bútorozott garzonlakás kiadó. 

 a Gyár utcában 3 szobás 
nek) családi ház bútoro-

leti lakás kiadó. < 06/70/394-2709leti lakás kiadó. < 06/70/394-2709

 bútorozott garzonlakás kiadó. 

zottan hosszú távra kiadó. Els
ban cégeknek, számlaképesen! < ban cégeknek, számlaképesen! < 
06/30/239-6811, 06/30/229-370506/30/239-6811, 06/30/229-3705

Kiadó megbízható személynek 

06/30/239-6811, 06/30/229-3705

KiadóKiadó
hosszú távra ajkai, belvárosi 2 szobás 56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: hosszú távra ajkai, belvárosi 2 szobás 

(max. 6 főnek) családi ház bútoro-
zottan hosszú távra kiadó. Els
ban cégeknek, számlaképesen! < 
06/30/239-6811, 06/30/229-3705

Kis boltKis boltKis bolt

Kiadó Ajkán 2 szobás társas-
házi lakás, számlaképesen. 
Elsősorban cégek részére. 
2 havi kaució szükséges. < 

szükséges. < 06/30/237-2607

Kiadó Ajkán 2 szobás társas-
házi lakás, számlaképesen. 

számlaképesen, elsszámlaképesen, els
cégek részére. 2 havi kaució 
szükséges. < 06/30/237-2607

Kiadó Ajkán 2 szobás társas-

2 havi kaució szükséges. < 
06/30/353-4465

Több, mint 

CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

Több, mint 

5 5 nagykereskedő
CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 
zabadság tér 20.) földszintjén 

A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 
zabadság tér 20.) földszintjén 

, 21 nm üzlet-
zabadság tér 20.) földszintjén 

ű, 21 nm üzlet-jó elhelyezkedésű
helyiség kiadó. < 06/30/939-helyiség kiadó. < 06/30/939-

A Héliosz Üzletház (8400 Ajka, 

Ajkán, Tósokon, Bakonygyepesen 
vagy Magyarpolányban, amely 3 

épülettel betegség miatt eladó. Vil-
lany van. < 06/20/377-9773

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

nm sz
épülettel betegség miatt eladó. Vil-
lany van. < 06/20/377-9773

06/20/933-3391

Somló,Somló, somlósz
nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-
épülettel betegség miatt eladó. Vil-

szobás és kb. 90-100 nm-es. Érték-
határ maximum 18.000.000 Ft. < 
szobás és kb. 90-100 nm-es. Érték-
határ maximum 18.000.000 Ft. < határ maximum 18.000.000 Ft. < 

KIADÓ INGATLANKIADÓ INGATLAN
Kiadó Ajkán a városközpont-Kiadó Ajkán a városközpont-

Ajkán, Tósokon, Bakonygyepesen 
vagy Magyarpolányban, amely 3 vagy Magyarpolányban, amely 3 
szobás és kb. 90-100 nm-es. Érték-

06/20/992-4517

hosszú távra ajkai, belvárosi 2 szobás 
lakás. 70.000 Ft+rezsi, 2 havi kaució 

lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

Vegyes kemény t
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

egyes kemény t
liban, konyhakészen szál-

szükséges. < 06/20/317-0505

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓFÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában 

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ
z Erkel Ferenc utcában z Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközm1811 nm-es, összközm
tési telek egyben vagy megosztva tési telek egyben vagy megosztva 
eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

lakás. 70.000 Ft+rezsi, 2 havi kaució 

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Vízálló padló konyhába

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!

CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAFCLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAFCLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

200200 féle200200 féle

 Herman O. utcai 1,5 szobás, 

2 havi kaució szükséges. < 2 havi kaució szükséges. < 

 Herman O. utcai 1,5 szobás, 

több, mint 5050

AJÁNDÉK

raktáron
5050

laminált padló!laminált padló!

raktáron

AJÁNDÉKAJÁNDÉKAJÁNDÉKAJÁNDÉK

több, mint több, mint 

AJÁNDÉK

rület pincével eladó. < 06/30/660-
0676, 06/20/998-7662

ben 2 db egymás 
 összközm

 2880 nm sz
rület pincével eladó. < 06/30/660-

mellett 0,7 ha terület eladó. < 

 2880 nm sz te-
rület pincével eladó. < 06/30/660-

 dű
mellett lévő összközm
telek eladó. < 06/30/581-5058
mellett lév
telek eladó. < 06/30/581-5058telek eladó. < 06/30/581-5058

Somlón kiadó 300 négyszögöl Somlón
, termésért m

Somlón
sző ő, termésért m
06/20/969-6004
sz
06/20/969-6004

0676, 06/20/998-7662

űlőben 2 db egymás 
 összközm

telek eladó. < 06/30/581-5058

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 
06/30/501-5070

 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret

rossz háztartási gépeket (mosógép, 
zhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

lszállítom megunt, lszállítom megunt, 
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret

 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret
fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
üveglap 5 db nagyméret
fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 
mérleg súlyokkal. < 06/30/581-mérleg súlyokkal. < 06/30/581-
50585058

06/30/501-507006/30/501-5070

 6 db 800x700x8 mm edzett 
üveglap 5 db nagyméret

Szegélylécek, sarokelemekkel!

és akár fürdőbe is!

Szegélylécek, sarokelemekkel!

Vízálló padló konyhábaVízálló padló konyhába
és akár fürdőbe is!

Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...
Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők
Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! AsztalterítőkRongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! AsztalterítőkRongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

Szegélylécek, sarokelemekkel!Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...

< 06/30/495-2471

ben 300 nöl sz
kúttal eladó. Ár megegyezés szerint. kúttal eladó. Ár megegyezés szerint. 
< 06/30/495-2471

03.01-04.30.03.01-04.30.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Teljesség igénye nélkül megtalálható még:

  Tel: +36 20 368 2737    Tel: +36 20 368 2737    Tel: +36 20 368 2737    Tel: +36 20 368 2737  

álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-

sok, feny
mediterrán növények, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 

k, virágpalánták nagy 

virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, feny különlegességek, 
mediterrán növények, tél-

 (Csékúton) 5500 nm szőlő
pincével eladó. Irányár: 1.800.000 Ft pincével eladó. Irányár: 1.800.000 Ft 

 felé a patakparton 750  felé a patakparton 750 
nm kert eladó. < 06/30/347-2472

 felé a patakparton 750 
nm kert eladó. < 06/30/347-2472nm kert eladó. < 06/30/347-2472

hegyen középs

ő, 

res gyümölcsfák, bogyó-

Tuja akció! (2019. 02.22-
ségi 

gyümölcsfák, bogyósok és 
ségi 

gyümölcsfák, bogyósok és 
l

gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló szbetegség ellenálló sz
fajták érkeztek. Smaragd-fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, tuják, kék hamisciprusok, 

 borókák, gazdagon 

Tuja akció! (2019. 02.22-Tuja akció! (2019. 02.22-

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! AsztalterítőkRongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

E-mail: bettipadlo@gmail.comE-mail: bettipadlo@gmail.com

szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 

sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 

választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-

Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466 06/30/579-3466 

tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466 
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-15%
-30%

-30%
-20%

03.01-03.31-ig, ezen
belül a készlet erejéig.

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepek
Mofém PRO és MODE
csaptelepcsalád

Fineb 90x90 íves zuhanykabin 
műanyag betétlemezzel
Színes WC tető
műanyag és MDF

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

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Nyomtasson velünk! Pro-
fesszionális nyomdai meg-
oldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás
info@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.hu

Eladó vendéglőből származó külön-
böző méretű faasztalok, faszékek, 
fapadok, szabadtéri hosszú faasztal 
padokkal, 1 vasvázas faasztal padok-
kal, heverő, 2 db tükrös polcszek-
rény, konyhaszekrény, 1 db kerékpár. 
Érd: Feith Józsefné < 88/246-005 
Kislőd

Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvező ár! < 
06/20/481-8124

Főzőlapos, hordozható cserép-
kályha eladó. Ár megtekintés után, 
megegyezés alapján. < 06/20/382-
8015, Ajka

Tűzifa akció! Kemény tűzifa: 
akác, bükk, cser, gyertyán, 
tölgy: 1 ömlesztett köbm: 
16.000 Ft. Egy erdei méter: 
30.000 Ft (1x1x1,7m). Éger 
tűzifa ömlesztett köbm: 13. 000 

Ft, erdei méter (1x1x1,7 m): 
26.000 Ft. EUTR: AA 6006079 
< 06/30/776-6671

Eladó Robi 56 rotáló 5,5 Le teljes 
felszereltség 40.000 Ft, Soló moto-
ros permetező 80.000 Ft, szőlőprés 
45.000 Ft, autómosó III Workzone 
típusú 20.000 Ft, autómosó habosító 
SCG25 típusú 48.000 Ft, Viking 455 
típusú fűnyíró 70.000 Ft, Johndeere 
8 Le, 6 sebességes fűnyíró 55.000 
Ft. < 06/30/939-6672

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

Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/
kg-ig bontóasztalokat, fateknőket, 
hagyatékot vásárolok. < 06/20/479-
5287

NEUZER használt kerék-
pár eladó. Érdeklődni a < 
06/20/401-0030-as telefonszá-
mon lehet.

Házi kolbász, hízó disznók, néma 
kacsák eladók. < 06/20/553-3471

Háromfázisú kombinált gyalugép 
eladó. < 06/20/544-0910

ÁLLAT
Malacok eladók. < 06/30/315-
5125

Malacok eladók. < 06/20/954-

6229

Előnevelt csibe rendelhető Bakony-

gyepes, Bakony utca 28. < 88/242-

136, 17 óra után

Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Választási malacok 20.000 Ft/

db-ért Borszörcsökön eladók. < 

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

Folytatás a 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon

2019. március 22. 
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Nyomtasson velünk! Pro-
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Folytatás a 4. oldalról

Érd: Feith Józsefné < 88/246-005 
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kal, hever
rény, konyhaszekrény, 1 db kerékpár. 
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kal, heverő
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oldások Ajkán, igényes 
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felszereltség 40.000 Ft, Soló moto-
ros permetez

< 06/30/776-6671
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lőb

oldások Ajkán, igényes oldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás

06/20/481-8124

 hordozható cserép-
kályha eladó. Ár megtekintés után, 

nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvez  ár! < 
06/20/481-8124

 hordozható cserép-

őnyny, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-

 ár! < 

lapo
kályha eladó. Ár megtekintés után, 
megegyezés alapján. < 06/20/382-
kályha eladó. Ár megtekintés után, 
megegyezés alapján. < 06/20/382-
8015, Ajka
megegyezés alapján. < 06/20/382-
8015, Ajka8015, Ajka

Tűzifa akció! Kemény tű
akác, bükk, cser, gyertyán, 

lapolapos, hordozható cserép-
kályha eladó. Ár megtekintés után, 
megegyezés alapján. < 06/20/382-

8 Le, 6 sebességes f
Ft. < 06/30/939-6672

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

SCG25 típusú 48.000 Ft, Viking 455 
nyíró 70.000 Ft, Johndeere 

8 Le, 6 sebességes fűnyíró 55.000 
Ft. < 06/30/939-6672

45.000 Ft, autómosó III Workzone 
típusú 20.000 Ft, autómosó habosító típusú 20.000 Ft, autómosó habosító 
SCG25 típusú 48.000 Ft, Viking 455 

nyíró 70.000 Ft, Johndeere 

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
kettaszél rendelhet
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567
ingyenes. EUTR: AA 6010221 < 
06/30/314-2567

rény, konyhaszekrény, 1 db kerékpár. 
Dunnákat,

rény, konyhaszekrény, 1 db kerékpár. 
Érd: Feith Józsefné < 88/246-005 

Ft. < 06/30/939-6672Ft. < 06/30/939-6672

zifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhet

 eladók. < 06/20/954-Malacok eladók. < 06/20/954-Malacok eladók. < 06/20/954-Malacok
6229

nevelt

6229

ElőneveltElő
gyepes, Bakony utca 28. < 88/242- Robi 56 rotáló 5,5 Le teljes gyepes, Bakony utca 28. < 88/242-

136, 17 óra utánfelszereltség 40.000 Ft, Soló moto-
prés 

 eladók. < 06/20/954-

akác, bükk, cser, gyertyán, 
tölgy: 1 ömlesztett köbm: 
16.000 Ft. Egy erdei méter: 

eladó. < 06/20/544-0910

Malacok

kacsák eladók. < 06/20/553-3471

Háromfázisú
eladó. < 06/20/544-0910

Házi kolbász, hízó disznók, néma  kolbász, hízó disznók, néma 
kacsák eladók. < 06/20/553-3471

Háromfázisú

16.000 Ft. Egy erdei méter: 
30.000 Ft (1x1x1,7m). Éger 
16.000 Ft. Egy erdei méter: 
30.000 Ft (1x1x1,7m). Éger 

zifa ömlesztett köbm: 13. 000 
30.000 Ft (1x1x1,7m). Éger 

zifa ömlesztett köbm: 13. 000 zifa ömlesztett köbm: 13. 000 

akác, bükk, cser, gyertyán, 
tölgy: 1 ömlesztett köbm: tölgy: 1 ömlesztett köbm: 
16.000 Ft. Egy erdei méter: 
30.000 Ft (1x1x1,7m). Éger 

 párnákat 26.500 Ft/
ket, 

hagyatékot vásárolok. < 06/20/479-

mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 

Hűtőgép,
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 

3539

SZOLGÁLTATÁS
gép, automata mosógép, 

hagyatékot vásárolok. < 06/20/479-

 használt kerék- használt kerék-
pár eladó. Érdeklődni a < pár eladó. Érdekl
06/20/401-0030-as telefonszá-
pár eladó. Érdekl
06/20/401-0030-as telefonszá-

kg-ig bontóasztalokat, fateknkg-ig bontóasztalokat, fateknő
hagyatékot vásárolok. < 06/20/479-

 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935Ajka < 06/30/854-7935

 malacok 20.000 Ft/ malacok 20.000 Ft/

db-ért Borszörcsökön eladók. < db-ért Borszörcsökön eladók. < 

06/30/341-7475

 130-180 kg-ig eladók. 500  130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

ladók. < 06/30/315-

centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 

kishibás gépet reális áron 
tő, mosógép, 

centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 

a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 

, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 

06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid
Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határid
vetválasztékkal. < 06/30/904-
rövid határid
vetválasztékkal. < 06/30/904-vetválasztékkal. < 06/30/904-
43204320

Aszfaltozás, térkövezés, 

Zoltán Ajka. < 88/215-655, Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 

mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 
ÁRUSÍTÁSA.

mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 

villanytűzhelyek, villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 

Fineb 90x90 íves zuhanykabin 

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < útépítés, gépi földmunka. < 

Folytatás a 6. oldalonFolytatás a 6. oldalon

Háztartási gépek,

Folytatás a 6. oldalon

Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 

Aszfaltozás, térkövezés, Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 

Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

műanyag és MDFműanyag és MDF

Fineb 90x90 íves zuhanykabin 
műanyag betétlemezzelműanyag betétlemezzel

műanyag és MDF

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek

03.01-03.31-ig, ezen
belül a készlet erejéig.

Hansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek
Mofém PRO és MODEMofém PRO és MODE
csaptelepcsaládcsaptelepcsalád

HansgroheHansgrohe
Sportive 2 csaptelepekSportive 2 csaptelepek

-20%-20%
-30%-30%

-20%
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Folytatás az 5. oldalról

A Beo cégcsoport 
raktári munkavállalókat

keres

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?

Amit ajánlunk:
- bruttó 220.000 Ft munkabér
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend 
     (hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- határozatlan munkaviszony
- 13. havi fi zetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni és érdeklődni telefonon a +36-88/235-370 
telefonszámon, vagy személyesen lehet hétfőtől-péntekig 

8:00-tól 13:00-ig. Cím: Beo Kft . Nyirád TSZ major IBD Quality Kft

Szeretne munkahelyet váltani?
Autóipari tapasztalattal, önállóan 

dolgozni tudó munkatársakat 
keresünk betanított munkára.

Magas kereseti lehetőség,
2-3 műszakos munkavégzés, hétvégi túlóra nélkül.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Hívja a 06/20/480-0827 telefonszámot, visszahívom.

VE/43/659-1/2019.

SZOLGÁLTATÁS
Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 
< 06/70/431-8653

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

Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közművek, 
víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 
- építőanyagok szállítása. < 
06/20/918-7965

Fűnyírást, sövénynyírást, fák 
kivágását, ezek elszállítását 
valamint fuvarozást vállalok. 
Kiss János EV < 06/30/680-
3126

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 
Családi házak tetőteré-
nek kialakítása, hőszige-
teléssel, válaszfalakkal. 
Gipszkar ton-mennyezet , 
kazettás álmennyezet. Elő-
tétfalak, könnyűszerkeze-
tes házak belső kialakítása. 
Minden, ami gipszkarton! < 
06/20/581-0659

Zöldterületek kezelése, fűnyí-
rás, sövénynyírás, elhanyagolt 
területek rendbe tétele, bozót-
irtás, fakivágás, parlagfű irtás. 
< 06/30/776-6671

Kőműves munkát, belső átala-
kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-2963

Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást 
vállalok kombi rakodógéppel. 
< 06/30/314-2567

Fakivágást, sövénynyírást, 
fűnyírást, fűkaszálást, kert-
parkápolást vállalunk 20 év 
tapasztalattal. < 06/70/953-
2270 Molnár Attila

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

Opel Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

műszakival, automata váltós, sok 

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

< 06/30/524-1696

Opel Corsa Swing 1.4, megkímélt 

állapotban, friss műszakival, új akku-

mulátorral eladó. < 88/215-771

Személyautók bérelhetők 
Ajkán! < 06/20/487-0080

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 
üzletvezető, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KERES
Megváltozott munkaképességű, 

gyakorlott hentes, bolti gyakorlattal 

Ajka és környékén állást keres. Más 

lehetőség is érdekel. < 06/70/502-

2459

Takarítói munkát keresünk Ajkán 

(irodák, lakások).< 06/30/839-

1635, 06/30/454-9140

ÁLLÁST KÍNÁL
Takarító kollégát keresünk 
állandó délelőttös műszakra. 
Nettó fizetés 150.000 Ft/hó. 
Érdeklődni hétfőtől-pénte-
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623

Autóbusz vezetőt keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
tőséggel. < 06/20/625-5888, 
Star-Guide Kft.

Karosszérialakatost felve-
szünk. Léhmann Róbert Kolon-
tár < 06/30/936-7362
Gumiszervizbe autószerelőt, 
segédmunkást keresek. Nettó 
bér 250.000 Ft. Dolfinger Bt. < 
06/30/235-5415

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park csapata bővítéséhez kol-
légákat keres: szakács, pizza 
szakács, konyhai kisegítő és 
pultos munkakörökbe, áprilisi 
illetve májusi munkakezdés-

sel. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/20/398-6380

Ajkai munkahelyre fizikai 
munkára munkavállalókat 
keresünk. < 06/30/332-5468; 
ajka@hrcv.hu, HRCV Kft

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az alábbi 
munkakörökbe: animátor, taka-
rító, áprilisi munkakezdéssel. A 
fényképes önéletrajzokat az
in fo@bakony ika landpark .
hu e-mail címre várjuk.

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatoso-
kat keresünk sárvári 
munkahelyre, autóipari 
alkatrészeket gyártó part-
nerünkhöz. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes 
díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
(Cor-TexEuro Kft.)

Minősített hegesztőket kere-
sünk! Kiemelt bérezéssel 
keresünk hegesztőket tapol-
cai partnercégünkhöz. Minő-
sítés előny, de nem feltétel. 
Amit kínálunk: hosszú távú 
munkalehetőség, kimagasló 
bérezés, útiköltség támoga-
tás. Jelentkezés önéletrajzzal 
a hegmunka77@gmail .com 
címen. További információ: < 
06/70/239-4211. (NexCom Kft.)

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel 
felveszünk fő- és mellékállás-
ban is. Globus Vendéglő és Piz-
zéria < 06/30/831-5069

Z+D felvételt hirdet irodai 
munkakör betöltésére. < 
06/30/631-7401

Játszótér karbantartásához 
férfi munkaerőt felveszünk. 
B-s jogosítvány előny. < 
06/30/941-8982, Biba Kft, Ajka

Takarítónőt keresünk állandó 
délelőtti munkavégzésre. Férfi 
takarítót keresünk állandó 
délutáni munkavégzésre. Érd: 
munkanapokon 8-14 óráig 
az alábbi telefonszámon: 
06/30/552-4459, Oktap Kft.

Di-Fel Társasházkezelő taka-
rítót keres társasházak taka-
rítására teljes munkaidőben. 
06/88/630-342 telefonszámon 
vagy személyesen irodánkban 
(8400 Ajka, Kossuth utca 35/a)

Gépkocsivezetőt keresünk 

márkói telephelyre „C” vagy 
„CE” kategóriás jogosítvány-
nyal belföldi áruszállításra. 
Munkarend reggeltől délutá-
nig. < 06/20/364-5299, Illés 
Róbert E.V.

Szarvasmarha őrzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 
szentimrefalvai telephelyre. 
Horváth László < 06/30/331-
3997

Somlószőlősi pékség az alábbi 
munkakörbe keres munkavál-
lalókat: raktáros, sofőr, pék, 
kemencés, táblás. Jelentkezni 
telefonon < 06/20/287-7719, 
Somlószőlősi Sütőipari Szoc. 
Szövetkezet

Folytatás az 5. oldalrólFolytatás az 5. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

Folytatás az 5. oldalról

Toló kapuk, úszókapuk, Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcs

Folytatás az 5. oldalról

SZOLGÁLTATÁS

06/20/984-4667

Gépi földmunkát mini árok-

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

< 06/70/431-8653

Duguláselhárítás kame-Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert < 

 kovácsoltvas jel-
 kapuk, kerítések, íves 

k, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű

mulátorral eladó. < 88/215-771

Opel
állapotban, friss m

mulátorral eladó. < 88/215-771

extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft 

< 06/30/524-1696

Opel Corsa Swing 1.4, megkímélt 

állapotban, friss m

k, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körlakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 

 kapuk, kerítések, íves 
k, egyéb 

lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. 

sok, beton-aszfalt, épület, 
anyagok szállítása. < 

06/20/918-7965

- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-
sok, beton-aszfalt, épület, 

anyagok szállítása. < 

ásóval vállalok: - közm
víz+gáz+villany+csatorna, víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kerítés alap ásása, 
- tereprendezés, - bontá-

06/20/918-7965

nyírást, sövénynyírást, fák 

06/20/918-7965

nyírást, sövénynyírást, fák űnyírást, sövénynyírást, fák 
kivágását, ezek elszállítását kivágását, ezek elszállítását 
valamint fuvarozást vállalok. valamint fuvarozást vállalok. 
Kiss János EV < 06/30/680-

sok, beton-aszfalt, épület, 
őanyagok szállítása. < anyagok szállítása. < 

06/20/918-7965

nyírást, sövénynyírást, fák 

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendéglátó 

, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezet
kács, cukrász, pincér, ven-

, vendéglátó 

Ajkán! < 06/20/487-0080Ajkán! < 06/20/487-0080

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, s

üzletvezető
aranykalászos gazda OKJ tan-
üzletvezet
aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750
aranykalászos gazda OKJ tan-
folyam. < 06/70/637-4750folyam. < 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).

Gépi földmunkát mini árok-

kács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervezdéglátás-szervez
üzletvezető, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ tan-

sel. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail 
sel. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail kat a gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. B
kat a gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. B
06/20/398-6380
címre várjuk. B
06/20/398-6380szakival, új akku-

Ajkai munkahelyre 

sel. A fényképes önéletrajzo-
kat a gyozo@post.com e-mail 

06/20/581-0659

Zöldterületek kezelése, f
rás, sövénynyírás, elhanyagolt 

tes házak bels
Minden, ami gipszkarton! < 
06/20/581-0659

kazettás álmennyezet. El
tétfalak, könnytétfalak, könny
tes házak bels
Minden, ami gipszkarton! < 

Kiss János EV < 06/30/680- Takarító kollégát keresünk 
llandó délel

Nettó 
Érdekl

1635, 06/30/454-9140

Takarító kollégát keresünk 
llandó délel

(irodák, lakások).< 06/30/839-(irodák, lakások).< 06/30/839-

1635, 06/30/454-9140

ÁLLÁST KÍNÁL

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 
Családi házak tetőteré-Családi házak tet
nek kialakítása, hő
Családi házak tet
nek kialakítása, h
teléssel, válaszfalakkal. 
nek kialakítása, h
teléssel, válaszfalakkal. 
Gipszkar ton-mennyezet , 
teléssel, válaszfalakkal. 
Gipszkar ton-mennyezet , 

Kiss János EV < 06/30/680-

G i p s z k a r t o n - s z e r e l é s ! 

(E-000909/2014/A001-A011).
bantartó géplakatoso-
kat keresünk sárvári 

hu e-mail címre várjuk.

CNC-gépkezel
bantartó géplakatoso-

fényképes önéletrajzokat az
in fo@bakony ika landpark .
fényképes önéletrajzokat az
in fo@bakony ika landpark .
hu e-mail címre várjuk.

aképesség

gyakorlott hentes, bolti gyakorlattal 

aképességaképesség

gyakorlott hentes, bolti gyakorlattal gyakorlott hentes, bolti gyakorlattal 

Ajka és környékén állást keres. Más Ajka és környékén állást keres. Más 

ség is érdekel. < 06/70/502-

Ajka és környékén állást keres. Más 

ség is érdekel. < 06/70/502-ség is érdekel. < 06/70/502-

aképességű, 

gyakorlott hentes, bolti gyakorlattal 

zikai 
munkára munkavállalókat 
keresünk. < 06/30/332-5468; keresünk. < 06/30/332-5468; 
ajka@hrcv.hu, HRCV Kftajka@hrcv.hu, HRCV Kft

di Sobri Jóska Élmény-

ajka@hrcv.hu, HRCV Kft

di Sobri Jóska Élmény-di Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az alábbi park kollégákat keres az alábbi 
munkakörökbe: animátor, taka-munkakörökbe: animátor, taka-
rító, áprilisi munkakezdéssel. A 

munkára munkavállalókat munkára munkavállalókat 
keresünk. < 06/30/332-5468; 

ves munkát, bels
kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-2963

irtás, fakivágás, parlagf
< 06/30/776-6671

ves munkát, belső

rás, sövénynyírás, elhanyagolt 
területek rendbe tétele, bozót-
rás, sövénynyírás, elhanyagolt 
területek rendbe tétele, bozót-
irtás, fakivágás, parlagfű irtás. 

kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-296306/20/218-2963

Gépi földmunka! Terepren-Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, 
Gépi földmunka! Terepren-
dezést, árok-medenceásást, dezést, árok-medenceásást, 
területtisztítást, alapásást területtisztítást, alapásást 
vállalok kombi rakodógéppel. 

ves munkát, bels
kítást, felújítást vállalunk. < 
06/20/218-2963

Autóbusz vezetőt keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

séggel. < 06/20/625-5888, 

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

t keresünk 
azonnali munkakezdéssel, 

zetés 150.000 Ft/hó. 
tőől-pénte-

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 

nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
séggel. < 06/20/625-5888, 

nettó 380.000 Ft kereseti lehe-
séggel. < 06/20/625-5888, 

Star-Guide Kft.
séggel. < 06/20/625-5888, 

Star-Guide Kft.Star-Guide Kft.

Karosszérialakatost felve-Karosszérialakatost felve-
szünk. Léhmann Róbert Kolon-szünk. Léhmann Róbert Kolon-

Autóbusz vezet
azonnali munkakezdéssel, azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

séggel. < 06/20/625-5888, 

2019. március 22. március 22.

ség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 

l 100%-os utazási 

nerünkhöz. Hosszú távú 
ség, kiemelten 

magas bérezéssel (Nettó: 

munkahelyre, autóipari munkahelyre, autóipari 
alkatrészeket gyártó part-
nerünkhöz. Hosszú távú 

ség, kiemelten 

1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
körzetb
költségtérítés, távolabbról költségtérítés, távolabbról 
érkezérkez
díjmentes szállás biztosí-díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554,

Takarító kollégát keresünk 
szakra. 

magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 

l 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?
vállalok kombi rakodógéppel. 

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?
illetve májusi munkakezdés-

szakács, konyhai kisegít
pultos munkakörökbe, áprilisi 
illetve májusi munkakezdés-

légákat keres: szakács, pizza légákat keres: szakács, pizza 
szakács, konyhai kisegít
pultos munkakörökbe, áprilisi 
illetve májusi munkakezdés-

Fakivágást, sövénynyírást, Fakivágást, sövénynyírást, 
kaszálást, kert-

Fakivágást, sövénynyírást, 
kaszálást, kert-

parkápolást vállalunk 20 év 
kaszálást, kert-

parkápolást vállalunk 20 év parkápolást vállalunk 20 év 
tapasztalattal. < 06/70/953-tapasztalattal. < 06/70/953-
2270 Molnár Attila

vállalok kombi rakodógéppel. 

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?

szünk. Léhmann Róbert Kolon- tás. Jelentkezés önéletrajzzal 
a hegmunka77@gmail .com 
címen. További információ: < 
06/70/239-4211. (NexCom Kft.)

munkalehet
bérezés, útiköltség támoga-
tás. Jelentkezés önéletrajzzal 
a hegmunka77@gmail .com 

Amit kínálunk: hosszú távú Amit kínálunk: hosszú távú 
munkalehetőség, kimagasló 
bérezés, útiköltség támoga-
tás. Jelentkezés önéletrajzzal 

Gumiszervizbe autószerelőt, 
segédmunkást keresek. Nettó 
Gumiszervizbe autószerel
segédmunkást keresek. Nettó 

nger Bt. < 
segédmunkást keresek. Nettó 

nger Bt. < finger Bt. < 

di Sobri Jóska Élmény-di Sobri Jóska Élmény-

szünk. Léhmann Róbert Kolon-

őt, 
06/70/239-4211. (NexCom Kft.)

függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < 

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

ket kere-őket kere-
sünk! Kiemelt bérezéssel 

ő
sünk! Kiemelt bérezéssel 

ket tapol-
sünk! Kiemelt bérezéssel 
keresünk hegesztőket tapol-
cai partnercégünkhöz. Min
keresünk hegeszt
cai partnercégünkhöz. Min

tott. < 06/70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.comfemmunka.eu@gmail.com

A Beo cégcsoport
raktári munkavállalókat

A Beo cégcsoport
raktári munkavállalókat

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?
A Beo cégcsoport

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?

raktári munkavállalókat
Amit ajánlunk:Amit ajánlunk:Amit ajánlunk:
- bruttó 220.000 Ft munkabér- 

raktári munkavállalókatraktári munkavállalókat

- és mellékállás-
ban is. Globus Vendégl
zéria < 06/30/831-5069

Z+D felvételt hirdet irodai 

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel 

- és mellékállás-
ban is. Globus Vendéglő és Piz-ő és Piz-ő

06/70/239-4211. (NexCom Kft.)06/70/239-4211. (NexCom Kft.)

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel 

- és mellékállás-

zéria < 06/30/831-5069

Z+D felvételt hirdet irodai Z+D felvételt hirdet irodai 
munkakör betöltésére. < munkakör betöltésére. < 
06/30/631-7401
munkakör betöltésére. < 
06/30/631-740106/30/631-7401

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?

ban is. Globus Vendégl
zéria < 06/30/831-5069

Z+D felvételt hirdet irodai 

k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 

Kisteherautó bérbeadó. < 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-személygépkocsik bérelhe-

k kedvezők kedvez
06/30/946-8307

k kedvez
06/30/946-830706/30/946-8307

Opel Vectra C 1.9 CDTI kombi, Opel
2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 

Játszótér karbantartásához Játszótér karbantartásához 
férfifér
B-s jogosítvány el

bruttó 220.000 Ft munkabér
86%-os bejárási hozzájárulás
bruttó 220.000 Ft munkabér
86%-os bejárási hozzájárulás

egyműszakos munkarend egyműszakos munkarend egyműszakos munkarend 
(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)

határozatlan munkaviszonyhatározatlan munkaviszony

86%-os bejárási hozzájárulás86%-os bejárási hozzájárulás

rítót keres társasházak taka-
rítására teljes munkaid
06/88/630-342 telefonszámon 
vagy személyesen irodánkban 

Di-Fel Társasházkezel
rítót keres társasházak taka-
rítására teljes munkaid

az alábbi telefonszámon: 
06/30/552-4459, Oktap Kft.
az alábbi telefonszámon: 
06/30/552-4459, Oktap Kft.

Di-Fel Társasházkezel
rítót keres társasházak taka-

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?
A Beo cégcsoportA Beo cégcsoportA Beo cégcsoport

raktári munkavállalókat

Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?Munkát keres? Újat, jobbat szeretne?
vagy személyesen irodánkban 
(8400 Ajka, Kossuth utca 35/a)
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Látogassa meg
Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!

Munkatársakat keresünk 
biztos munkahelyre

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-7410 -es telefonszámon.

Nálunk NINCS FOLYAMATOS munkarend!
Munkavégzés 2 vagy 3  műszakos beosztásban

az alábbi munkakörökbe

Munkahelyet váltana? Belekerült
a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!
Ránk számíthat - és mi Önre?
a MI világunk - az ÖN lehetősége

• FOLYAMATOS FELVÉTEL
• HOSSZÚTÁVÚ LEHETŐSÉG
• STABIL MEGRENDELÉSÁLLOMÁNY
Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!

AJKÁRA

Bock Hungária Kft.
8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.
Tel.: 06 (88) 216-146
E-mail: allas@bockhungaria.hu
Tel: 06-70/520-7410

• fröccsöntőgép-kezelő
• CNC marós
• anyagmozgató
• takarító (részmunkaidős)

• összeszerelő

Elérhető jövedelem
fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 

akár nettó 180.000-250.000 Ft

2019. március 22.2019. március 22.
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Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban lévő és
folyamatosan fejlődő gyártó vállalata, az AE-Plasztik ZRT.

az alábbi munkakörbe keres új munkatársakat

MŰANYAGFELDOLGOZÓ OPERÁTOR
    FELADATOK:
    • termelési tervben meghatározott számú termék
      gyártása és dokumentálása
    • mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése
      automata ill. félautomata berendezések kezelésével
    ELVÁRÁSOK:
    • pontos, precíz munkavégzés
    • min. általános iskolai végzettség
    • 3 műszakos munkavégzés vállalása
    AMIT KÍNÁLUNK: 
    • Emberközpontú családias légkör
    • Klimatizált munkakörnyezet
    • Törvényi előírásokon felüli alapbér
    • Teljesítmény alapú mozgóbérrendszer
    • Vidékieknek útiköltség térítés
    Hozz magaddal valakit mi jutalmazni fogjuk!

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezni, érdeklődni az AE-Plasztik Zrt. székhelyén (8400, Ajka Gyár u. 35.)

Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

A Gallus Baromfi tenyésztő és Keltető Kft. 
borsodpusztai tojótelepére keresi új munkatársát

baromfi gondozó
munkakörbe hosszú távra, egy műszakos 

munkarendbe, teljes vagy részmunkaidőbe.
Nyugdíjasok és megváltozott 

munkaképességűek jelentkezését is várjuk!
Munkába járás megoldása egyénileg történik 

gépkocsival.

Bővebb információ és jelentkezés: 0670/934-2698

Devecseri Hangya ABC 
eladó

munkatársakat keres.
               érd.: 06/30/946-3112PolusCoop

Zrt.

A Pannon-Biomassza Kft. a Veolia Energia cégcsoport tagja 

NEHÉZGÉPKEZELŐ
pozícióba, teljes munkaidőben, határozatlan 

időtartamra munkatársat keres

Munkavégzés helye: Ajka
Feladatok: 

• a Bakonyi Erőmű Zrt. nehézgépeinek üzemeltetése 
• nehézgépeinek szakszerű karbantartása 

Elvárásaink:
• nehézgépkezelői végzettség
• folyamatos munkarendben való munkavégzés
• megbízható, önálló, fegyelmezett és precíz személyiség 
• jó problémamegoldó képesség 

Előnyt jelent: 
• 1-2 éves szakmai tapasztalat 

Amit kínálunk: 
• stabil munkahely 
• azonnali munkakezdési lehetőség
• Cafetéria juttatás és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 
• szükséges szakmai továbbképzések 
• munkába járás támogatása 
• hosszú távú munkalehetőség 
• minden hónapban pontos fizetés 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bruttó fizetési igény 
megjelölésével lehet a következő email címen:  
erika.polczman@veolia.com

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Petőfi  S. u. 13-15.

tel./fax: 88/200-843

06/30/9549-086

A karrierváltás ugyanúgy egy-
fajta próbálkozás, mint a pálya-
kezdők útkeresése. A következ-
mények viszont eltérőek.

A pályakezdő fi atalok szárnypró-
bálgatásainak szinte mindig az az 
eredménye, hogy a fi atal valahol 
megtalálja, amit keresett, vagy 
talál valami hasonlót, és belehe-
lyezkedik, elkezdi építeni benne 
a karrierjét, szakmai életét. Mi-
vel pályakezdő volt, ez számára 
mindenképpen fejlődés lesz, ami 
nagy eséllyel sikert hoz. Legin-
kább azért, mert nincs múltbeli 
élménye egy másfajta karrierről, 
így amiért dolgozik, amiben si-
kere van, azt fogja kedvelni, sze-
retni, élvezni. Nem kellett válta-
nia, nincs összehasonlítási alapja 
(még).
A pályaújrakezdők, akik egy 
élethelyzetbeli változás miatt új 
karrierbe kezdenének, viszont 
már rendelkeznek olyan szakmai 
múlttal, ami összehasonlítási ala-
pot jelent. „Az jobb volt”, „Azt 
jobban szerettem” és keresgél to-

vább rendületlenül, mert nem 
elégedett a váltással. Ez a keres-
gélés viszont erőforrást és energiát 
kíván, és itt lehet nagyot hibázni: 
a sok keresgéléssel elfogynak a pá-
lyaújrakezdők tartalékai: anyagi-
ak és lelkiek egyaránt.
Ezért ezt a helyzetet valamilyen 
kontroll alatt kell tartani, annak 
érdekében, hogy ne végződjön 
rosszul az útkeresés. A két legfon-
tosabb „erőforrás” mentén – anya-
giak és lelkiek – kell az álláskereső 
és egyben útkereső tevékenységbe 
olyan határt építeni, amit min-
denképpen be fogsz tartani.
Az első ilyen határ az anyagiak 
kérdése. Ezt a határt több módon 
is meg lehet húzni: az egyik, hogy 
egy konkrét összeget szánsz az új 
pályád elindítására, felkutatásá-
ra, és ezt semmiképp sem léped át. 
Amikor ezt az összeget elköltötted, 
akkor egyelőre a végére értél az 
útkeresésnek: azt az állást kell el-
vállalni, amit gyorsan meg tudsz 
kapni, onnan kell majd tovább-
lépned.

Hol a határa az útkeresésnek, milyen 
határai vannak a karrierváltásnak?

A másik megközelítés, amivel az
anyagi határt meg lehet szabni,
nem az elköltött összeg, hanem
a mindenképpen megtartandó
anyagi tartalék összegéhez kötve.
Ez alá az előre meghatározott
összeg alá semmiképp sem me-
hetsz, ha megközelíted, időlege-
sen megint csak fel kell adnod az
útkeresést, újdonság bevezetését
az életedbe, és folytatni ott, ahol
könnyen megy: eddigi tapasztala-
taid, munkáid mentén vállalni el
egy állást.
A második határ a lelki védelem
miatt kell: a reménytelen, végtelen
próbálkozás olyan szinten rom-
boló, hogy nem engedhetjük meg
magunknak. Ez a védelem párhu-
zamos a már jól ismert állásinter-
jú kérdéssel: Hol látja magát 5 év
múlva? Ez már egy hosszú távú
tervnek számít a karrieredben,
ennél kisebb a lelki tűréshatár.
Tehát, mennyi időt szánsz arra,
hogy az új karriered felépítsd? Ta-
lán kell hozzá egy kétéves kurzus?
Akkor a tanulás időtartama alatt
kell valami olyan tevékenység,
ami stabil jövedelmet biztosít. Az
ilyen lépéseket is fi gyelembe véve
kell egy olyan határidő, amit arra
szabsz, hogy eddig próbálkozol,
keresgélsz, utána pedig elvállalsz
egy olyan állást, amit könnyebben
megkapsz.
A két módszer együttes alkalma-
zása segít abban, hogy „ne szállj
el”. Se anyagi problémáid, se lel-
ki gyötrelmeid ne legyenek addig,
amíg a siker meg nem érkezik.

forrás: cvonline.hu
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határai vannak a karrierváltásnak?határai vannak a karrierváltásnak?
Hol a határa az útkeresésnek, milyen 

A pályaújrakezdők, akik egy 
élethelyzetbeli változás miatt új 
karrierbe kezdenének, viszont 
már rendelkeznek olyan szakmai 

nia, nincs összehasonlítási alapja 
(még).
A pályaújrakezdők, akik egy 
élethelyzetbeli változás miatt új 

kere van, azt fogja kedvelni, sze-
retni, élvezni. Nem kellett válta-retni, élvezni. Nem kellett válta-
nia, nincs összehasonlítási alapja 
(még).
A pályaújrakezdők, akik egy 

lyezkedik, elkezdi építeni benne 
a karrierjét, szakmai életét. Mi-
vel pályakezdő volt, ez számára 

érdekében, hogy ne végződjön 
rosszul az útkeresés. A két legfon-
tosabb „erőforrás” mentén – anya-
giak és lelkiek – kell az álláskereső 
és egyben útkereső tevékenységbe 

Ezért ezt a helyzetet valamilyen 
kontroll alatt kell tartani, annak 
érdekében, hogy ne végződjön 
rosszul az útkeresés. A két legfon-
tosabb „erőforrás” mentén – anya-

lyaújrakezdők tartalékai: anyagi-
ak és lelkiek egyaránt.ak és lelkiek egyaránt.
Ezért ezt a helyzetet valamilyen 
kontroll alatt kell tartani, annak 
érdekében, hogy ne végződjön 

a karrierjét, szakmai életét. Mi-
vel pályakezdő volt, ez számára 
mindenképpen fejlődés lesz, ami 
vel pályakezdő volt, ez számára 
mindenképpen fejlődés lesz, ami 
nagy eséllyel sikert hoz. Legin-
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kább azért, mert nincs múltbeli kább azért, mert nincs múltbeli 
élménye egy másfajta karrierről, élménye egy másfajta karrierről, 
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lyezkedik, elkezdi építeni benne 
a karrierjét, szakmai életét. Mi-a karrierjét, szakmai életét. Mi-
vel pályakezdő volt, ez számára 
mindenképpen fejlődés lesz, ami 

az életedbe, és folytatni ott, aho
könnyen megy: eddigi tapasztala-
taid, munkáid mentén vállalni e
egy állást.

sen megint csak fel kell adnod a
útkeresést, újdonság bevezetésé
az életedbe, és folytatni ott, aho
könnyen megy: eddigi tapasztala-

összeg alá semmiképp sem me-
hetsz, ha megközelíted, időlege-hetsz, ha megközelíted, időlege-
sen megint csak fel kell adnod a
útkeresést, újdonság bevezetésé

vább rendületlenül, mert nem vább rendületlenül, mert nem 
elégedett a váltással. Ez a keres-
vább rendületlenül, mert nem 
elégedett a váltással. Ez a keres-
gélés viszont erőforrást és energiát 
elégedett a váltással. Ez a keres-
gélés viszont erőforrást és energiát gélés viszont erőforrást és energiát 
kíván, és itt lehet nagyot hibázni: 
a sok keresgéléssel elfogynak a pá-
kíván, és itt lehet nagyot hibázni: 
a sok keresgéléssel elfogynak a pá-

vább rendületlenül, mert nem 

z

A Pannon-Biomassza Kft. a Veolia Energia cégcsoport tagja

A másik megközelítés, amivel a
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Ez alá az előre meghatározot

határai vannak a karrierváltásnak?
A másik megközelítés, amivel az
anyagi határt meg lehet szabni,

pot jelent. „Az jobb volt”, „Azt 
obban szerettem” és keresgél to-

már rendelkeznek olyan szakmai 
múlttal, ami összehasonlítási ala-múlttal, ami összehasonlítási ala-
pot jelent. „Az jobb volt”, „Azt 
obban szerettem” és keresgél to-

Az első ilyen határ az anyagiak 
kérdése. Ezt a határt több módon 
is meg lehet húzni: az egyik, hogy 
egy konkrét összeget szánsz az új 

olyan határt építeni, amit min-
denképpen be fogsz tartani.
Az első ilyen határ az anyagiak 
kérdése. Ezt a határt több módon 

giak és lelkiek – kell az álláskereső 
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denképpen be fogsz tartani.
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is meg lehet húzni: az egyik, hogy 
egy konkrét összeget szánsz az új 
pályád elindítására, felkutatásá-
egy konkrét összeget szánsz az új 
pályád elindítására, felkutatásá-
ra, és ezt semmiképp sem léped át. 
pályád elindítására, felkutatásá-
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kérdése. Ezt a határt több módon 
is meg lehet húzni: az egyik, hogy is meg lehet húzni: az egyik, hogy 
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boló, hogy nem engedhetjük me
magunknak. Ez a védelem párhu-
zamos a már jól ismert állásinter-
jú kérdéssel: Hol látja magát 5 é

miatt kell: a reménytelen, végtelen
próbálkozás olyan szinten rom-
boló, hogy nem engedhetjük me
magunknak. Ez a védelem párhu-

A második határ a lelki védelemA második határ a lelki védelem
miatt kell: a reménytelen, végtelen
próbálkozás olyan szinten rom-

zamos a már jól ismert állásinter-
jú kérdéssel: Hol látja magát 5 éjú kérdéssel: Hol látja magát 5 é
múlva? Ez már egy hosszú távúmúlva? Ez már egy hosszú távú
tervnek számít a karrieredben,
múlva? Ez már egy hosszú távú
tervnek számít a karrieredben,
ennél kisebb a lelki tűréshatár.
tervnek számít a karrieredben,
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Tehát, mennyi időt szánsz arra,rosszul az útkeresés. A két legfon-

tosabb „erőforrás” mentén – anya- Tehát, mennyi időt szánsz arra,
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akkor egyelőre a végére értél az 
útkeresésnek: azt az állást kell el-
vállalni, amit gyorsan meg tudsz 

A két módszer együttes alkalma-
zása segít abban, hogy „ne szállj
el”. Se anyagi problémáid, se lel-
ki gyötrelmeid ne legyenek addig,
amíg a siker meg nem érkezik.

egy olyan állást, amit könnyebben
megkapsz.
A két módszer együttes alkalma-
zása segít abban, hogy „ne szállj
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Természetesen mindenki isme-
ri a sokat hangoztatott klisét, 
hogy a pénz nem tesz boldoggá. 
Aztán ott van az ellentábor is, 
akik szerint jobb sírni egy Fer-
rariban, mint egy Trabantban… 
A probléma ezekkel az egyszerű 
nézőpontokkal, hogy egy komp-
lex kérdést szeretnének bináris 
módon megválaszolni. Ha pedig 
megnézzük, hogy milyen embe-
rek állnak a két táborban, akkor 
általában igaz az, hogy akinek 
sok pénze van, előszeretettel 
mondja, a pénz nem boldogít, 
míg az ellentáborban többnyire 
a hónapról hónapra élő emberek 
vannak.

Ez a véleményeloszlás pedig tö-
kéletes választ ad arra, hogy a 
pénz mennyire boldogít, milyen 
szerepet tölt be életünkben és hogy 
mi is a funkciója – amit nagyon 
sokan elfelejtünk.
Mielőtt fejest ugrunk a pénz misz-
tikumába nézzük meg, hogy mik 
azok az alapvető dolgok, amik 
szükségesek egy boldog élethez, 
azonban pénzzel nem tudjuk 
megvásárolni.
Szeretet
Szükségünk van szeretetre, legyen 
szó egy párkapcsolatról, a család-
ról, barátokról. Ezt úgy gondolom 
nem is kell magyarázni.
Kapcsolatok
Társas lények vagyunk, így az 
egészséges emberi kapcsolatok 
megléte elengedhetetlen ahhoz, 
hogy egy kiegyensúlyozott életet 
tudjunk élni. Talán a közösségi 
média korában ez az egyik leg-
sarkalatosabb kérdés, ugyanis 
gondolhatnánk, hogy az internet 
segítségével az emberek sokkal 
több barátra találnak, könnyebb a 
párkeresés, és még a távoli roko-
nokkal is tudjuk tartani a kapcso-
latot, azonban a szomorú valóság 
az, hogy míg több az ismerősünk 
Facebookon, mint ahányat fel tu-
dunk sorolni fejből, addig sokkal 
kevesebb valódi, értékes kapcsola-
tot hozunk létre.
Cél
Cél nélkül csak úgy sodródunk az 
életben egy megmagyarázhatat-
lan bizonytalanságérzettel. Min-
dig kell valamilyen cél, ami felé 
haladunk, ami kihívás elé állít, 
ami a létünknek értelemet ad.
Önmegvalósítás
Az élet legnehezebb része. Van, 
akinek a munkája, van, akinek 
a hobbija, szerencsésebbeknek ez 
a kettő egy és ugyanaz. Teljesen 
mindegy, hogy óriási vállalko-

zást szeretnél felépíteni, vagy egy
számodra szimpatikus cégnél a
megfelelő pozícióban dolgozni egy
közös célért, esetleg álmaid virá-
gosát megnyitni a kedvenc gyerek-
kori utcádban, valamit mindenki
szeretne építeni, vagy hozzátenni
a világhoz.
Itt mondhatnánk, hogy a pénz
segíthet az önmegvalósításban,
hiszen, ha nyerek a lottón, ak-
kor annyi virágos üzletet nyitok
amennyit akarok. Persze így van,
csak ezen a ponton az önmegva-
lósítás fundamentális része veszik
el, mivel nem kell megharcolnod
az álmaidért.

Mit is tudunk pénzen megvásá-
rolni, ami hozzájárul a boldog-
ságunkhoz?
Étel, számlák, albérlet, orvosi
ellátás, ruhák… és még lehetne
sorolni. Alapvető dolgok egy mo-
dern kapitalista világban, amik-
hez pénzre van szükségünk. Itt
jön be a pénz szerepe a boldogság
hajhászásában, hiszen ameddig
pénzügyi gondokkal küzdünk,
addig a fent említett pontok szinte
teljesen irrelevánssá válnak. Csak
gondoljunk bele, mi történik, ha
nem tudjuk, hogy holnap mit is
fogunk enni, vagy hogy fogjuk be-
fi zetni a számláinkat. Szinte telje-
sen megbénulunk a stressztől és a
legkisebb gondunk lesz az, hogy új
kapcsolatokat építsünk vagy hogy
hogyan teljesítünk a munkánk-
ban.
Az, hogy kinek mi az az egziszten-
ciális szint, amivel biztonságban
érzi magát azt mindenki maga
döntse el. Egy biztos, ha csak azért
harcolsz az életben, hogy évről
évre többet keress, az egy végtelen
zsákutca.
Ennek fényében, a fontos kérdés
megtalálni az egyensúlyt és tu-
datosan tervezni az életünket.
Miután felépítettük az alapvető
biztonsághoz szükséges egziszten-
ciát, jöhet az önmegvalósítás és az
élet egyéb területein való előreha-
ladás. Ha jól csináljuk és a szen-
vedélyünket profi tábilissá tudjuk
tenni, akkor egy idő után a pénz
csak a mellékterméke lesz annak,
amit csinálunk.
Ha egy mondatban kéne meg-
válaszolni az örök kérdést az így
hangozna:
A pénz önmagában nem boldo-
gít, azonban szükséges a boldog-
sághoz.

forrás: cvonline.hu
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Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

E-mail: t.horvath@schwa-medico.com  • 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:

Amit elvárunk:
• Középfokú végzettség
• Önálló, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Műszaki érdeklődés /
  gyakorlat

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú
  munkalehetőség
• Szakmai, technikai kihívások,
  fejlődési lehetőség,
• Versenyképes bér, egyéb juttatások

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ / MŰSZAKI 
ÉRDEKLŐDÉSŰ SZAKMUNKÁS

Megváltozott munkaképességű 
munkatársakat keresünk

könnyű fi zikai munkára, napi 4 órában!

Jelentkezzen most!
- telefonon és visszahívjuk - 06 / 20 382 88 70
- személyesen: ajkai gyárunkban minden hétköznap reggel 8.00 órakor
- küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.com címre

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, 
csatlakozzon Ajka egyik legnagyobb 

munkáltatójához!

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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akik szerint jobb sírni egy Fer-
rariban, mint egy Trabantban… 
A probléma ezekkel az egyszerű 
nézőpontokkal, hogy egy komp-
lex kérdést szeretnének bináris 
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tikumába nézzük meg, hogy mik 
azok az alapvető dolgok, amik 
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Önálló, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:

Önálló, pontos munkavégzés
MegbízhatóságMegbízhatóság
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sághoz.
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gít, azonban szükséges a boldog-
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- személyesen: ajkai gyárunkban minden hétköznap reggel 8.00 órakor

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.

Versenyképes bér, egyéb juttatások
ejlődési lehetőség,

Versenyképes bér, egyéb juttatások

alehetőség
Szakmai, technikai kihívások,Szakmai, technikai kihívások,
ejlődési lehetőség,

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
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Stabil, hosszú távúStabil, hosszú távú
alehetőség

ÉRDEKLŐDÉSŰ SZAKMUNKÁS

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia  Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
 zetett  hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát  a szerkesztőség nem vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem 

vállal.  A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

Tel/fax: 88/200-843  Mobil: +36/30/954-9086 E-mail: ajka@szuperinfo.hu 
 www.szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia  Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
 zetett  hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát  a szerkesztőség nem vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem 

vállal.  A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi

Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi

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 www.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia  Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

 zetett  hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát  a szerkesztőség nem vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem 
vállal.  A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!vállal.  A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

06 20/483 00 5606 20/483 00 56  telefonszámon.

Ajka-DevecserAjka-DevecserAjka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra

Ajka-Devecser

Versenyképes bér, egyéb juttatásokVersenyképes bér, egyéb juttatások

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia  Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
 zetett  hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát  a szerkesztőség nem vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem  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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Az ülőbútorokat gyártó  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

betanított munkakörbe
férfi  munkavállalókat

keres!
Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 

családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!

ZENIT Tabak
üzletbe

eladó
 munkatársat 

keresünk.
Jelentkezni lehet az üzletben:
Ajka, Szabadság tér 15. vagy

             önéletrajzát küldje a
vitaine@poluscoop.hu címre
Trafi c-Rule

Bt.

A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, 
könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.

Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:

Automatizálási technikus

Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.

Elvárások: 
• villanyszerelő vagy
  elektroműszerész vagy
  automatizálási műszerész végzettség
• PLC és SIEMENS
   programozási ismeretek
• gépészeti és villamos műszaki rajzok
  olvasásában való jártasság
• megbízható elektromossági
  ismeretek
• több műszakos munkarend vállalása 
Pályakezdők jelentkezését
is várjuk!

Előnyt jelent:
• Fanuc és/vagy Kuka
  robotok
  karbantartásában
  és programozásában
  szerzett tapasztalat
• automatizált gyártósorok
  karbantartásában,
  javításában szerzett
  tapasztalat
• elektromos berendezések
  karbantartásában szerzett
  tapasztalat

Feladatok:
• gépek, automatizált berendezések, villamos
   szekrények elektromos áramköreinek rajzolvasása
• az üzem automatizált berendezésein megelőző
   és üzemviteli karbantartások elvégzése
• hibaelhárítások végrehajtása
Amit kínálunk:
• versenyképes, biztos jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség
• kiemelkedő Cafeteria
• év végi ajándékutalvány
• bejárási támogatás
Munkavégzés helye: Ajka

Elvárások: 
• villanyszerelő vagy
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megbízható elektromossági
etek
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gépészeti és villamos műszaki rajzokgépészeti és villamos műszaki rajzok

• megbízható elektromossági
  ismer  ismer

  olvasásában való jár
megbízható elektromossági

  ismeretek

Automatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikus
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Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.

ályakezdők jelentkezését
több műszakos munkarend vállalása több műszakos munkarend vállalása 
ályakezdők jelentkezésétályakezdők jelentkezésétályakezdők jelentkezését
több műszakos munkarend vállalása több műszakos munkarend vállalása több műszakos munkarend vállalása több műszakos munkarend vállalása 
ályakezdők jelentkezésétályakezdők jelentkezését

Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.

obotok
  karbantartásában
  és programozásában

Előnyt jelent:
Fanuc és/vagy Kuka
obotok

  karbantartásában

Előnyt jelent:Előnyt jelent:
Fanuc és/vagy Kuka

  és programozásában  és programozásában
  szerzett tapasztalat

gépészeti és villamos műszaki rajzokgépészeti és villamos műszaki rajzok

  karbantartásában  karbantartásában
  és programozásában
  szerzett tapasztalat

A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, 
könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.
A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, 
könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.

Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:
könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.

Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:

Automatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikus

A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, 
könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.

Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.

2019. március 22. március 22.

A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, A piacvezető francia Le Bélier Zrt. folyamatosan fejlődő, multinacionális autóipari vállalat, 

arbantartásában,
  javításában szerzett

automatizált gyártósorokautomatizált gyártósorok

elektromos berendezésekelektromos berendezésekelektromos berendezésekelektromos berendezésekelektromos berendezések
arbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzett

  tapasztalat  tapasztalat  tapasztalat

  javításában szerzett  javításában szerzett

elektromos berendezések

Automatizálási technikusAutomatizálási technikus
Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:

Automatizálási technikusAutomatizálási technikus

könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.könnyített súlyú biztonsági autóalkatrészeket gyárt Amerikában, Ázsiában és Európában.
Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:

Feladatok:Feladatok:
gépek, automatizált berendezések, villamos

Feladatok:
gépek, automatizált berendezések, villamosgépek, automatizált berendezések, villamosgépek, automatizált berendezések, villamosgépek, automatizált berendezések, villamos

   sz   szekrények elektromos áramköreinek rajzolvasása   sz   sz
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Jelentkezés:  Küldje el nekünk önéletrajzát a karrier@lebelier.com e-mail címre.
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Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
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Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!

Versenyképes bérezés és Cafetéria juttatás mellett egy 
családias légkörben becsülnénk meg munkáját.
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Keressen minket bizalommal!Keressen minket bizalommal!
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 munkatársat 
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Jelentkezni lehet az üzletben:Jelentkezni lehet az üzletben:
Ajka, Szabadság tér 15. vagy
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Trafi c-Rule

eladó
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keresünk.

vitaine@poluscoop.hu címre
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KERESSÜK A CONTINENTAL

CSAPATÁBA!

FELADAT:
• Megfelelő minőségű és mennyiségű termék gyártása

a munkautasításban előírt folyamatok szerint,

• Vizuális termékellenőrzés, minőségellenőrzés,

• Műszakonkénti gyártósori takarítások elvégzése.

ELVÁRÁSOK:
• Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség,

• Három műszakos munkarend vállalása.

OPERÁTOR

Jelentkezés:

l

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbisen
telefonszámon: 06/20 440 8543, vagy küldje el önéletrajzát
a pozíció megnevezésével a karrier.veszprem@continen-
tal-corporation.com e-mail címre!

A jutalékos munkáktól az ál-
láskeresők jórésze ma is mene-
kül, idegenkedik. Ennek indoka 
egyszerű, a biztos, havi fi x az, 
ami miatt a legtöbben munka-
viszonyt vállalnak. A jutalékos 
munka jár némi kockázattal, en-
nek ellenére ötvözi a vállalkozói 
és a munkavállalói lét előnyeit.

Miért nem érdemes idegenkedni 
tőle?
A jutalékos munkáknál is kötele-
ző valamilyen alapbért biztosíta-
ni, azaz a havi fi x itt is biztosí-
tott. Ezen felül van egy feltételek 
teljesüléséhez kötött mozgóbér. 
Valójában ez az, amiért a juta-
lékos munkát érdemes elvállalni. 
Ahhoz, hogy vállalni tudjuk, en-
nek kockázatait kell felmérni. Ezt 
állásinterjún jól kérdezve tudjuk 
megtenni.
Mit kell ilyenkor kérdezni?
1. Az eladandó termék vagy szol-
gáltatás részleteiről
Kik a termék/szolgáltatás cél-
csoportja, mire való a termék/
szolgáltatás, a piacon kik a ver-
senytársak, milyen a termék piaci 
pozíciója? Jó döntés lehet egy épp 
feltörekvő, növekvő piacú termék 
értékesítését vállalni, és lehet, 
hogy egy stagnáló termék sem 
rossz választás: amennyiben a 
biztos vevőkör megvan, és ez a kör 
nem vagy csak nehezen bővíthető, 
azt kell felmérni, hogy ez a stag-
náló állapot meddig tud fennma-
radni? Elindulhat-e a csökkenés?
2. Az értékesítői szerepről
Lehet „megmentő” szerepet vállal-
ni, amikor egy egyébként jó ter-
mék/szolgáltatás rossz értékesítői 
kezekbe kerülve nem terjedt el a 
piacon. Lehet „zöldmezős” értéke-
sítőként egy új termék/szolgálta-
tás piacra vezetését vállalni.
Van egy ún. hunter/farmer típu-
sú felosztás, ami akár együtt is 
jelen lehet az adott feladatban. 
A farmer a meglévő ügyfelek fo-
lyamatos kapcsolatban tartásáról 
gondoskodik, a hunter új ügyfele-
ket keres.

3. A cég értékesítést támogató te-
vékenységéről
Milyen szervezett marketingte-
vékenységgel segítik az eladást?
Mit tesznek azért, hogy a piac,
az ügyfelek ismerjék a terméket/
szolgáltatást?
Milyen adminisztrációs és egyéb,
nem közvetlenül értékesítési fel-
adataid lesznek? Ezek mennyi
időt vesznek el egy napodból?
4. Milyen teljesítményt várnak el,
és mire alapozzák ezt az elvárást?
Ez az igazi kockázatfelmérés:
„Zöldmezős” értékesítés esetén a
cég termékfejlesztőinek lelkesedése
torzíthatja, túl optimistává teheti
a vezetőséget is, és torzítja a valós
piaci lehetőségek értékelését. Az
értékesítő pedig elvállalva a mun-
kát megtapasztalhatja a valós
helyzetet, ami nem biztos, hogy
olyan ragyogó, mint azt a többiek
látták. Ez egy karriergyilkos hely-
zet, ezért a „zöldmezős” értékesí-
tői munka elvállalása előtt maga
az álláskereső is piackutatást kell,
hogy tartson.
Egy farmer típusú értékesítő
kockázata, hogy az ügyfelek az
elődjét kedvelték, és vele, mint új
kapcsolattartóval bizalmatlanok
lesznek. Ez feloldható, de időbe
kerül, és ugye addig a jutalékok
mértéke alacsonyan maradhat.
Az elvárt teljesítmény nagyság-
rendjének realitását is fel kell
mérni: valóban eladható ekkora
értékben a piacon ez a termék/
szolgáltatás? Milyen tapasztala-
tokra alapozza ezt a cég, és az ér-
tékesítő tapasztalatai igazolják-e
ezt?
A bizalom az üzleti élet alapja
Megbízható-e a cég, akivel juta-
lékos értékesítői munkáról tár-
gyalsz? Milyen a híre a piacon,
mennyire tőkeerős, mennyire
képes kiszolgálni az ügyfeleket jó
minőségben? Mennyire reálisak a
terveik, mennyire jó a terméke?
Ha ezeket a kérdéseket állásinter-
jún felteszed, azzal két legyet is üt-
hetsz egy csapásra: megmutatod,
hogy felkészült vagy és alkalmas
erre a munkára, emellett a saját
kockázataidat is tudod értékelni,
és nagyobb önbizalommal vág-
hatsz bele a munkába, ha tudod,
mire számíthatsz pontosan. Erre
a helyzetre igaz, hogy aki mer, az
nyer.

forrás: cvonline.hu

Jutalékos munkák: 
aki mer, az nyer

8400 Ajka Központi telep 1/a.   iroda@szimicsek.hu
+36-30/633-9090

Munkavállalókat keresünk az alábbi pozicíók betöltésére:
        - lakatos / szerkezet lakatos
        - hegesztő (MIG, TIG)
        - segédmunkás

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

Felszolgáló és 
konyhai kisegítő 
állás a Kreinbacher Birtokon!

A somlóvásárhelyi Kreinbacher 
Birtok munkatársat keres.

Kiváló munkakörülmények, dinamikus 
csapat, hosszú távú munkalehetőség.

Önéletrajzát az 
administrator@ 
kreinbacher.hu 
e-mail címre várjuk!
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Ajka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő  stabil vállalata az
Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat
keres a következő pozíciókba:

PONTHEGESZTŐ / ROBOT CELLA 
KEZELŐ / FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ / 
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Feladatok: sajtológépek kezelése, beállítása
Elvárás: műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

TARGONCAVEZETŐ
Elvárás:
• Érvényes targoncavezető OKJ bizonyítvány és 
jogosítvány
• Targoncavezetői gyakorlat

CSOMAGOLÓ-PAKOLÓ
Feladatok: az alkatrészek csomagolása, ládákba 
pakolása

Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér már a próbaidő alatt is
• Jó dolgozó jutalom
• Dolgozó ajánlási program
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű
  szerződés, hosszú távú munkalehetőség
• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.
Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve az

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

PONTHEGESZTŐ / ROBOT CELLA
KEZELŐ / FÉMSAJTOLÓGÉP KEZELŐ /
BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása

 
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

• Személyszállítás luxus autóbuszokkal 1-50 főig
• Járműparkunk 3 db új 30 fős autóbusszal bővült!
• Reptéri transzferek (Bécs és Budapest) útvonalon

Várjuk régi
és  leendő  új 

ügyfeleink 
megrendelését!

Személyszállítási részlegünk 8400 Ajka, Kiskert u. 7.
(Roglas mellett) számú telephelyre költözött!

Foglalás  • e-mailen: info@sgutazas.hu  •  tel.: 88/220-640

Star-Guide Kft.

VILLANYSZERELÉS
Fuchs Frigyes ev.
+36 70 319 2018
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