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Ajka, Hársfa u. 1/B     Tel:  0630/348-8506
Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 8-13,  V: zárva 

Szeretettel várunk minden kedves Vásárlót!

MINŐSÉGI
NAPELEMES LÁMPÁK!

Bevezető áron!
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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:

Ajkán , közel a 
városközponthoz

IRODÁK
bérbeadók

Érd. 06-20-4830-056

AJKARENDEK
Rendeki u. 9.   
06-30/830-5906

✔ autószerelés, autómentés
✔ gumiszerelés - centírozás 1 napos határidővel
✔ csereautó ill. furgon biztosítása
✔ műszaki vizsgára felkészítés
✔ klímarendszerek töltése, javítása
✔ karosszériajavítás

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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-30%
-30%

-15%
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Akciónk 04.01-04.30-ig,
ezen belül a készlet erejéig. tart.

SUNTEC konyhai 
elektromos készülékek  
SUNTEC
ventillátorok 

MKW Díva - Valetta
fürdőszoba kiegészítők
Kerti locsolócső
fl exibilis

akár márakár már
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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

Autóbuszos útjaink
ajkai felszállással, 
idegenvezetővel

Észak-Olaszország gyöngyszemei
2019. 05.04 – 05.07.  4 nap/3 éj reggelivel        59.900 Ft/fő-től 
Párizs-Versailles, EuroDisney  
2019.05.09 – 05.15. 7 nap/6 éj reggelivel      144.900 Ft/fő-től

Szlovén Alpok – tavak – tengerpart
2019.05.12 – 05.16. 5 nap/4 éj reggelivel         89.900 Ft/fő-től

Velence, a lagúnák városa és a Wörthi-tó
2019.05.22 – 05.25. 4 nap/3 éj reggelivel         69.900 Ft/fő-től

Napsütötte Toszkána és Cinque Terre
2019.05.25 – 05.30. 6 nap/5 éj reggelivel         99.900 Ft/fő-től 
Bajor kastélyok és a salzkammerguti tavak vidéke
2019.05.28 – 06.02. 6 nap/5 éj reggelivel      104.900 Ft/fő-től

Prága és a Dél-csehországi kastélyok
2019.06.04 – 06.08. 5 nap/4 éj reggelivel         74.900 Ft/fő-től

Isztriai–félsziget, az Adria ékköve
2019.06.05 – 06.09. 5 nap/4 éj reggelivel          89.900 Ft/fő-től

Székelyföld gyöngyszemei
2019.06.06 – 06.10.   5 nap/4 éjszaka félpanzióval     66.900 Ft/fő-től

Varázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörút
2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval             112.900 Ft/fő-től

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)  E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

2019. március 29. 2019. március 29. 
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2019.06.06 – 06.10.   5 nap/4 éjszaka félpanzióval     

Varázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörútVarázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörútVarázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörút
2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval            2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval            2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval            

Székelyföld gyöngyszemeiSzékelyföld gyöngyszemei
2019.06.06 – 06.10.   5 nap/4 éjszaka félpanzióval     

Varázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörút

(8 emeletes aljában)  (8 emeletes aljában)  

Prága és a Dél-csehországi kastélyok
74.900 Ft/fő

Bajor kastélyok és a salzkammerguti tavak vidéke
104.900 Ft/fő

99.900 Ft/fő99.900 Ft/fő
Bajor kastélyok és a salzkammerguti tavak vidéke

104.900 Ft/fő-től

2019.06.04 – 06.08. 5 nap/4 éj reggelivel         74.900 Ft/fő
Isztriai–félsziget, az Adria ékköveIsztriai–félsziget, az Adria ékköve
2019.06.05 – 06.09. 5 nap/4 éj reggelivel          2019.06.05 – 06.09. 5 nap/4 éj reggelivel          2019.06.05 – 06.09. 5 nap/4 éj reggelivel          

2019.06.06 – 06.10.   5 nap/4 éjszaka félpanzióval     

Prága és a Dél-csehországi kastélyokPrága és a Dél-csehországi kastélyok
2019.06.04 – 06.08. 5 nap/4 éj reggelivel         74.900 Ft/fő

idegenvezetővelidegenvezetővel
ajkai felszállással, ajkai felszállással, ajkai felszállással, 
idegenvezetővelidegenvezetővel

Autóbuszos útjaink
ajkai felszállással, ajkai felszállással, ajkai felszállással, ajkai felszállással, ajkai felszállással, ajkai felszállással, 
idegenvezetővelidegenvezetővel

2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval            
Varázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörútVarázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörút
2019.06.13 – 06.19.   7 nap/6 éj félpanzióval            

E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

Autóbuszos útjainkAutóbuszos útjainkAutóbuszos útjaink

E-mail: info@classictravel.huE-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

-től

 112.900 Ft/fő
Varázslatos Erdély – Székelyföld – nagykörút

 112.900 Ft/fő 112.900 Ft/fő

66.900 Ft/fő66.900 Ft/fő-től

Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

Autóbuszos útjainkAutóbuszos útjainkAutóbuszos útjaink

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!
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Folytatás az 5. oldalon

KONYHAKÉSZ

TŰZIFA 
17.000 Ft

Házhoz szállítva,
ajándék gyújtóssal!
GARANTÁLT MENNYISÉG

1m x 1m x 1m ömlesztve
További részletek 

telefonon:

06-30/929-6970
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. 

Érvényes: 2019.02.01-től visszavonásig.
EUTR azonosító: AA5811791

INGATLAN

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

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

Ajka-Tósokberénden 3+fél-

szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

0625

Vonyarcvashegyen, strand 

közelben 3 hálószobás + nappa-

lis szerkezetkész ház 600 nm-es 

telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/929-2622

Siófoki lakások- nyara-
lók 80-120 nm-ig eladók. 
19.900.000 Ft-tól. < 
+36/30/936-6600

Ajkán, Kosztolányi út 23., föld-

szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 

új nyílászárókkal, tehermentesen 

eladó. Irányár: 12.000.000 Ft TN < 

06/70/563-9174

Gyenesdiás központjában szer-

kezetkész, 3 hálószobás családi 

ház garázzsal tulajdonostól eladó 

32.000.000 Ft-ért. < 06/30/298-

4499

Eladó Ajkán 1,5 szobás, IX. eme-

leti, felújított panellakás. Irányár: 

10.400.000 Ft TN < 06/20/328-

7220

KIADÓ INGATLAN
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

GARÁZST KERES
Ajkán garázst vásárolnék. < 

06/20/823-0624

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

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

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

Ajka-Tósokberénden 25 nm-es 
ipari árammal rendelkező 
üzlet/műhely rövid távra, első-
sorban tárolási célra kiadó < 
06/30/544-0625

Ajkán a Héliosz Üzletházban az 
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. < 06/20/368-2559

Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemelő 
étterem eladó vagy kiadó reális 
áron. < 06/30/957-1806

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

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

nyal
Energetikai tanúsítvánnyal 

Energetikai tanúsítvány-
nyal
Energetikai tanúsítvánnyal 

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-

KONYHAKÉSZ

2019. március 29.2019. március 29.

KONYHAKÉSZKONYHAKÉSZ

TŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFA
KONYHAKÉSZ

TŰZIFA

14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

 Ajka központjában egyszin-

tes, 4+1 félszobás, 2 fürd

160 nm-es összkomfortos családi 

 Ajkán 2 szobás, 4. emeleti, 

56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: 

14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

 Ajka központjában egyszin-

nem rendelkezik: TN

 Ajkán 2 szobás, 4. emeleti, 

56 nm-es, jó állapotú lakás. Irányár: 

14.600.000 Ft. < 06/70/377-3809

tes, 4+1 félszobás, 2 fürd

160 nm-es összkomfortos családi 

tes, 4+1 félszobás, 2 fürd

160 nm-es összkomfortos családi 

ház. Garázs az udvarban, pince hátul 

160 nm-es összkomfortos családi 

ház. Garázs az udvarban, pince hátul ház. Garázs az udvarban, pince hátul 

a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-a ház alatt van. 1,5-2 szobás, felújí-

tandó lakást beszámítok értékegyez-tandó lakást beszámítok értékegyez-

 Ajka központjában egyszin- Ajka központjában egyszin-

tes, 4+1 félszobás, 2 fürd

160 nm-es összkomfortos családi 

 Kosztolányi út 23., föld- Kosztolányi út 23., föld-Ajkán, Kosztolányi út 23., föld-

szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 

Ajkán,
szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 

új nyílászárókkal, tehermentesen 

szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 

új nyílászárókkal, tehermentesen új nyílászárókkal, tehermentesen 

eladó. Irányár: 12.000.000 Ft TN < eladó. Irányár: 12.000.000 Ft TN < 

 Kosztolányi út 23., föld-

06/30/929-2622

Siófoki lakások- nyara-
lók 80-120 nm-ig eladók. 

lis szerkezetkész ház 600 nm-es 

telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/929-2622

Siófoki lakások- nyara-

Vonyarcvashegyen,
közelben 3 hálószobás + nappa-közelben 3 hálószobás + nappa-

lis szerkezetkész ház 600 nm-es 

telken 25.000.000 Ft-ért eladó. < 

19.900.000 Ft-tól. < 

17.000 Ft17.000 Ft17.000 Ft
Házhoz szállítva,Házhoz szállítva,

ajándék gyújtóssal!
Házhoz szállítva,

ajándék gyújtóssal!ajándék gyújtóssal!
GARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉGGARANTÁLT MENNYISÉG

1m x 1m x 1m ömlesztve

17.000 Ft17.000 Ft

tandó lakást beszámítok értékegyez-

tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN Pécs, H
igényes lakás, bútorozottan, gépe-

10.400.000 Ft TN < 06/20/328-

7220

KIADÓ INGATLAN

 Ajkán 1,5 szobás, IX. eme-

leti, felújított panellakás. Irányár: leti, felújított panellakás. Irányár: 

10.400.000 Ft TN < 06/20/328-

 3+fél- 3+fél- 3+fél-

szobás családi ház eladó. Irányár: szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

szobás családi ház eladó. Irányár: 

23.900.000 Ft TN < 06/30/544-23.900.000 Ft TN < 06/30/544-

tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN tetéssel. Irányár: 27.900.000 Ft. TN 

sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

Érvényes: 2019.02.01-től visszavonásig.

eladó. Irányár: 12.000.000 Ft TN < 

 központjában szer-

06-30/929-6970
Érvényes: 2019.02.01-től visszavonásig.

További részletek További részletek 
telefonon:

06-30/929-6970

 központjában szer-

kezetkész, 3 hálószobás családi 

 központjában szer-

kezetkész, 3 hálószobás családi 

ház garázzsal tulajdonostól eladó 

kezetkész, 3 hálószobás családi 

ház garázzsal tulajdonostól eladó ház garázzsal tulajdonostól eladó 

32.000.000 Ft-ért. < 06/30/298-32.000.000 Ft-ért. < 06/30/298-

 központjában szer-

kezetkész, 3 hálószobás családi 

lók 80-120 nm-ig eladók. 
19.900.000 Ft-tól. < 19.900.000 Ft-tól. < 

csendes környezetben. Bérleti díj: 

100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

GARÁZST KERES

 panorámával, 

csendes környezetben. Bérleti díj: 

100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

igényes lakás, bútorozottan, gépe-

sítve hosszú távra kiadó. Belváros-sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

 panorámával, 

csendes környezetben. Bérleti díj: 

GARÁZST KERESGARÁZST KERES
arázst vásárolnék. < Ajkán g

06/20/823-0624

Ajkán g

06/20/823-062406/20/823-0624

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓFÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

100.000 Ft + rezsi. < 06/30/528-

GARÁZST KERES

, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

si oldalán 2400 

, ikerpincerésszel, mellék-

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

si oldalán 2400 

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773lany van. < 06/20/377-9773

BakonygyepesenBakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < 

Bakonygyepesen
mellett 0,7 ha terület eladó. < mellett 0,7 ha terület eladó. < 

06/20/992-451706/20/992-4517

Babucsa

, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

helyiség kiadó. < 06/30/939-
6998

Ajka-Tósokberénden 25 nm-es 

zabadság tér 20.) földszintjén 
jó elhelyezkedés
helyiség kiadó. < 06/30/939-

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

jó elhelyezkedés

ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

ves épí-

tési telek egyben vagy megosztva tési telek egyben vagy megosztva 

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

Ajka-Tósokberénden 25 nm-es 
ipari árammal rendelkez

ves építési 

telek eladó. < 06/30/581-5058

 kiadó 300 négyszögöl 

telek eladó. < 06/30/581-5058

 kiadó 300 négyszögöl  kiadó 300 négyszögöl  kiadó 300 négyszögöl 

velésére. < , termésért művelésére. < 

ben 2 db egymás ben 2 db egymás 

ves építési 

sorban tárolási célra kiadó < 
06/30/544-0625

Ajkán a Héliosz Üzletházban az 
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-

ipari árammal rendelkez
hely rövid távra, els

sorban tárolási célra kiadó < 

Ajka-Tósokberénden 25 nm-es Ajka-Tósokberénden 25 nm-es 
ipari árammal rendelkező

hely rövid távra, els -
sorban tárolási célra kiadó < 

Ajkán a Héliosz Üzletházban az 
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-
Ajkán a Héliosz Üzletházban az 
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. < 06/20/368-2559
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. < 06/20/368-2559ség kiadó. < 06/20/368-2559

Balaton északi partján, Gye-Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemel
Balaton északi partján, Gye-
nesdiáson éven át üzemel

06/30/544-0625

Ajkán a Héliosz Üzletházban az 
emeleten, 42 nm-es üzlethelyi-

Ingyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

tűzhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

4519, Ajka

Ingyenesen
rossz háztartási gépeket (mosógép, 

zhely, kályhák) és mindenféle 

AA5815133 < 06/70/360-AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

Ingyenesen elszállítom megunt, 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

zifa kug-űzifa kug-
liban, konyhakészen szál-

egyes kemény t
liban, konyhakészen szál-

étterem eladó vagy kiadó reális étterem eladó vagy kiadó reális 

fesszionális nyomdai meg-
oldások Ajkán, igényes 
névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. 

Nyomtasson velünk! Pro-
fesszionális nyomdai meg-
oldások Ajkán, igényes 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

Nyomtasson velünk! Pro-
fesszionális nyomdai meg-

névkártyától a többolda-
las magazinig. Tervezés. las magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. TanácsadásNyomtatás. Tanácsadás
info@nevjegypartner.hu
Nyomtatás. Tanácsadás
info@nevjegypartner.huinfo@nevjegypartner.hu
www.nevjegypartner.huwww.nevjegypartner.hu

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

Folytatás a 4. oldalról

Folytatás a 6. oldalon

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
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 

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

Ajkán 5 db hullámpala, 1 db köze-

pes méretű női bunda, 1000 db 

CD-tok, kisméretű szőlőprés, szőlő-

daráló, üstház eladó. < 06/70/208-

3422

Rizling bor 350 Ft/liter eladó. < 

06/70/372-9639

Sürgősen eladó 1 db kifordítható 

kád fürdető szék, 1 db felfekvés 

elleni matrac, 1 db férfi 3/4 irha-

kabát, minden darab: 6.000 Ft < 

06/20/332-5346

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

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

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

Ács és tetőfedő munkát válla-
lunk, új-régi tetők készítése, 
javítása, bádogozás. Kiülők, 
teraszok készítése. Tetőtér 
beépítése, gipszkartonozás. < 
06/70/344- 7787

Dr. Schreithofer Lajos orto-
pédiai magánrendelése 
2019.04.01-től elköltözik. Új 

rendelés minden Kedden 16-18 
óra között. Ajka Móra Ferenc u. 
28. Bejelentkezés munkanapo-
kon 14-16 óra között. Telefon: 
< 06/70/297-8166

Akciósan tavasszal ács és 
tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. < 06/70/235-
6468

Szobafestés, tapétázás 
05.01-ig 20 % kedvezmény-
nyel. < 06/20/282-9318

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

Régi motorkerékpárokat, Velorexet 

vásárolnék gyűjteményembe. < 

06/30/950-9170

TÁRSKERESÉS
74 éves egyedül élő nő keres káros 

szenvedélyektől mentes, természetet 

kedvelő urat. < 06/70/415-7252

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, cukrász, pincér, 
v e n d é g l á t á s - s z e r v e z ő , 
vendéglátó üzletvezető, 
vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.
< 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
Hegesztő állást keresek AWI 

géppel. < 06/30/567-9303

ÁLLÁST KÍNÁL

Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
(Győr, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a < 
06/70/639-9920 telefon-
számon -JOBmotive Kft.-

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

Autóbuszvezetőt 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

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

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.

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

Ablakprofi Kft ablakbeépí-
tési munkákra munkatársakat 
keres. < 06/70/366-8155

Komplett háromfázisú terményda-

ráló eladó. < 06/30/957-7696

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

ÁLLAT
Választási malacok 20.000 Ft/

db-ért Borszörcsökön eladók. < 

06/30/341-7475

Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

15-20 méhcsalád NB kereten eladó. 

< 06/70/945-7505

Malacok eladók. < 06/20/954-

6229

Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

Malacok eladók. < 06/70/522-

3539

SZOLGÁLTATÁS
Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hűtő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-

2019. március 29. 
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Folytatás a 4. oldalrólFolytatás a 4. oldalról

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉGVEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
Eladó:
VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG
Eladó:

Folytatás a 4. oldalról

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

sok, feny

virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, feny

fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 
terül  borókák, gazdagon 
virágzó díszcserjék, dísz-

 alumínium 

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-
mérés! Kedvez

Nyílászáró, red
nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvez

KomplettKomplett
ráló eladó. < 06/30/957-7696

Nyílászáró, red

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

Tuja akció! (2019. 02.22-Tuja akció! (2019. 02.22-
2019.04.30.) Min2019.04.30.) Min
gyümölcsfák, bogyósok és 
2019.04.30.) Min
gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló sz

fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló fóliasátor váz, 1 db régi fa mázsáló 

mérleg súlyokkal. < 06/30/581-

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

k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 

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

k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-

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

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

db-ért Borszörcsökön eladók. < 

06/30/341-7475

 130-180 kg-ig eladók. 500 

ÁLLAT
lacok 20.000 Ft/

db-ért Borszörcsökön eladók. < 

lacok 20.000 Ft/

 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Hízók 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

Ajka < 06/30/854-7935

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

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

15-2015-20fák, fagyal, Leyland cipru-
különlegességek, 

06/30/341-747506/30/341-7475

 130-180 kg-ig eladók. 500 

Ft/kg. Szállítás, hasítás megoldható. 

nyogháló. Ingyenes fel-
 ár! < 

Rizling
06/70/372-9639

Sürg
kád fürdet

3422

Rizling
06/70/372-9639

CD-tok, kisméret

daráló, üstház eladó. < 06/70/208-daráló, üstház eladó. < 06/70/208-

3422

 bor 350 Ft/liter eladó. < 

zifa kályha készen tölgy par-

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

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

SZOLGÁLTATÁS
őgép, automata mosógép, 

mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 

zifa kályha készen tölgy par-
. Szállítás . Szállítás 

ingyenes. EUTR: AA 6010221 ingyenes. EUTR: AA 6010221 ingyenes. EUTR: AA 6010221 
06/30/314-2567

 5 db hullámpala, 1 db köze- 5 db hullámpala, 1 db köze-

i bunda, 1000 db 

zifa kályha készen tölgy par-
. Szállítás 

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

 eladók. < 06/30/315- eladók. < 06/30/315- eladók. < 06/30/315-

 eladók. < 06/70/522- eladók. < 06/70/522-

 eladók. < 06/20/954-

kabát, minden darab: 6.000 Ft < 

 szék, 1 db felfekvés 

fi

 szék, 1 db felfekvés 

 3/4 irha-

kabát, minden darab: 6.000 Ft < 

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

Kárpitozást vállalok olcsón és 
vel, széles szö-

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

kishibás gépet reális áron kishibás gépet reális áron 
, mosógép, 

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

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

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

06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-ővel, széles szö-ő

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezetBolti eladó, boltvezetBolti eladó, boltvezet
zakács, cukrász, pincér, zakács, cukrász, pincér, 

v e n d é g l á t á s - s z e r v e z
zakács, cukrász, pincér, 

v e n d é g l á t á s - s z e r v e z
vendéglátó üzletvezetvendéglátó üzletvezet
vendéglátó eladó, aranyka-

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezet
zakács, cukrász, pincér, 

 kapuk, kerítések, íves legű kapuk, kerítések, íves ű kapuk, kerítések, íves ű
polikarbonát tet
leg
polikarbonát tet
lakatosmunkák. Teljes körlakatosmunkák. Teljes kör

stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 

Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közm
víz+gáz+villany+csatorna, 
- ház kerítés alap ásása, 

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 

06/20/984-4667

Gépi földmunkát mini árok-
ásóval vállalok: - közm
víz+gáz+villany+csatorna, 

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

Gépi földmunkát mini árok-

Toló kapuk, úszókapuk, Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-k, kovácsoltvas jel-

útépítés, gépi földmunka. < 

- tereprendezés, - bontá-

útépítés, gépi földmunka. < 

vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.lászos gazda OKJ tanfolyam.
< 06/70/637-4750< 06/70/637-4750
w w w . m i n e r v a k f t . h uw w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).

ÁLLÁST KERESÁLLÁST KERES
llást keresek AWI 

vendéglátó eladó, aranyka-
lászos gazda OKJ tanfolyam.
< 06/70/637-4750

ű
épületbádogozás garanciával. 

óra között. Ajka Móra Ferenc u. 
28. Bejelentkezés munkanapo-
kon 14-16 óra között. Telefon: 
< 06/70/297-8166

rendelés minden Kedden 16-18 
óra között. Ajka Móra Ferenc u. 
28. Bejelentkezés munkanapo-
kon 14-16 óra között. Telefon: 

rendelés minden Kedden 16-18 
óra között. Ajka Móra Ferenc u. 

épületbádogozás garanciával. 

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

Duguláselhárítás kame-

lakatosmunkák. Teljes kör
épületbádogozás garanciával. épületbádogozás garanciával. 

hoz
(Gy

Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 

géppel. < 06/30/567-9303géppel. < 06/30/567-9303

ÁLLÁST KÍNÁL

Csatlakozz a csapatunk-

06/20/918-7965

ves munkát, belső
kítást, felújítást vállalunk. < 

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

ő átala-ő átala-ő

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

anyagok szállítása. < 

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

Fakivágást, sövénynyírást, Fakivágást, sövénynyírást, 
nyírást, f

Fakivágást, sövénynyírást, 
fűnyírást, f
parkápolást vállalunk 20 év 
f
parkápolást vállalunk 20 év 

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

 bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. < 06/70/235-

 bádogos munkát, 
 bontást, felújítást 

vállalok. Saját anyagból 

Akciósan tavasszal ács és 
 bádogos munkát, 
 bontást, felújítást 

dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. < 06/70/235-bramac/. < 06/70/235-
6468

Szobafestés, tapétázás Szobafestés, tapétázás 
05.01-ig 20 % kedvezmény-
Szobafestés, tapétázás 
0

vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. < 06/70/235-

válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 

, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 

lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 

és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, 

ő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-szállást, utazást, vala-
mint bérel
szállást, utazást, vala-
mint bérel
távú munkát biztosítunk. 
mint bérel
távú munkát biztosítunk. 
ÉrdeklÉrdekl

lakatos, targoncás, CNC-s, 
, stb.), ahol 

kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, vala-

Háztartási gépek,

2019.04.01-t

Dr. Schreithofer Lajos orto-
pédiai magánrendelése 
2019.04.01-t

beépítése, gipszkartonozás. < 
06/70/344- 778706/70/344- 7787

Dr. Schreithofer Lajos orto-
pédiai magánrendelése 

Háztartási gépek,

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
t k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 

06/30/228-3350

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

Kisteherautó bérbeadó. < Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

 munkát válla- munkát válla- munkát válla-
k készítése, k készítése, 

javítása, bádogozás. Kiül
k készítése, 

javítása, bádogozás. Kiül
teraszok készítése. Tet
javítása, bádogozás. Kiül
teraszok készítése. Tet

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

Furgonok, kisteherautók, 

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

Autóbuszvezet
azonnali munkakezdéssel, 
nettó 380.000 Ft kereseti lehe-

kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623
kig 9-14 óráig. Gála1 Kft. < 
06/30/394-5623

Autóbuszvezető
azonnali munkakezdéssel, 

Készpénzért autóját, teherau-Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 
 megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

5.01-ig 20 % kedvezmény-

Star-Guide Kft.

06/70/639-9920 telefon-
számon -JOBmotive Kft.-

Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk Takarító kollégát keresünk 
ttös műszakra. ttös m

zetés 150.000 Ft/hó. zetés 150.000 Ft/hó. 
dni hétf

dni 8-20 óráig a < 
06/70/639-9920 telefon-06/70/639-9920 telefon-

villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők

Háztartási gépek,Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 

GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent Értékcsökkent 
ÁRUSÍTÁSA.ÁRUSÍTÁSA.

mikrohullámú sütőkmikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.

06/30/946-8307

 Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

személygépkocsik bérelhe-
 feltételekkel. < 

 Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

Furgonok, kisteherautók, Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-

 feltételekkel. < 

 Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

szakival, automata váltós, sok 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

szakival, automata váltós, sok szakival, automata váltós, sok 

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

< 06/30/524-1696< 06/30/524-1696

Opel Corsa Swing 1.4, megkímélt Opel

 Vectra C 1.9 CDTI kombi,  Vectra C 1.9 CDTI kombi, 

2006. 12. havi, 2020. szeptemberig 

szakival, automata váltós, sok 

tár < 06/30/936-7362

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel 

Karosszérialakatost felve-
szünk. Léhmann Róbert Kolon-
tár < 06/30/936-7362

séggel. < 06/20/625-5888, 

Karosszérialakatost felve-
szünk. Léhmann Róbert Kolon-

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel pizzafutárt azonnali kezdéssel 
felveszünk főfelveszünk f
ban is. Globus Vendéglban is. Globus Vendégl
zéria < 06/30/831-5069
ban is. Globus Vendégl
zéria < 06/30/831-5069zéria < 06/30/831-5069

Takarítón

tár < 06/30/936-7362

Szakácsot, pincért és 
pizzafutárt azonnali kezdéssel 

- és mellékállás-

szenvedélyekt

kedvelő urat. < 06/70/415-7252

 éves egyedül él

szenvedélyekt

 urat. < 06/70/415-7252

06/30/950-9170

TÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉS
 egyedül él

ől mentes, természetet 

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

nyal belföldi áruszállításra. 
Munkarend reggelt
nig. < 06/20/364-5299, Illés 
Róbert E.V.

„CE” kategóriás jogosítvány-
nyal belföldi áruszállításra. 
Munkarend reggelt

Gépkocsivezet
márkói telephelyre „C” vagy 
Gépkocsivezet
márkói telephelyre „C” vagy 
„CE” kategóriás jogosítvány-
nyal belföldi áruszállításra. 

szakival, új akku-

mulátorral eladó. < 88/215-771

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

 motorkerékpárokat, Velorexet  motorkerékpárokat, Velorexet 

jteményembe. < 

 Corsa Swing 1.4, megkímélt 

szakival, új akku-szakival, új akku-

Róbert E.V.

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

t keresünk állandó 
fi

szentimrefalvai telephelyre. 
Horváth László < 06/30/331-

 Kft ablakbeépí-

ban jártas személyt felveszek 
szentimrefalvai telephelyre. 
Horváth László < 06/30/331-

rzés, gondozás-rzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 
szentimrefalvai telephelyre. 

 Kft ablakbeépí- Kft ablakbeépí-
tési munkákra munkatársakat 

 Kft ablakbeépí-
tési munkákra munkatársakat 
keres. < 06/70/366-8155
tési munkákra munkatársakat 
keres. < 06/70/366-8155keres. < 06/70/366-8155

Horváth László < 06/30/331-

 Kft ablakbeépí-
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Folytatás az 5. oldalról

Csopak Vendéglő, Ajka

FELSZOLGÁLÓ
kollégát keresünk
teljes munkaidős vagy kisegítő 
beosztásba. Részletekért érdeklődj 
személyesen az üzletben vagy 
telefonon a 06/70-5-888-099 es 
telefonszámon.

IBD Quality Kft
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Ajkai munkahelyre,
kiemelt kereseti lehetőséggel,
3 műszakos munkarendbe,

férfi  betanított
munkásokat keresünk.
Hívja a 06/20/480-0827 telefonszámot.

indul
Hétvégi, gyors, megbízható, 

vizsgaképes tudás!

tanfolyam

FNYSZ: 00034-2012.

Ajkán
április 7-én

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu 

06/30/442-8141

Vadász- AZ UJVÁRI JÁNOS 
REFORMÁTUS 

OTTHONA 
 

ápoló/gondozó

takarító  
munkakör betöltésére

06/20/451-6697

ÁLLÁST KÍNÁL

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő 
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. < 06/70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-

Autószerelőt keresünk főál-
lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali 
munkakezdéssel! Star - Guide 
Kft. < 06/20/625-5888. (Mun-
kanapokon: 08:00 – 17:00 
között)

Győri fémipari partne-
rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autó-
szerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 
bérelőleg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehető-
ség, kiemelten magas bére-
zéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetből 
100%-os utazási költség-
térítés, távolabbról érkező 
kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított.
< 06/70/527-2554,
f e m m u n k a . e u @ g m a i l .
com (Cor-TexEuro Kft.)

Szobafestőt alkalmaznék 
hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. 
< 06/20/313-2119

Mosodánkba keresünk, erős 
kezű, jó fizikumú munkatársat. 
Túlórázási lehetőség, műszak-
pótlék, plusz teljesítmény-
bérezés. < 06/70/635-0340, 
Alfadot Kft

Só és Bors szakácsot keres 
főállásba. < 06/30/875-3975

Terrakotta Fürdőszoba 
Centrum ajkai telephelyére 
targoncás és B kategóriás 
jogosítvánnyal, gyakor-
lattal rendelkező raktáros 
kollégát keres. Jelentkezni:
terrakotta.ajka@gmail.com
e-mail címen vagy < 
06/30/270-3859 telefon-
számon.

Magyarpolányi Fenyves ABC-
be, Presszóba munkatársat 
keresünk. Érdeklődni az üzlet-
ben vagy < 06/70/941-5860 
telefonszámon.

Vadász-Vadász-Vadász-Vadász-
tanfolyam
Vadász-Vadász-

Gyere és dolgozz Velünk! 

Folytatás az 5. oldalrólFolytatás az 5. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL

tanfolyamtanfolyam
április 7-én

szerel

tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezel
szerel

GyGyőri fémipari partne-
rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 

április 7-én
Hétvégi, gyors, megbízható, 

április 7-én
Hétvégi, gyors, megbízható, 

vizsgaképes tudás!
Hétvégi, gyors, megbízható, 

vizsgaképes tudás!vizsgaképes tudás!
Érdeklődni, jelentkezni:Érdeklődni, jelentkezni:

www.vadasztanfolyam.hu 

tanfolyam
április 7-én

kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 

tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 mű

utóipari multi keres beta-utóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerel
kollégákat sopronkövesdi 

munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. és a bejárás megoldott. 
Kiemelked
és a bejárás megoldott. 
Kiemelked
havi 
Kiemelked
havi 
cafeteria-t, bérel

gyárába, 3 mgyárába, 3 m
munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. 

hazautazási támogatás, 
leg. < 06/70/415-

9021 -JOBmotive Kft.-

zetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 

leg. < 06/70/415-

munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: verseny-Amit biztosítunk: verseny-

zetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, 

9021 -JOBmotive Kft.-

CNC-gépkezelCNC-gépkezel
tartó géplakatosokat kere-
CNC-gépkezel
tartó géplakatosokat kere-

bérelőleg. < 06/70/415-leg. < 06/70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

AZ UJVÁRI JÁNOS 

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

AZ UJVÁRI JÁNOS 

, autó-
ő

AZ UJVÁRI JÁNOS 
REFORMÁTUS 

között)

Kft. < 06/20/625-5888. (Mun-
kanapokon: 08:00 – 17:00 kanapokon: 08:00 – 17:00 
között)

biztosítunk. < 06/70/600-
com (Cor-TexEuro Kft.)

Szobafest
hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. 

< 06/70/527-2554,
f e m m u n k a . e u @ g m a i l .
com (Cor-TexEuro Kft.)

kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított.
kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított.
< 06/70/527-2554,
f e m m u n k a . e u @ g m a i l .

9021 -JOBmotive Kft.-

t keresünk ft keresünk f
lásba, ajkai telephelyre! lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali 
lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali Kiemelt bérezéssel, azonnali 
munkakezdéssel! Star - Guide 

biztosítunk. < 06/70/600-biztosítunk. < 06/70/600-

autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. 

munkakör betöltéséremunkakör betöltésére

gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehető
ség, kiemelten magas bére-
Hosszú távú munkalehet
ség, kiemelten magas bére-ség, kiemelten magas bére-
zéssel (Nettó: 1.600 Ft zéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetb
zéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetb
100%-os utazási költség-
órabér), 50 km-es körzetb
100%-os utazási költség-
térítés, távolabbról érkez

autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. 

ő-

teljes munkaidős vagy kisegítő teljes munkaidős vagy kisegítő 
beosztásba. Részletekért érdeklődj beosztásba. Részletekért érdeklődj 

kollégát keresünkkollégát keresünk
teljes munkaidős vagy kisegítő teljes munkaidős vagy kisegítő 

FELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓ
kollégát keresünkkollégát keresünkkollégát keresünk

ápoló/gondozóápoló/gondozóápoló/gondozóápoló/gondozó

takarító  

zikumú munkatársat. 
Túlórázási lehet ség, m
pótlék, plusz teljesítmény-
bérezés. < 06/70/635-0340, 

Mosodánkba keresünk, er
zikumú munkatársat. 

ség, m

hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. 

Mosodánkba keresünk, erő

pótlék, plusz teljesítmény-
bérezés. < 06/70/635-0340, bérezés. < 06/70/635-0340, 
Alfadot KftAlfadot KftAlfadot Kft

Túlórázási lehetTúlórázási lehet
pótlék, plusz teljesítmény-
bérezés. < 06/70/635-0340, 

2019. március 29. március 29.

FELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓFELSZOLGÁLÓ
kollégát keresünkkollégát keresünkkollégát keresünkkollégát keresünkkollégát keresünk
teljes munkaidős vagy kisegítő teljes munkaidős vagy kisegítő teljes munkaidős vagy kisegítő teljes munkaidős vagy kisegítő 

Terrakotta Fürd
Centrum ajkai telephelyére 
targoncás és B kategóriás 

Só és Bors szakácsot keres 
állásba. < 06/30/875-3975

Terrakotta Fürdő

Só és Bors szakácsot keres 
állásba. < 06/30/875-3975

Centrum ajkai telephelyére 
targoncás és B kategóriás targoncás és B kategóriás 
jogosítvánnyal, gyakor-jogosítvánnyal, gyakor-
lattal rendelkez
jogosítvánnyal, gyakor-
lattal rendelkez
kollégát keres. Jelentkezni:kollégát keres. Jelentkezni:

Terrakotta Fürd
Centrum ajkai telephelyére 
targoncás és B kategóriás 
jogosítvánnyal, gyakor-

telefonszámon.telefonszámon.
telefonon a 06/70-5-888-099 es telefonon a 06/70-5-888-099 es 
telefonszámon.telefonszámon.

beosztásba. Részletekért érdeklődj beosztásba. Részletekért érdeklődj 
személyesen az üzletben vagy személyesen az üzletben vagy személyesen az üzletben vagy személyesen az üzletben vagy 
telefonon a 06/70-5-888-099 es telefonon a 06/70-5-888-099 es telefonon a 06/70-5-888-099 es telefonon a 06/70-5-888-099 es 

Ajkai munkahelyre,Ajkai munkahelyre,Ajkai munkahelyre,
kiemelt kereseti lehetőséggel,kiemelt kereseti lehetőséggel,

ben vagy < 06/70/941-5860 
telefonszámon.
ben vagy < 06/70/941-5860 
telefonszámon.

Csopak Vendéglő, AjkaCsopak Vendéglő, AjkaCsopak Vendéglő, AjkaCsopak Vendéglő, Ajka

e-mail címen vagy < 
06/30/270-3859 telefon-06/30/270-3859 telefon-

Magyarpolányi Fenyves ABC-Magyarpolányi Fenyves ABC-
be, Presszóba munkatársat be, Presszóba munkatársat 
keresünk. Érdeklő

terrakotta.ajka@gmail.com
e-mail címen vagy < e-mail címen vagy < 

kiemelt kereseti lehetőséggel,
3 műszakos munkarendbe,

  betanított

kiemelt kereseti lehetőséggel,
3 műszakos munkarendbe,
kiemelt kereseti lehetőséggel,

  betanított  betanított
munkásokat keresünk.munkásokat keresünk.munkásokat keresünk.munkásokat keresünk.munkásokat keresünk.

06/20/480-082706/20/480-082706/20/480-0827

3 műszakos munkarendbe,

  betanított

IBD Quality Kft

 telefonszámot.
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IBD Quality KftIBD Quality Kft
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A Fuchs Tojás munkatársakat
keres az alábbi munkakörökbe:

KÖNYVELŐ
Elvárás:
legalább 5-10 év szakmában eltöltött idő

ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
TERMELÉS IRÁNYÍTÓ
Elvárás:
• szakirányú végzettség (minimum technikum)
• „B” kategóriás jogosítvány

Mindkét munkakör esetében a bérezés és a 
juttatások személyes egyeztetés tárgyát képezik. 

Jelentkezni kizárólag e-mailben, fényképes 
önéletrajzzal lehet: fuchstojas@gmail.com

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:
Személyesen: Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban.

E-mail: info@schwa-medico.hu

Főbb feladatok:
• A gyártási folyamatok
   dokumentálása és felügyelete
• Minőségügyi mutatók,
   reklamációk nyilvántartása 
• Gyártásra vonatkozó
  minőségbiztosítási előírások
  betartatása
• Auditok, hatósági inspekciók
   előkészítése, azokon való részvétel
• Minőségügyi szabványok és
   előírásokkal kapcsolatos jogszabály-
   változások nyomon követése,
   megfelelőség biztosítása
• Auditokra való felkészülésben való
  részvétel, a felkészülés irányítása

A Schwa-Medico Kft. a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 
foglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Bővülő termelési tevékenységünkhöz 

az alábbi pozícióba keresünk munkatársakat:

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MÉRNÖK
Főbb elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Kommunikációs szintű angol vagy
   német nyelvtudás
• Megbízható személyiség, lojalitás
• Csapatmunkában részvétel 

Előny:
• Minőségbiztosítási területen szerzett
  munkatapasztalat

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes bér+juttatások
• A világ számos pontján 12 gyáregységből
  álló holdinghoz tartozás
• Változatos szakmai kihívások

megbízható, munkájára és környezetére igényes 
„beugró” (péntektől vasárnapig történő munkavégzésre, 

esetenként hétköznapon történő helyettesítésre)

szakács, felszolgáló,
valamint borbolti eladó

kollégákat keresünk

Ha fontos számodra a családias munkahelyi légkör, innovatív 
szemlélet, rendezett, igényes munkakörnyezet, szeretnéd 
megismerni a minőségi borok és vendéglátás világát, sok 

szabadidővel rendelkezel és pénzt is keresnél csatlakozz fi atal, 
vidám, lendületes csapatunkhoz, melyet kiváló séf irányít.

A jelentkezéseket kérjük a személyzet@somlo.hu
címre eljuttatni 2019. április 10-ig.

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 karrierváltás nehézsége – és a 
lehetősége is – abban rejlik, hogy 
úgy kell állást keresni, hogy az új 
témakörben nem tudunk mun-
katapasztalatot felmutatni, vagy 
csak részben.

Ez máris kétféle karrierváltási 
lehetőséget mutat: amikor a saját 
munkáidban találtál egy olyan 
részfeladatot, amire szívesen spe-
cializálódnál, akkor az önéletraj-
zod megírását erre lehet alapozni. 
Ilyen esetben az önéletrajz alap-
adatainak sorrendje is fontossá 
válik. A másik helyzet, amikor 
teljesen az alapoktól kell indulni: 
Az új szakterületet most tanultad, 
most végeztél, nincs semmilyen 
gyakorlati tapasztalatod.
A specializálódók önéletrajza
Viszonylag könnyen megírható: a 
személyes adatok után minden-
képpen kell egy szakmai identitást 
mutató összefoglaló („Rólam”, 
„magamról”, „összefoglaló” feje-
zetcímekkel). Ebben kell leírni, 
miért erre specializálódtál/sze-
retnél, mennyi tapasztalatod van 
benne a múltból. „Nyakkendősen” 
megfogalmazva kell leírni, hogy 

eddig „kicsiben” csináltad ugyan-
ezt, de megvan benned az ambí-
ció, hogy erre szakosodj. Kell ennél 
erősebb motiváció? Az ehhez tar-
tozó készségek adhatnak egy kü-
lön fejezetet már itt az elején, de 
itt nem elég a felsorolás: 3-4 fontos 
készséged mellé kell egy-egy érv 
is, mivel igazolható, hogy tényleg 
olyan vagy. Majd jöhet a „Szak-
mai tapasztalatok” fejezet, ami 
különválik a munkahelyek felso-
rolásától. Itt azt a munkát milyen 
objektív jellemzők mentén tudod 
leírni (pl. egy céges autókkal is 
foglalkozó adminisztrátor, ha au-
tófl ották kezelésével foglalkozna 
a jövőben, akkor eddig hány au-
tót kezelt a munkája részeként, 
milyen eredményei voltak). Ezzel 
tudod megmutatni, hogy a meg-
hirdetett állásban felmerülő fel-
adatokat el tudod végezni. Utána 
jöhetnek a „megszokott” fejezetek: 
„Munkahelyek”, ahol a beosztás, 
cég, időszak, és egy olyan leírás 
kell, ami a vágyott jövőbeni fel-
adatokban szerzett rutinodat mu-
tatja. Tanulmányok, nyelvtudás, 
hobbik, és készen is van az önélet-
rajzod az új karrieredhez!

Milyen egy karrierváltó 
önéletrajza?

Az újrakezdők önéletrajza
Ez már némileg nehézkesebb, hi-
szen múltbeli rutint nem tudsz be-
leírni. De sok egyéb tényező lehet,
ami mégis melletted szól: a friss
tudás, a felnőtt fejjel meghozott
döntés, hogy ezt akarod csinálni.
A személyes adatok, az össze-
foglaló és a készségek felsorolása
ugyanúgy történik, mint az előző
esetben, de ezután a tanulmányok
következnek, a lehető legrészle-
tesebben: ebben az új témában
milyen tantárgyakat tanultál, mi-
lyen témát választottál szakdolgo-
zatodnak, sőt, akár azt is be lehet
írni, ki volt a leginkább fontos tan-
tárgyaknál a tanárod.
Egy nagyon súlyos hibát viszont
el szoktak követni azok, akik így
váltanának karriert: a témában
pályakezdő állásokra pályáznak,
ahol a pályakezdő pozíciókra (saj-
nos) jellemző alacsonyabb fi zetést
kínálják. Itt derékba is törik so-
kak pályaváltása: a kezdő fi zetés
nem fedezi azt az életvitelt, amit
pl. családos, gyerekes ember él.
Ezért érdemesebb olyan állások-
ra pályázni, ahol már megjelenik
a választott új szakterületed-
hez kapcsolódó feladatkör, de a
„régi” szakmai életedben szerzett
tapasztalatokat jól tudod hasz-
nosítani. Egy fi atal pályakezdőtől
megkülönböztet téged az a mun-
karutin is, amit már megtanultál:
a problémamegoldásban, konfl ik-
tuskezelésben szerzett tapaszta-
lataid ezen az új szakterületen is
fontosak lesznek.

forrás: cvonline.hu
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• A gyártási folyamatok
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Meilinger Katalinnál, vagy a hr@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

Ajka, Új Atlantisz Ipari Park Nyugati szektor alatti csarnokunkban
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Nem szakmához kötött munkaerőt keresünk

CSATORNA-TISZTÍTÁSI
munkakör elvégzésére. B kat. jogosítvány szükséges.

Önállóan dolgozni tudó

AUTÓSZERELŐT
felveszünk ajkai munkahelyre.

B kat. jogosítvány szükséges, C kat. jogosítvány előny.

Érdeklődni:  06 20 9570 391, BiztosPont Ajka Kft.

Jelentkezzen most!
Jöjjön el ajkai gyárunkba hétköznap reggel 8.00 órára!

Hívjon minket! Tel.: 06 20 382 88 70
Küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu címre!

Tervezzen velünk Ön is hosszútávon, 
csatlakozzon Ajka egyik legnagyobb 

munkáltatójához!
Automatizált gyártósoraink üzemeltetésére várjuk 
jelentkezését, az alábbi munkaköreinkbe.

Általános iskolai vagy középfokú végzettséggel öntödei 
betanított munkás és szakmunkás munkakörökbe:
 - Fűrészes
 - Pakoló operátor

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését 
is várjuk napi 4 órában!

KÁPTALANFAI 
GYÓGYSZERTÁR

asszisztens munkatársat keres
- versenyképes fi zetés
- bejárási támogatás
- nyugodt, családias légkör

Jelentkezni lehet a 06-30-858-3504-es telefonszámon, 
illetve a panaxvitakft@gmail.com címen.       Panax Vita Kft.

Nyugdíjas és kezdő kollégák 
jelentkezését is várjuk.
Részmunkaidő is lehetséges.
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Csapatunk bővítéséhez az alábbi pozíciókba 
keressük munkatársainkat:

BAROMFIGONDOZÓK
A munkakör betöltése szakképesítést nem igényel
Munkavégzés helye:
Bakonypölöske, Borsodpuszta vagy Oroszi
Nyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk!

ANYAGBESZERZŐ-
RAKTÁRKEZELŐ

Főbb feladatok:
• beérkező áruk átvétele, raktározása
• anyagbeszerzés
• anyagmozgások számítógépes rögzítése
• raktári adminisztráció naprakész vezetése
• anyagok telephelyenkénti összekészítése, telephelyekre
  való eljuttatása
• raktári kiadások
• ebédszállítás
A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen:
• B kategóriás jogosítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• önálló és felelősségteljes munkavégzés, rugalmasság,
  terhelhetőség

Jelentkezését várjuk a hr@gallus.hu e-mail címen 
önéletrajz megküldésével vagy telefonon hétköznaponként 

7-16 között az alábbi telefonszámon: 06/70/934-2698

Munkatársakat keresünk 
biztos munkahelyre

Érdeklődés, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-7410-es telefonszámon vagy az allas@bockhungaria.hu e-mail címen.

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

• Fröccsöntőgép-kezelő
• Takarító (rugalmas, teljes/
   részmunkaidőben is)
• Összeszerelő
• CNC marós

Látogassa meg
Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!

Április 1-től éjszakás 
műszakpótlék

emelés.

Elérhető jövedelem
fröccsöntőgép-kezelő munkakörben 

akár nettó 180.000-250.000 Ft

Nagy lépés az álláskeresés so-
rán az önéletrajz elküldése. Ez 
az első dolog, amit az adott cég 
lát rólunk, ez a bemutatkozá-
sunk még a személyes találkozó 
előtt. Ezért olyan fontos, hogy 
jól legyen megírva, hiszen így 
tudunk jó benyomást tenni. Egy 
sikeres önéletrajzot megírni nem 
is olyan egyszerű, mint ahogy el-
sőre tűnik!

Ha pályakezdő vagy…
fogalmad sincsen mégis mit írj a 
szakmai tapasztalathoz. Hiszen 
épp most készülsz begyűjteni őket!
Ha már régóta dolgozol ugyan-
azon a területen…
rengeteg tapasztalatod van, és tö-
kéletesen átlátod a folyamatokat. 
A kérdés már csak az, hogy mind-
ezt hogyan sűrítsd bele, abba a 
maximum egy oldalba?!

Ha „túl sok” helyen dolgoztál…
úgy érezheted, hogy ciki beleírni 
az összes munkahelyedet, azon 
túl, hogy hely sincs rá elég. Mi 
alapján válogasd ki azt, hogy mit 
írj bele, és mit hagyj ki belőle? 
Aztán jön az a kérdés, hogy mit 
mondj majd az interjún a kiha-
gyott időről.
Ha nem tudod mik azok az ada-
tok, amiket feltétlenül fel kell 
tüntetni…
mint például a lakhelyed, a tele-
fonszámod és az e-mail címed. 
Viszont a születési időd, hogy 
van-e gyereked, férjnél vagy-e már 
egyáltalán nem befolyásolja az al-
kalmasságod a munka területén.
Ha nem tudod, mit is kéne írnod 
a hobbikhoz…
hiszen, ha nincs valami trendi, 
vagy különleges szabadidős elfog-
laltságod, akkor marad az ezer-

Mi a sikeres önéletrajz titka 
egy HR-es szerint?

szer ismételt zene vagy olvasás. 
Ha elcsépelt dolgokat írsz unal-
masnak tűnhetsz, viszont ferdíte-
ni nem éri meg.
Ha nem tudod pontosan mit kell 
írni egy motivációs levélbe…
de nem akarod, hogy egy internet-
ről letöltött sablonos szöveg alap-
ján ítéljenek meg.
Rengeteget próbálkoztál, de nem 
jutsz el az interjúig?
Számtalanszor halljuk és tapasz-
taljuk, hogy 10-15 elküldött je-
lentkezés után talán 2-3 visszajel-
zés érkezik. Vagyis legtöbb esetben 
lehetőségünk sincs élőben bemu-
tatkozni, mert az önéletrajzunk 
nem keltette fel az érdeklődést. So-
kan itt vesztik el a lelkesedésüket, 
és kezdik azt gondolni magukról, 
hogy valamiért nem elég jók. Pe-
dig csak egy helyesen megírt, jó 
önéletrajzra lenne szükség!
Abszolút érthető, hogy bizony-
talan vagy az első lépéseket ille-
tően. Mégiscsak egy szakember 
fog értékelni, az alapján, amit a 
kezébe adsz. Viszont fontos, hogy 
a kezdetben felmerülő nehézségek 
miatt ne add fel! Tanulj, fejlődj és 
a végén nem nyűg lesz az önélet-
rajzod vagy a motivációs leveled 
megírása, hanem lehetőség!

forrás: cvonline.hu
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2 vagy 3  műszakos beosztásban.
allas@bockhungaria.huallas@bockhungaria.hu
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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!

Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
indul 

AJKÁN
2019. április 26-tól.

Közeledik az éves személyi jöve-
delemadó bevallásának leadási 
határideje, ezért cikkünkben 
minden hasznos információt ösz-
szeszedtünk, amit tudni érdemes 
a 2018. évi adóbevallással kap-
csolatosan.

Ki adózik?
Minden magánszemély, aki az 
előző év során jövedelemre tett 
szert. 2016-tól az adóköteles be-
vételből a törvény szerinti szja 
mértéke 15%.

Változások az adózásban
2019-től minden adózó számára 
május 20-a a személyijövedelem-
adó-bevallás leadásának határ-
ideje. A 2018-as adóévre vonatko-
zóan a NAV az egyéni vállalkozók 
részére is elkészíti az adóbevallási 
tervezetet a rendelkezésre álló 
adatok alapján. 
A nem kifi zetőtől származó ka-
matjövedelem, osztalék – és ár-
folyamnyereség címén szerzett 
jövedelem bevallása is teljesíthető 
az adóbevallási tervezet kiegészí-
tésével. 
A külföldi biztosítóval kötött 
nyugdíjbiztosítási szerződés szin-
tén szerepeltethető az adóbevallás 
tervezetben. 

A 2018-as jövedelmek bevallása
A NAV elkészíti és 2019. március 
15-től az Ügyfélkapun elérhe-
tővé teszi a magánszemélyek, a 
mezőgazdasági őstermelők, az 
áfafi zetésre kötelezett magánsze-
mélyek és az egyéni vállalkozók 
számára adóbevallásuk terveze-
tét. Aki nem rendelkezik Ügyfél-
kapu regisztrációval, annak min-
denképpen érdemes ezt megtenni, 
hiszen ez jelentősen megkönnyíti 
az ezzel kapcsolatos ügyek inté-
zését.
Az adóbevallás tervezetet a NAV 
a munkáltató, vagy kifi zető által 
megadott adatok alapján készíti 
el.

A tervezet tartalmazza:
szja-köteles jövedelmet és annak 
adóját, 
az ekho szerint adózó jövedelmet 
és annak adóját, 
az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó jövedelem adóköteles 
részét, 
az eho alapját képező jövedelmet 
és a fi zetendő egészségügyi hozzá-
járulást. 
Módosítások, kiegészítések

Az adóbevallás tervezetet módo-
sítani szükséges többek között ak-
kor, ha az adózó 
áfa fi zetésre kötelezett magánsze-
mély, 
egyéni vállalkozó, 
a kifi zetőnek  (munkáltatónak) 
tett adóelőleg-nyilatkozatában 
költség levonását kérte, 
fi zető-vendéglátó tevékenységére 
átalányadózást választott, 
jövedelme külföldről származott, 
vagy külföldön (is) adóztatható, 
valamely bevételével összefüggés-
ben különadót köteles fi zetni, 
valamely bevételéven összefüggés-
ben egészségügyi hozzájárulásra 
előleg-fi zetési kötelezettsége kelet-
kezett. 
További részeletek:  https://www.
nav.gov.hu/nav/szja/szja 

Az adózó maga készíti el beval-
lását, ha
csak olyan bevétele volt, amelyről 
a kifi zető nem küld adatot a NAV 
felé, 
bevételét nem kifi zetőtől szerezte, 
az adóbevallás tervezetet módo-
sítani akarja, de nem rendelkezik 
Ügyfélkapuval.  

1+1%-os felajánlás
Ugyanígy, május 20-ig van lehe-
tőség az összevont adóalap után 
befi zetett jövedelemadó 1+1%-
ának  felajánlására. 1%-ot  re-
gisztrált civil szervezet  részére, 
további 1%-ot technikai számmal 
rendelkező egyház, vagy a kiemelt 
költségvetési előirányzat számára 
lehet felajánlani.   
Az 1+1%-os felajánlásáról – füg-
getlenül attól, hogy a 2018-as 
személyi jövedelemadó-bevallását 
hogyan nyújtja be – a bevallással 
együtt vagy akár attól  elkülönül-
ten  is rendelkezhet elektronikus, 
vagy papíros formában is.  
Fontos,  hogy a 2019. május 20-i 
határidő jogvesztő, tehát ez után 
már nem lehet a felajánlást meg-
tenni, és a rendelkezésre álló ösz-
szeg nem vihető át későbbi évekre 
sem.  Amennyiben rendelkezik  a 
Központi Ügyfél regisztrációs 
Nyilvántartáshoz tartozó tárhely-
lyel, úgy elektronikus úton is tá-
jékozódhat az adózó a felajánlott 
összeg kiutalásáról.  
Forrás és minden adózással kap-
csolatos további információ: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szja/
szja

forrás: cvonline.hu

Adóbevallás 2019 – 
Tudnivalók és határidők
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 zetési kötelezettsége kelet-
ben egészségügyi hozzájárulásra 

 zetési kötelezettsége kelet- zetési kötelezettsége kelet-
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vagy külföldön (is) adóztatható, 
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tét. Aki nem rendelkezik Ügyfél-
kapu regisztrációval, annak min-
denképpen érdemes ezt megtenni, 
hiszen ez jelentősen megkönnyíti 
az ezzel kapcsolatos ügyek inté-
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megadott adatok alapján készíti 
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hiszen ez jelentősen megkönnyíti 
az ezzel kapcsolatos ügyek inté-

1+1%-os felajánlás
Ugyanígy, május 20-ig van lehe-
tőség az összevont adóalap után 

sítani akarja, de nem rendelkezik 

 zetőtől szerezte,  zetőtől szerezte, 
az adóbevallás tervezetet módo-
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és a fi zetendő egészségügyi hozzá-és a fi zetendő egészségügyi hozzá-és a fi
járulást. 
Módosítások, kiegészítések

az eho alapját képező jövedelmet 
 zetendő egészségügyi hozzá-

az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó jövedelem adóköteles származó jövedelem adóköteles 

az eho alapját képező jövedelmet 

Módosítások, kiegészítések

határidő jogvesztő, tehát ez után 
már nem lehet a felajánlást meg-
tenni, és a rendelkezésre álló ösz-
szeg nem vihető át későbbi évekre 

vagy papíros formában is.  
Fontos,  hogy a 2019. május 20-i 
határidő jogvesztő, tehát ez után 
már nem lehet a felajánlást meg-

együtt vagy akár attól  elkülönül-
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szeg nem vihető át későbbi évekre 
sem.  Amennyiben rendelkezik  a 

rendelkező egyház, vagy a kiemel
költségvetési előirányzat számára költségvetési előirányzat számára 

Az 1+1%-os felajánlásáról – füg-Az 1+1%-os felajánlásáról – füg-Az 1+1%-os felajánlásáról – füg-
getlenül attól, hogy a 2018-as getlenül attól, hogy a 2018-as 
személyi jövedelemadó-bevallásászemélyi jövedelemadó-bevallásá
hogyan nyújtja be – a bevallássa
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lyel, úgy elektronikus úton is tá-
jékozódhat az adózó a felajánlot
összeg kiutalásáról.  
Forrás és minden adózással kap-

Központi Ügyfél regisztrációs 
Nyilvántartáshoz tartozó tárhely-
lyel, úgy elektronikus úton is tá-
jékozódhat az adózó a felajánlot

szeg nem vihető át későbbi évekre 
sem.  Amennyiben rendelkezik  a sem.  Amennyiben rendelkezik  a 
Központi Ügyfél regisztrációs 
Nyilvántartáshoz tartozó tárhely-
lyel, úgy elektronikus úton is tá-

összeg kiutalásáról.  
Forrás és minden adózással kap-
csolatos további információ: 
Forrás és minden adózással kap-
csolatos további információ: csolatos további információ: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szjahttps://www.nav.gov.hu/nav/szjahttps://www.nav.gov.hu/nav/szja
szjaszja

forrás: cvonline.hu

jékozódhat az adózó a felajánlotjékozódhat az adózó a felajánlot
összeg kiutalásáról.  
Forrás és minden adózással kap-
csolatos további információ: 
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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!

Dinamikusan fejlődő borászati cég keres 
Somló-hegyi munkavégzéshez 

munkatársat az alábbi munkakörbe:

BORÁSZATI 
MUNKATÁRS

 Elvárások: – Pontos precíz munkavégzés.
  – Nyitottság a bor, és pezsgőkészítési
    technológiák elsajátítására.

 Feladatok: – Aktív részvétel a szőlőfeldolgozástól a  
  – palackozásig terjedő munkafolyamatokban
  – Borászati technológiai munkák elvégzése
  – Borászati gépek kezelése

 Amit kínálunk: – Kiváló munkakörülmények
  – Azonnali munkakezdés
  – Stabil, hosszútávú munkalehetőség  
    egyműszakos munkarend
  – Munkába járás támogatása

Fényképpel ellátott jelentkezéseket várjuk 
az alábbi E-mail címre: varszegi@kreinbacher.hu

27
28

06

www.posta.hu

Amit kínálunk:
•  biztos munkahely,
•  utazási költségtérítés,
•  egyéb szociális és jóléti juttatások.

Amit kérünk:
•  minimum 8 általános iskolai végzettség,
•  bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

 
 

Ajka, Szabadság tér 7.

A Magyar Posta Zrt.  
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Ajka 1 postája  
munkatársakat keres

 
munkakörbe

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!

Ajka-Devecser
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  – Stabil, hosszútávú munkalehetőség  
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ZAKOPANE - KRAKKÓ -
AUSCHWITZ - WIELICZKA

2019. 05.17 - 05.19.  
3 nap / 2 éjszaka

Belépődíjak: kb. 160 PLN/fő Fakultatív kirándulás Auschwitzba: 5.700 Ft/fő (az ár tartalmazza a 
közlekedést, az idegenvezetést, a belépődíjat) + kb. 5 PLN/fő fülhallgató (helyszínen fizetendő)

További részletekről érdeklődjön irodánkban!

Utazás: autóbusszal, ajkai indulással
Elhelyezés: 3*-os szállodában

Ellátás: reggeli, igény esetében félpanzió
Ár:  41 900 Ft/fő

Vacsora felár: 5.600 Ft/fő – 2 vacsora

Ajka, Sport u. 1. (8 emeletes aljában)  E-mail: info@classictravel.hu
Tel./Fax: 88/500-111,  +36 20/249-7943

... mert a megbízhatóság, a diszkréció nekünk is érték!
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