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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

Ajka, Vásár u. 8. (a régi Start Áruház helyén)
Tel.: 06-88/200-773; 06-30/601-2960
Nyitva: H–P: 9–17-ig; Szo: 8–12.00-igwww.horizontbutor.hu

Az akció 2019. április 5. – május 9-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be és győződjön meg személyesen erről a szuper ak cióról. 
Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Készüljön új bútorral a húsvétra!

Konyhák egyedi méretben is!

BASEL szekrénysor 3,55 m FRIMON gardrób 1,6 m

ALEX kanapé
Fekvőf.: 200 x 140

ANIKÓ 2,0 m 
konyhagarnitúra 
mosogatótálcával, 
munkalappal

VIKTÓRIA konyhagarnitúra 2,0 m
mosogató-
tálcával, 
munkalappal
együtt

JOSEF sarok
Fekvőf.: kb. 200 x 130 Rugós! Rugós!
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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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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

Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
indul 

AJKÁN
2019. április 26-tól.

Szekcionált garázskapuk, kedvező áron, az Ön igényeihez igazodva!
Legyen az szinte bármilyen garázsbejárat, mi megoldjuk a problémáját.

* Egyedi méretben, FELÁR NÉLKÜL * 
• kiváló hőszigetelés 0,5 W/m2K
• 40 mm-es panelvastagság
• DOOCO német vasalat
• ujjbecsípődés védett
• akár RAL színre festve
• kézi vagy motoros kivitel

  Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) www.kavitaszalon.hupont.hu  Bejelentkezés: 06/30/969-8743

ALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALON

6 : 1 - ben

A nyári formáért még most sem késő tenni. 
Szalonunkban 8-féle alakformáló kezelésből egyénre szabott
hatásos megoldást nyújtunk.

Ha unod már a fájdalmas gyantázást vagy borotválást, mi a legmodernebb 
VÉGLEGES SZŐRTELENÍTŐ kezelésünkkel megoldjuk
a problémádat, amely teljesen fájdalommentes, minden szőrtípusra,
és akár arcon is használható!

További elektrokozmetikai kezelésekkel
is várom szépülni vágyó vendégeimet!

Szép Kártya
elfogadóhely!

CSŐCSERE!!
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besserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon abesserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon abesserklima@gmail.com címen kérhető vagy hívjon a

Időpont egyeztetés,  ÁRAJÁNLATKÉRÉS a 

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
klímát!

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

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK TŐLÜNK 

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
TŐLÜNK 

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 Ft Ft

Készülékeink teljes beüzemelésselKészülékeink teljes beüzemeléssel
 Ft Ft Ft

Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,Előzze meg a sorbanállást,
klímát!klímát!

-15%

Külföldi munkavállalásra is Külföldi munkavállalásra is Külföldi munkavállalásra is 

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

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

 telefonszámon.
  Besser Klíma Bt. Ajka

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

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

  Besser Klíma Bt. Ajka  Besser Klíma Bt. Ajka
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Külföldi munkavállalásra is Külföldi munkavállalásra is 
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GÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

Ajka, Tűzoltó u. 1/b Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12    www.elektrogalaxy.109.hu

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

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.

2019. április 5. 2019. április 5. 

BEKO 
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Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHET

Ajka, Tűzoltó u. 1/b Ajka, Tűzoltó u. 1/b 

454 liter, 454 liter, 
70 cm széles70 cm széles70 cm széles
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SZÁRÍTÓGÉPSZÁRÍTÓGÉP

Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHET

Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12    www.elektrogalaxy.109.huNyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12    www.elektrogalaxy.109.hu

Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHET

Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095
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Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet

RCNE520E40ZX

NO FROST 

AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHET

SZÁRÍTÓGÉPSZÁRÍTÓGÉP
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHET

35.00035.00035.00035.000

FUNKCIÓ

73.000 Ft

35.00035.000 Ft Ft Ft
73.000 Ft

191.000 Ft

119.000119.000119.000119.000119.000119.000 Ft Ft Ft Ft

MIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚ

 Ft

MIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚ
SÜTSÜTŐ

MIKROHULLÁMÚ
SÜTSÜTSÜTSÜT

LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) LÉGKEVERÉSES (SÜTÉS) 

119.000119.000119.000119.000

MIKROHULLÁMÚMIKROHULLÁMÚ

7 kg, 1200 FORD. FELÜLTÖLTŐS 7 kg, 1200 FORD. FELÜLTÖLTŐS 
MOSÓGÉPMOSÓGÉP

BAUKNECHT
WMT ECOSTAR 732 DI
A+++A+++

MOSÓGÉP

120.000 Ft

Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095Tel.: 06-30/496-5552, 06-30/812-9095
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Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépetMost érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet
SÉG!SÉG!

Most érdemes vásárolnia szállítási- és csomagolássérült háztartási gépet
AKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETAKCIÓS ÁRON!   RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐŐŐSÉG!SÉG!

LÉGKEVERÉSES

KERÁMIA FŐZŐLAPPAL

LÉGKEVERÉSESLÉGKEVERÉSES

129.000 Ft129.000 Ft129.000 Ft

79.00079.000
129.000 Ft129.000 Ft

79.00079.000
129.000 Ft

104.000 Ft104.000 Ft104.000 Ft104.000 Ft

69.00069.00069.00069.00069.00069.000
104.000 Ft104.000 Ft

69.00069.00069.000
MOSÓGÉPMOSÓGÉPMOSÓGÉP

 SZETT SZETT SZETT SZETT

104.000 Ft104.000 Ft

69.00069.00069.00069.00069.00069.000
MOSÓGÉPMOSÓGÉP

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS

118.000 Ft

79.00079.00079.00079.00079.00079.000

1600 FORD. INVERTER MOTOR

Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

203-593
344-2164344-2164

Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

Több, mint 
laminált padló!laminált padló!

CLASSEN, Befag, QUICK STEP, Kaindl, JAF

Több, mint 

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

Kis boltKis bolt ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!

több, mint 50

AJÁNDÉK

raktáron
5050

laminált padló!

raktáron
féle!

AJÁNDÉKAJÁNDÉKAJÁNDÉK

Ajka, Hársfa u. 1/B  Ajka, Hársfa u. 1/B  

több, mint 

AJÁNDÉK

Vízálló padló konyhába

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!

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

féle200 féle200200 féle

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

Szegélylécek, sarokelemekkel!
Burkolatváltó profilok...

és akár fürdőbe is!

Szegélylécek, sarokelemekkel!

Vízálló padló konyhába
és akár fürdőbe is!

Vízálló padló konyhába
és akár fürdőbe is!

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

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

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

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

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők
Burkolatváltó profilok...Burkolatváltó profilok...

Rongyszőnyegek ! Lemosható tapéták ! Asztalterítők

E-mail: bettipadlo@gmail.comE-mail: bettipadlo@gmail.com
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése 
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. 

27
72

02

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

15%-30% kedvezmény,
terméktől függően!

Igazán jó ajtót, ablakot akar, egy életre szólót? 
Nagyfokú hő-, és zajszigeteléssel, garanciával? 
Tartósat, egyedi méretben és kivitelben?
Kiváló minőségben, szakszerű beépítéssel?
• Redőnnyel, rovarhálóval, reluxával? • Belsőajtókat és kilincseket?
• Billenő és szekcionált garácskapukat? • Kültéri, beltéri könyöklőket?

04.05-04.30-ig

Nap mint nap a mosoNap mint nap a moso

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Nincs nap 
Azonnal terhelhető

Nincs nap Nincs nap 
Azonnal terhelhető
implantátumokkalimplantátumokkal

Azonnal terhelhetőAzonnal terhelhető
implantátumokkal

Nap mint nap a mosoNap mint nap a mosoNap mint nap a moso

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

implantátumokkalimplantátumokkalimplantátumokkal
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!fogínysorvadás esetén is!fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra • Ajánlatunk alsó állcsontra 

fogínysorvadás esetén is!

Nap mint nap a moso
og né

Nap mint nap a mosoly
og né

lyo
og néog né

Azonnal terhelhető
og né

Azonnal terhelhetőAzonnal terhelhető

Nap mint nap a moso
og néog né

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 

minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!IMPLANTÁTUMOKRA!IMPLANTÁTUMOKRA!

minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel• Saját protézissel rögtön, új protézissel

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
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Igazán jó ajtót, ablakot akar, egy életre szólót? 
Nagyfokú hő-, és zajszigeteléssel, garanciával? 
Tartósat, egyedi méretben és kivitelben?Tartósat, egyedi méretben és kivitelben?
Kiváló minőségben, szakszerű beépítéssel?

Igazán jó ajtót, ablakot akar, egy életre szólót? 
Nagyfokú hő-, és zajszigeteléssel, garanciával? 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

15%-30%15%-30%
04.05-04.30-ig

15%-30%15%-30%
• Billenő és szekcionált garácskapukat? • Kültéri, beltéri könyöklőket?

04.05-04.30-ig

Kiváló minőségben, szakszerű beépítéssel?
• Redőnnyel, rovarhálóval, reluxával? • Belsőajtókat és kilincseket?

15%-30%15%-30%
• Redőnnyel, rovarhálóval, reluxával? • Belsőajtókat és kilincseket?
• Billenő és szekcionált garácskapukat? • Kültéri, beltéri könyöklőket?

Igazán jó ajtót, ablakot akar, egy életre szólót? 
Nagyfokú hő-, és zajszigeteléssel, garanciával? 
Igazán jó ajtót, ablakot akar, egy életre szólót? 
Nagyfokú hő-, és zajszigeteléssel, garanciával? 

Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. Ajka 2019.03.10. szerda, ajkai piactér 8-11ig. 
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 

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!

-843  Mobil: +36/3
 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!

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 84
Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 84
Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

-843  Mobil: +36/3 /954-9
 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!

Ajka-DevecserAjka-DevecserAjka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 

Lapzárta: kedd 12.00

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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Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Á i k állítá t

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csakcsak

150.000 Ft
csakcsak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

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

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ!

w bbbbbbomstal huw bbb mstal hubbbbb hu
180.000 Ft

27
63

27

2019. április 5. 

AcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetes

2019. április 5. 

AcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetes

Megrendelés: Megrendelés: Megrendelés: 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.

érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 

Áraink a szállítást, ÁÁraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!
*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.

Bomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsok
AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!

Bomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsokBomstal garázsok

csakcsakcsakcsakcsakcsakcsakcsak

125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft125.000 Ft

2x3 méteres kerti tároló 2x3 méteres kerti tároló 2x3 méteres kerti tároló 2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

109.800 Ft109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m3x2 m

tt

Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!

Kutyakennel 

150.000 Ft150.000 Ft

Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!nem igényel festést!

3x5 méteres garázs
tt

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*színes lemez*színes lemez*színes lemez*

109.800 Ft109.800 Ft

l hu
180.000 Ft

tawww.bomstal.hul huwww.bomstal.hutatawww.bomstal.huwww.bomstal.hul huwww.bomstal.hutawww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.hu
180.000 Ft

www.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.hul hul hul hul hul huhhuu
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Folytatás a 7. oldalon

TŰZIFA 
ELADÓ

Hasított méteres tűzifa:
    bükk:  27.000 Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7

    cser: 27.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

    akác: 27.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

   cser: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

   akác: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

Kuglifa (8-15 cm vastag):
   cser: 25.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

EU
TR

:A
A6

16
55

14
    

A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/8289-999

INGATLAN

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

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

Eladó Ajkán 1,5 szobás, IX. eme-
leti, felújított panellakás. Irányár: 
10.400.000 Ft TN < 06/20/328-
7220

Családi lakóházak tervezése, 
rövid határidővel. Tomor László 
< 06/30/412-7769
Ajka belvárosi családi ház eladó. < 
06/30/328-4557 TN

Eladó Ajkán az Ifjúság utcában 80 
nm-es, 3 szobás, erkélyes téglalakás 
a III. emeleten. TN < 06/70/453-
3949

Eladó Ajkán a Móricz Zsigmond 
utcában 41 nm-es, 1,5 szobás, erké-
lyes téglalakás az I. emeleten. TN < 
06/70/453-3949

Eladó Ajkán 1+2 félszobás, II. eme-
leti, 62 nm, erkélyes lakás. TN < 
06/30/332-1731

Ajkán a városközpontban 176 
nm-es családi ház és 100 nm-es 
garázs, pince, konditerem eladó. 
Egyszintes családi házat beszámítok. 
< 06/30/979-1781

Eladó Borszörcsökön Petőfi utcá-
ban, közös udvarban 70 nm-es csa-
ládi ház. TN < 06/20/979-9484

Eladó Ajkán a Fő utcában, IV. emeleti, 
2 szobás, 49 nm-es lakás klímával. TN 
<06/20/941-8302

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

Felújított, 3 szobás lakás bútorozva, 
vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. < 06/30/595-7236

INGATLAN

 tanúsítvány-

2019. április 5.2019. április 5.

EnergetikaiEnergetikai
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TNnem rendelkezik: TN

INGATLAN

 tanúsítvány-

 Kosztolányi út 23., föld-
szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 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 < eladó. Irányár: 12.000.000 Ft TN < 

 Ajkán 1,5 szobás, IX. eme- Ajkán 1,5 szobás, IX. eme-
leti, felújított panellakás. Irányár: 

 Ajkán 1,5 szobás, IX. eme-
leti, felújított panellakás. Irányár: 

 Kosztolányi út 23., föld- Kosztolányi út 23., föld-
szint, 43 nm, 1,5 szobás téglalakás 
új nyílászárókkal, tehermentesen 

< 06/30/412-7769
Ajka belvárosi családi ház eladó. < 
06/30/328-4557 TN

Eladó

Családi lakóházak tervezése, 
rövid határid
< 06/30/412-7769
Ajka belvárosi családi ház eladó. < 

7220

Családi lakóházak tervezése, 
rövid határid
< 06/30/412-7769

 Ajkán a Móricz Zsigmond 
utcában 41 nm-es, 1,5 szobás, erké-
lyes téglalakás az I. emeleten. TN < 

a III. emeleten. TN < 06/70/453-

 Ajkán a Móricz Zsigmond 
utcában 41 nm-es, 1,5 szobás, erké-

 Ajkán az Ifjúság utcában 80 
nm-es, 3 szobás, erkélyes téglalakás 

 Ajkán az Ifjúság utcában 80 
nm-es, 3 szobás, erkélyes téglalakás 
a III. emeleten. TN < 06/70/453-

lyes téglalakás az I. emeleten. TN < 
06/70/453-3949
lyes téglalakás az I. emeleten. TN < 
06/70/453-3949

 Ajkán 1+2 félszobás, II. eme-

06/70/453-3949

Eladó Ajkán 1+2 félszobás, II. eme-Eladó Ajkán 1+2 félszobás, II. eme-
leti, 62 nm, erkélyes lakás. TN < leti, 62 nm, erkélyes lakás. TN < 
06/30/332-173106/30/332-1731

Ajkán

 Ajkán a Móricz Zsigmond 
utcában 41 nm-es, 1,5 szobás, erké-utcában 41 nm-es, 1,5 szobás, erké-
lyes téglalakás az I. emeleten. TN < 

    akác: 27.000 

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000 

    cser: 27.000 
    akác: 27.000 

Hasított méteres tűzifa:
    bükk:  27.000     bükk:  27.000 
    cser: 27.000 
    akác: 27.000 

   bükk: 29.000 

TŰZIFA TŰZIFA TŰZIFA TŰZIFA 
ELADÓELADÓELADÓELADÓ

Hasított méteres tűzifa:

TŰZIFA TŰZIFA 

Pécs, H
igényes lakás, bútorozottan, gépe-
sítve hosszú távra kiadó. Belváros-

2 szobás, 49 nm-es lakás klímával. TN 
<06/20/941-8302

KIADÓ INGATLAN
 Herman O. utcai 1,5 szobás, 

 Ajkán a F Ajkán a F
2 szobás, 49 nm-es lakás klímával. TN 
<06/20/941-8302

igényes lakás, bútorozottan, gépe-
sítve hosszú távra kiadó. Belváros-
hoz közel, gyönyör

nm-es családi ház és 100 nm-es 
garázs, pince, konditerem eladó. garázs, pince, konditerem eladó. 
Egyszintes családi házat beszámítok. Egyszintes családi házat beszámítok. Egyszintes családi házat beszámítok. 

 Borszörcsökön Pet Borszörcsökön Pet
ban, közös udvarban 70 nm-es csa-

 Borszörcsökön Pet
ban, közös udvarban 70 nm-es csa-

 a városközpontban 176  a városközpontban 176 
nm-es családi ház és 100 nm-es 

   akác: 29.000 

Kuglifa (8-15 cm vastag)
 25.000 

   cser: 29.000 
   akác: 29.000 

Konyhakész tűzifa:
   bükk: 29.000    bükk: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

   cser: 29.000 Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

   akác: 29.000 

Kuglifa 
 25.000  25.000  25.000 

A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

06-20/

Kuglifa Kuglifa 
 25.000 

ELADÓ
Hasított méteres tűzifa:

Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7

ELADÓ
Hasított méteres tűzifa:

TŰZIFA TŰZIFA 
ELADÓ

Hasított méteres tűzifa:
Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7

Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

Konyhakész tűzifa:

Hasított méteres tűzifa:Hasított méteres tűzifa:
Ft/erdei köbm./ 1x1x1,7

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

 3 szobás lakás bútorozva, 
vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi 

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

 3 szobás lakás bútorozva, 
vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. < 06/30/595-7236
vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. < 06/30/595-7236kaució szükséges. < 06/30/595-7236

 3 szobás lakás bútorozva, 
vagy anélkül hosszú távra kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. < 06/30/595-7236

Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

8289-999
A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!

Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

8289-999

Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7Ft/ erdei köbm./ 1x1x1,7

A feltüntetett árak a házhoz szállítást is tartalmazzák!
Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 óráig:

8289-9998289-9998289-999
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Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 6. oldalról

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

Erdő mellett, szép nyugodt kör-

nyezetben a Babucsa dűlőben 2 db 

egymás melletti összközműves épí-

tési telek eladó. < 06/30/581-5058

Devecser Tik hegyen 500 nöl föld-

terület (benne 200 nöl szőlővel) 

eladó. < 06/20/986-5822

Somló közelében Vid és Somlóvecse 

között eladó 7,5 Ha szántó 1.500.000 

Ft/Ha áron. < 06/30/384-8990

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

Eladó Ajkán a Héliosz Üzlet-

ház földszintjén, klimatizált, 
30 nm-es üzlethelyiség. < 
06/30/590-1005

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Vegyes kemény tűzifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-
4519, 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: Viking 455 típusú önjá-

rós, fűgyűjtős fűnyíró 70.000 Ft, 

szőlőprés 45.000 Ft, gyári ter-

ménydaráló 1 KW motorral, 2800 

fordulat, 17.000 Ft, Soló motoros 

permetező 450 típusú 80.000 Ft. < 

06/30/939-6672

Ingyenesen elszállítom megunt, 

rossz háztartási gépeket (mosógép, 

tűzhely, kályhák) és mindenféle 

fémhulladékot. < 06/30/875-1721, 

06/30/501-5070

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 

2019. 03. 01-én vásárolt 1 éves 

jótállással újonnan eladó egy Csepel 

kerékpár. < 06/30/893-9141

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

Dolmár típusú fűkasza eladó. < 

06/70/413-6111

Száraz tűzifa (tölgy, cser) 
konyhakészen kapható. Ár: 
35.000 Ft/erdei köbméter. Ren-
deléseket a régi telefonszám 
helyett (06/30/908-0357) a 
< 06/30/956-0620-on várjuk. 
EUTR: AA5834482

Somlói bor eladó 300 Ft/liter áron. 

< 06/20/513-6248

Házi kolbász, hízó disznók 420 

Ft/kg, szalonna, sonka eladó. < 

06/20/553-3471

Termelői juhfark olaszrizling bor 

eladó. < 06/30/566-2860

KERESEM
Ajkán kézápoló és műkörömépítő 

szakma gyakorlati képzéséhez 

modelleket keresek műköröm épí-

tésre: nailmodel@citromail.hu

ÁLLAT
15-20 méhcsalád NB kereten eladó. 

< 06/70/945-7505

Malacok eladók. < 06/20/954-

6229

Malacok eladók, szállítás megold-

ható. < 06/70/522-3539

30-35 kg-os malacok 22.000 Ft/

db áron Borszörcsökön eladók. < 

06/30/341-7475

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

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

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

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

Nyomtass velünk!  Igé-
nyes névkártyától a 
többoldalas prospek-
tusig, Ajkán. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
w w w.nev jegypar tner.hu
info@nevjegypartner.hu
< 06/20/525-1254

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

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

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

Műanyag nyílászárók bon-
tása, beépítése, szervize-
lése. Ingyenes felmérés, 
kedvező ár. Új építésű 
házaknál 04.01-30-ig 
ingyenes beépítés. < 
06/30/543-3192

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

Szobafestést vállalok! Ajkán 
és vonzáskörzetében! < 
06/70/214-6041

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 Corsa Swing 1.4, megkímélt 

állapotban, friss műszakival, új akku-

mulátorral eladó. < 88/215-771

Suzuki Swift 1.3, 1998, három-

ajtós, jó műszaki állapotban, 1 év 

műszakival 220.000 Ft-ért eladó. < 

06/20/985-3242

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, 
egy hét svédasztalos reggelivel 
menüválasztásos vacsorával 
25.200 Ft. < 06/70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, ven-
déglátás-szervező, vendég-
látó üzletvezető, vendéglátó 
eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

     Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 
2018 díjai. A MagyarBrands díjátadó gála keretében 
immár 7 éve azokat a termékeket illetve szolgáltatáso-
kat díjazza a szakmai zsűri, melyek négy kategóriában 
kiemelkedőt tudtak nyújtani.
    A médiapiacról idén 8 sajtótermék vehette át a 
MagyarBrands-díjat, köztük a 30. évfolyamát megélő 
Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést Honfi  Gá-
bor a laphálózat alapítója vette át. dr. Serényi Jánostól 
a program elnökétől.
    A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk 
legnagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű lapháló-
zatává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen 56 ön-
álló helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 
rendszeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Mé-
diaanalízis szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszere-
sen forgatja a Szuperinfót.

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

2019. április 5. 2019. április 5. 
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Somlói bor eladó 300 Ft/liter áron. 

< 06/20/513-6248

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

k, virágpalánták nagy k, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-

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

különlegességek, különlegességek, 
mediterrán növények, tél-

06/20/553-3471

tapasztalattal. < 06/70/953-
2270 Molnár Attila

Zöldterületek kezelése, f
rás, sövénynyírás, elhanyagolt 

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

Fakivágást, sövénynyírást, Fakivágást, sövénynyírást, 
nyírást, f

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

zifa (tölgy, cser) zifa (tölgy, cser) 
konyhakészen kapható. Ár: 

zifa (tölgy, cser) 
konyhakészen kapható. Ár: konyhakészen kapható. Ár: 
35.000 Ft/erdei köbméter. Ren-35.000 Ft/erdei köbméter. Ren-
deléseket a régi telefonszám deléseket a régi telefonszám 
helyett (06/30/908-0357) a 

-a rendszere-

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

kerékpár. < 06/30/893-9141

őny, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-

 ár! < 

jótállással újonnan eladó egy Csepel jótállással újonnan eladó egy Csepel 

kerékpár. < 06/30/893-9141

, szú-

06/20/481-812406/20/481-8124

 típusúDolmár típusú

06/70/413-611106/70/413-611106/70/413-6111

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

kasza eladó. < 

KERESEM
ézápoló és műkörömépít

szakma gyakorlati képzéséhez 

modelleket keresek m

 juhfark olaszrizling bor 

eladó. < 06/30/566-2860

KERESEM
körömépít

 juhfark olaszrizling bor 

szakma gyakorlati képzéséhez 

modelleket keresek m

szakma gyakorlati képzéséhez 

modelleket keresek m

tésre: nailmodel@citromail.hu

modelleket keresek m

tésre: nailmodel@citromail.hutésre: nailmodel@citromail.hu

15-2015-20

ézápoló és mézápoló és m

szakma gyakorlati képzéséhez 

modelleket keresek m

< 06/30/776-6671

nyag nyílászárók bon-
tása, beépítése, szervize-

területek rendbe tétele, bozót-
irtás, fakivágás, parlagf

nyag nyílászárók bon-

Zöldterületek kezelése, f
rás, sövénynyírás, elhanyagolt rás, sövénynyírás, elhanyagolt 
területek rendbe tétele, bozót-
irtás, fakivágás, parlagfűirtás. 

nyag nyílászárók bon-
tása, beépítése, szervize-
lése. Ingyenes felmérés, 
tása, beépítése, szervize-
lése. Ingyenes felmérés, 

 ár. Új építés
lése. Ingyenes felmérés, 
kedvezkedvez
házaknál 04.01-30-ig házaknál 04.01-30-ig 
ingyenes beépítés. < ingyenes beépítés. < 

nyag nyílászárók bon-nyag nyílászárók bon-
tása, beépítése, szervize-
lése. Ingyenes felmérés, 

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

őgép,
mosogatógép, bojler, mikró 

db áron Borszörcsökön eladók. < 

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

SZOLGÁLTATÁS
 automata mosógép, 

a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 

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

Készpénzért autóját, teherau-
 megvásároljuk, állapottól 

és vonzáskörzetében! < 
06/70/214-604106/70/214-6041

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-

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

 eladók, szállítás megold- eladók, szállítás megold- eladók, szállítás megold-

ható. < 06/70/522-3539ható. < 06/70/522-3539

 kg-os malacok 22.000 Ft/

salád NB kereten eladó. 

< 06/70/669-7777

Cserépkályhák, kandallók, Cserépkályhák, kandallók, 
emencék építése, javítása. emencék építése, javítása. 

< 06/70/326-5436, www.
emencék építése, javítása. 

< 06/70/326-5436, www.< 06/70/326-5436, www.

Szobafestést vállalok! Ajkán 

ingyenes beépítés. < 

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

kishibás gépet reális áron 
, mosógép, 

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

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

, mosógép, 

06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 

06/30/979-2937

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

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

Kárpitozást vállalok olcsón és 

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

Kisteherautó bérbeadó. < 

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-

Kisteherautó bérbeadó. < 

k. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-459506/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-személygépkocsik bérelhe-

k kedveztők kedvez
06/30/946-8307

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

06/30/947-4595

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

épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Piller Norbert 

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

Szobafestést, mázolást, tapé-

< 06/70/431-8653

egy hét svédasztalos reggelivel 
menüválasztásos vacsorával 
25.200 Ft. < 06/70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, 
y hét svédasztalos reggelivel 

menüválasztásos vacsorával 

06/20/985-324206/20/985-3242

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, 

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

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

Toló kapuk, úszókapuk, 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 
k, kovácsoltvas jel-

 kapuk, kerítések, íves 

Aszfaltozás, térkövezés, Aszfaltozás, térkövezés, 
25.200 Ft. < 06/70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu

 Corsa Swing 1.4, megkímélt 

szakival, új akku-

 Corsa Swing 1.4, megkímélt 

szakival, új akku-szakival, új akku-

mulátorral eladó. < 88/215-771mulátorral eladó. < 88/215-771

 Swift 1.3, 1998, három- Swift 1.3, 1998, három-

szaki állapotban, 1 év 

 Swift 1.3, 1998, három-

szaki állapotban, 1 év 

Szakács, cukrász, pincér, ven-
ő, vendég-
, vendéglátó 

eladó, aranykalászos gazda 

Szakács, cukrász, pincér, ven-
, vendég-

, vendéglátó 

25.200 Ft. < 06/70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.huhajduszoboszloszallasok.hu

Szakács, cukrász, pincér, ven-

eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
4750; www.minervakft.hu 4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).(E-000909/2014/A001-A011).

látás-szervez
látó üzletvezetlátó üzletvezető, vendéglátó 
eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
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indul
Hétvégi, gyors, megbízható, 

vizsgaképes tudás!

tanfolyam

FNYSZ: 00034-2012.

Ajkán
április 7-én

Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu 

06/30/442-8141

Vadász-

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

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

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.

Szarvasmarhaőrzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 

szentimrefalvai telephelyre. 
Horváth László < 06/30/331-
3997

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

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

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

A somlói Hegykapu étterem 
kollégákat keres felszol-
gáló munkakörbe. Éves és 
beugrós munkavégzési lehe-
tőséggel. Érdeklődni a < 
06/70/363-8046-os telefon-
számon vagy az étteremben 
lehet.

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 
(Pabian&Partners)

Ajkai cég férfi munkatársat 
keres fizikai munkára. Jogosít-
vánnyal rendelkezőket előny-
ben részesítjük. Pölczmann Kft 
< 06/30/530-4349

Vagyonőröket keresünk kiemelt 
bérezéssel hamarosan induló 
zánkai munkavégzésre, 24/48 
órás munkarendbe, alkalma-
zotti jogviszonyba. Érd: hét-
köznapokon 8-16 között. < 
06/30/324-6527

Ajkán az Európa Pékségbe 
(Vasútállomás) eladó hölgyet 
keresünk. Érd: Lukácsné R. 
Nikolett < 06/20/441-1522 
Seliflo Kft

Építőipari munkavégzésben 
jártas (festő, szigetelő, bur-
koló) szakembert keresek 
hosszú távra Ajka és környé-
kéről. Bakos Márton EV < 
06/30/939-4365

A GEOVOL Kft. gyakorlattal ren-
delkező nehézgépkezelő (dózer 
1412, forgókotró 1212,1222, 
homlokrakodó 4511 ) kollé-
gákat keres. Érdeklődni, ill. 
jelentkezni személyesen és 
telefonon is lehet, munka-
napokon 6-14 óra között. < 
06/30/979-7683 Cím: 8451 
Ajka Padragi út. 280.

Hungarian Allservices Kft. 
keres munkavállalókat az 
egész ország területéről, part-
nercégeik számára. Nettó 1000 
forintos órabért kereshet, 
plusz szállást biztosítunk. Ha 
nincs munkája vagy váltani 
szeretné, hívjon bizalommal! < 
06/30/200-8006

Nyirádi idős házaspár gondo-
zónőt keres ottlakással. Érdek-
lődni lehet: < 06/70/316-3583, 
06/70/362-2673 Mráz Attila

Megbízható, stabil gondozónőt 
keresek délutánra, megkeresés 
14.00 óra után. Baráth Attiláné 
< 06/30/259-1861

Az ajkai Borsos Miklós Általá-
nos Iskola napi 8 órás takarító-
női állást hirdet. Érdeklődni: < 
88/510-780, munkaidőben.

Kőműves végzettségű szakem-
bereket és építőipari segéd-
munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-
Invest Kft

Szakácsot keresünk Úrkútra a 
Zizi Vendéglőbe. Érdeklődni: 
< 06/20/216-3212 telefonszá-
mon.

Az ajkai Magyar Imre Kórház 
Főigazgatója pályázatot hirdet 
8 órás, folyamatos munkarend-
ben, takarítói munkakör betöl-
tésére. Jelentkezni: önéletrajz 
és a bizonyítvány bemutatá-
sával személyesen, előzetes 
időpont egyeztetés alapján 
Sümegi Józsefné ápolási igaz-
gatónál a < 06/88/521-855 
számon.

Fenyőfa 01 Kft C,E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 
sofőrt keres aprítékos - nyer-
ges vontatóra, Ajka környéki 
szállításokra.  < 06/30/227-
7628
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délutáni munkavégzésre. Érd: 
munkanapokon 8-14 óráig 
az alábbi telefonszámon: 
06/30/552-4459, Oktap Kft.
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munkanapokon 8-14 óráig 
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Horváth László < 06/30/331-
3997
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A GEOVOL Kft. gyakorlattal ren-

koló) szakembert keresek 
hosszú távra Ajka és környé-
kérő
06/30/939-4365

Épít
jártas (festjártas (fest
koló) szakembert keresek 
hosszú távra Ajka és környé-

l. Bakos Márton EV < 

Hétvégi, gyors, megbízható, 
április 7-én

Hétvégi, gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás!

Hétvégi, gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás!

Érdeklődni, jelentkezni:
vizsgaképes tudás!

Érdeklődni, jelentkezni:Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.hu www.vadasztanfolyam.hu 
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rzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 

06/30/552-4459, Oktap Kft.06/30/552-4459, Oktap Kft.

rzés, gondozás-
ban jártas személyt felveszek 

lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali 
munkakezdéssel! Star - Guide 
Kft. < 06/20/625-5888. (Mun-

t keresünk f
lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali 

t alkalmaznék 
hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. hosszú tárva. Fehér Tibor E.V. 

t keresünk főál-

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

Magyarpolányi Fenyves ABC-
délutáni munkavégzésre. Érd: 
munkanapokon 8-14 óráig Magyarpolányi Fenyves ABC-

lásba, ajkai telephelyre! 
Kiemelt bérezéssel, azonnali Kiemelt bérezéssel, azonnali 
munkakezdéssel! Star - Guide 
Kft. < 06/20/625-5888. (Mun-

Az ajkai Borsos Miklós Általá-
nos Iskola napi 8 órás takarító-

i állást hirdet. Érdekl

2019. ápriliss 5

Az ajkai Borsos Miklós Általá-

2019. ápriliss 5
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nos Iskola napi 8 órás takarító-

i állást hirdet. Érdekl
nos Iskola napi 8 órás takarító-

i állást hirdet. Érdekli állást hirdet. Érdekl
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őKő
bereket és épít
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i állást hirdet. Érdekl

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 

06/70/363-8046-os telefon-
számon vagy az étteremben számon vagy az étteremben 

Ausztriai Nightclub hos-

lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 
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Ajkai cég férAjkai cég fér
keres 

Horváth László < 06/30/331-
keres 

tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. < 00/43/664-
599-9695, 06/30/313-3516 

gákat keres. Érdekl
jelentkezni személyesen és 
telefonon is lehet, munka-
napokon 6-14 óra között. < 
06/30/979-7683 Cím: 8451 

homlokrakodó 4511 ) kollé-
gákat keres. Érdeklő
jelentkezni személyesen és 
telefonon is lehet, munka-

 nehézgépkezel
1412, forgókotró 1212,1222, 

 nehézgépkezelő (dózer ő (dózer ő
1412, forgókotró 1212,1222, 
homlokrakodó 4511 ) kollé-

ődni, ill. 
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keres munkavállalókat az beugrós munkavégzési lehe-

dni a < 
keres munkavállalókat az 

jelentkezni személyesen és 
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06/30/979-7683 Cím: 8451 
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Magyarpolányi Fenyves ABC-
be, Presszóba munkatársat 

Ajkán az Európa Pékségbe 
(Vasútállomás) eladó hölgyet 
keresünk. Érd: Lukácsné R. 
Nikolett < 06/20/441-1522 

köznapokon 8-16 között. < 
06/30/324-6527

Ajkán az Európa Pékségbe 
(Vasútállomás) eladó hölgyet 

zotti jogviszonyba. Érd: hét-zotti jogviszonyba. Érd: hét-
köznapokon 8-16 között. < 
06/30/324-6527

dni az üzlet-
ben vagy < 06/70/941-5860 

dni az üzlet-
ben vagy < 06/70/941-5860 ben vagy < 06/70/941-5860 

Magyarpolányi Fenyves ABC-
be, Presszóba munkatársat be, Presszóba munkatársat 
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  elektr
  automatizálási műszerész végzettség
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• villanyszerelő vagy
  elektr

ipari segéd-
munkást keresünk felvételre! munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-< 06/30/494-5585 Kivszer-

Szakácsot keresünk Úrkútra a Szakácsot keresünk Úrkútra a 
be. Érdekl

Szakácsot keresünk Úrkútra a 
be. Érdeklőbe. Érdekl

< 06/20/216-3212 telefonszá-

ipari segéd-
munkást keresünk felvételre! 
< 06/30/494-5585 Kivszer-

zikai munkára. Jogosít-
ny-

Megbízható, stabil gondozón
keresek délutánra, megkeresés 
14.00 óra után. Baráth Attiláné 

dni lehet: < 06/70/316-3583, 
06/70/362-2673 Mráz Attila

Megbízható, stabil gondozón
keresek délutánra, megkeresés 

Nyirádi id
őt keres ottlakással. Érdek-

Nyirádi id
t keres ottlakással. Érdek-

dni lehet: < 06/70/316-3583, 
06/70/362-2673 Mráz Attila

ben részesítjük. Pölczmann Kft ben részesítjük. Pölczmann Kft 

röket keresünk kiemelt röket keresünk kiemelt 
bérezéssel hamarosan induló 

röket keresünk kiemelt 
bérezéssel hamarosan induló 
zánkai munkavégzésre, 24/48 
bérezéssel hamarosan induló 
zánkai munkavégzésre, 24/48 

zikai munkára. Jogosít-
ket előőny-

ben részesítjük. Pölczmann Kft 
< 06/30/259-1861

keres munkavállalókat az 
l, part-

nercégeik számára. Nettó 1000 

8 órás, folyamatos munkarend-
ben, takarítói munkakör betöl-
tésére. Jelentkezni: önéletrajz 
és a bizonyítvány bemutatá-

őigazgatója pályázatot hirdet 
8 órás, folyamatos munkarend-
ben, takarítói munkakör betöl-

mon.

Az ajkai Magyar Imre Kórház 
igazgatója pályázatot hirdet 

8 órás, folyamatos munkarend-

nercégeik számára. Nettó 1000 
forintos órabért kereshet, 
nercégeik számára. Nettó 1000 
forintos órabért kereshet, 
plusz szállást biztosítunk. Ha 
forintos órabért kereshet, 
plusz szállást biztosítunk. Ha 
nincs munkája vagy váltani 
plusz szállást biztosítunk. Ha 
nincs munkája vagy váltani nincs munkája vagy váltani 
szeretné, hívjon bizalommal! < szeretné, hívjon bizalommal! < 
06/30/200-8006

l, part-l, part-
nercégeik számára. Nettó 1000 
forintos órabért kereshet, 
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gépészeti és villamos műszaki rajzok
  olvasásában való jár  olvasásában való jár

megbízható elektromosságimegbízható elektromossági

ogramozási ismeretekogramozási ismeretek
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  olvasásában való jártasság
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is várjuk!is várjuk!is várjuk!

megbízható elektromossági
  ismer  ismeretek

több műszakos munkarend vállalása 
ályakezdők jelentkezésétályakezdők jelentkezését

14.00 óra után. Baráth Attiláné 

Sümegi Józsefné ápolási igaz-
gatónál a < 06/88/521-855 

fa 01 Kft C,E kategóriás 

pont egyeztetés alapján 
Sümegi Józsefné ápolási igaz-
gatónál a < 06/88/521-855 

és a bizonyítvány bemutatá-
sával személyesen, el
és a bizonyítvány bemutatá-
sával személyesen, előzetes 

pont egyeztetés alapján 
Sümegi Józsefné ápolási igaz-

fa 01 Kft C,E kategóriás fa 01 Kft C,E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezjogosítvánnyal rendelkez

rt keres aprítékos - nyer-
jogosítvánnyal rendelkez
sofőrt keres aprítékos - nyer-sof
ges vontatóra, Ajka környéki ges vontatóra, Ajka környéki 
szállításokra.  < 06/30/227-

gatónál a < 06/88/521-855 

fa 01 Kft C,E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkez

  karbantartásában
  és programozásában
  szerzett tapasztalat

automatizált gyártósorok

  karbantartásában
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  karbantartásában
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automatizált gyártósorok

  szerzett tapasztalat
automatizált gyártósorok
arbantartásában,

• automatizált gyártósorok
  k  k
  javításában szerzett

  és programozásában  és programozásában
  szerzett tapasztalat

automatizált gyártósorok

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:Ajkai gyáregységünkbe új kollégát keresünk a következő munkakörbe:

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, 
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:

Automatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási technikusAutomatizálási 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:

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

több műszakos munkarend vállalása több műszakos munkarend vállalása 

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.

szállításokra.  < 06/30/227-

elektromos berendezésekelektromos berendezések
arbantartásában szerzettarbantartásában szerzett

• 

elektromos berendezésekelektromos berendezések
arbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzettarbantartásában szerzett

  tapasztalat  tapasztalat  tapasztalat  tapasztalat

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

elektromos berendezésekelektromos berendezések
arbantartásában szerzettarbantartásában szerzett

gépek, automatizált berendezések, villamos

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:

gépek, automatizált berendezések, villamosgépek, automatizált berendezések, villamos
ekrények elektromos áramköreinek rajzolvasásaekrények elektromos áramköreinek rajzolvasása

az üzem automatizált berendezésein megelőző
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hosszú távú munkalehetőség
versenyképes, biztos jövedelem
hosszú távú munkalehetőséghosszú távú munkalehetőség
kiemelkedő Cafeteriakiemelkedő Cafeteria

emviteli karbantartások elvégzése
hibaelhárítások végrehajtásahibaelhárítások végrehajtása

versenyképes, biztos jövedelem

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

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

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

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.

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha
tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó

munkáltatója devecseri szarvasmarha telepére

Udvaros-traktoros
munkatársat keres.

Kiemelt feladata:
• állattenyésztéshez tartozó udvar rendben tartása
Elvárás:
• 8 általános végzettség
• B kategóriás jogosítvány
Előny, de nem feltétel:
• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
• nehézgépkezelői jogosítvány
Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka
• állandó, délelőttös műszak

Jelentkezéshez hívja munkanapokon, 7-15 óra között
Klein-Fuith Adriennt a 70/930-1018-as 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.

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 Transpac-Hungary Kft. Somlóvásárhely 
Varrógép-műszerészt keres 

azonnali belépéssel.
Bér megegyezés szerint, nyugdíjasok 

jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehet:

Személyesen: Transpac-Hungary Kft.
8481 Somlóvásárhely, 

Fekete Tag. 0116/4 hrsz.
Telefonon: 88 516-200

e- mail cím: Zalavölgyiné Csendes 
Katalin: kati@transpac.hu;

Farkas Zsoltné: marica@transpac.hu

2019. április 5.2019. április 5.
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a munkautasításban előírt a munkautasításban előírt 

A Transpac-Hungary Kft. Somlóvásárhely A Transpac-Hungary Kft. Somlóvásárhely 
Varrógép-műszerészt

A Transpac-Hungary Kft. Somlóvásárhely 
Varrógép-műszerészt

azonnali belépéssel.
Varrógép-műszerészt

azonnali belépéssel.
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Munkavállalókat keresünk az alábbi pozicíók betöltésére:Munkavállalókat keresünk az alábbi pozicíók betöltésére:Munkavállalókat keresünk az alábbi pozicíók betöltésére:

Három műszakos munkarend vállalása.

 osztályos általános iskolai vé

Három műszakos munkarend vállalása.
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ellenőrzés,ellenőrzés,
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ű termék gyártás
olyamatok szerint,

Vizuális termékellenőrzés, minőség
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8 516-200

 Zalavölgyiné Csendes  Zalavölgyiné Csendes 
kati@transpac.hu;

marica@transpac.hu
kati@transpac.hu;

marica@transpac.hu

hetőségeken lehet:
 Transpac-Hungary Kft.
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        - lakatos / szerkezet lakatos        - lakatos / szerkezet lakatos

- hegesztő (MIG, TIG)- hegesztő (MIG, TIG)- hegesztő (MIG, TIG)- hegesztő (MIG, TIG)- hegesztő (MIG, TIG)- hegesztő (MIG, TIG)
- segédmunkás- segédmunkás- segédmunkás- segédmunkás- segédmunkás- segédmunkás

8400 Ajka Központi telep 1/a.   iroda@szimicsek.hu
- segédmunkás- segédmunkás

8400 Ajka Központi telep 1/a.   iroda@szimicsek.hu
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Sajtológépek kezelése, beállítása
 műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS
Sajtológépek kezelése, beállítása

 műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

keres a következő pozíciókba:

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS

Amit kínálunk:Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
Amit kínálunk:
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás, mozgó bér • Cafeteria juttatás, mozgó bér 
• Jó dolgozó jutalom• Jó dolgozó jutalom

Elvárás: műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:

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

8400 Ajka Központi telep 1/a.   iroda@szimicsek.hu
jelentkezését is várjuk!jelentkezését is várjuk!

Pályakezdők Pályakezdők 

8400 Ajka Központi telep 1/a.   iroda@szimicsek.hu

Pályakezdők Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!jelentkezését is várjuk!

+36-30/633-9090
Ajka egyik legnagyobb magyarAjka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő  stabil vállalata az
Ajka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő  stabil vállalata az
Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat
tulajdonban lévő  stabil vállalata az
Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat

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

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbi

Jelentkezni 
Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve az

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
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• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
már a próbaidő alatt is

• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
már a próbaidő alatt is

• Dolgozó ajánlási program

• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű
  szerződés, hosszú távú munkalehetőség
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű
  szerződés, hosszú távú munkalehetőség  szerződés, hosszú távú munkalehetőség
• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

• Dolgozó ajánlási program• Dolgozó ajánlási program

• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű

Sajtológépek kezelése, beállítása
 műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

Sajtológépek kezelése, beállítása
 műszaki beállítottság, 3 műszak vállalása

Ajkai Elektronikai Zrt. munkatársakat

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbi
etrajz

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbi
 önéletrajz ön

er.veszprem@conter.veszprem@conter.veszprem@cont

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbiBővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbi
etrajz

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha
tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó

munkáltatója devecseri szarvasmarha telepére

Udvaros-traktoros

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha
tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha

munkáltatója devecseri szarvasmarha telepére

Udvaros-traktorosUdvaros-traktorosUdvaros-traktorosUdvaros-traktoros
Kiemelt feladata:Kiemelt feladata:

tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó
munkáltatója devecseri szarvasmarha telepére

Udvaros-traktoros

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

személyesen, az Ajkai Elektronikai Zrt.

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

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

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

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.
Ajka, Gyár u. 35. címén, illetve az

allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.allas@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

• Jó kollektíva, emberközpontú vállalati környezet

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

Jelentkezéshez
Klein-Fuith Adriennt a 

• biztos, hosszú távú munka
• állandó, délelőttös műszak

Jelentkezéshez

• nehézgépkezelői jogosítvány
Amit kínálunk:Amit kínálunk:
• biztos, hosszú távú munka
• állandó, délelőttös műszak

• állattenyésztéshez tartozó udvar rendben tartása

Udvaros-traktoros
munkatársat keres.

• állattenyésztéshez tartozó udvar rendben tartása

Udvaros-traktorosUdvaros-traktoros
munkatársat keres.

• B kategóriás jogosítvány• B kategóriás jogosítvány• B kategóriás jogosítvány
Előny, de nem feltétel:Előny, de nem feltétel:
• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
Előny, de nem feltétel:Előny, de nem feltétel:
• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat

• állattenyésztéshez tartozó udvar rendben tartása• állattenyésztéshez tartozó udvar rendben tartása

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarhaCégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha
tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozótenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó

munkáltatója devecseri szarvasmarha telepére

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat

 hívja munkanapokon, 7-15 óra között hívja munkanapokon, 7-15 óra között
70/930-1018

• állattenyésztés területén szerzett szakmai tapasztalat
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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

Zenit ABC
áruházunkba
hentes vagy
hentes eladó
munkakörbe 

betanulni
szándékozó 

munkatársat
keresünk. 
Érdeklődni az 

áruházvezetőnél vagy a
06/30/9599-451

telefonszámonPolusCoop
Zrt.

Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott 
telefonszámokon, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

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

BETANÍTOTT SZABÁSZ
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások 
•  Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
•  Béren kívüli juttatások
•  Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák 
  a hó végén kifizetésre kerülnek (szombat 100%, vasárnap 150%) 
•  2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, 
  Szombathely, Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és 
  vonzáskörzetükből) 
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás 
• Saját állományban való alkalmazás

Feltételek
•  min. általános iskolai végzettség
•  tesztíráson való megfelelés

LEATHER, VALUE OF NATURE

27
62

71
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Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT SZABÁSZ
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Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:
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Seton Hungary Kft.
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Zenit ABC

Tel.:
E-mail:

telefonszámokon, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím:Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • 
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás 
• Saját állományban való alkalmazás
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Munkahelyet váltana? BelekerültMunkahelyet váltana? Belekerült
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a leépítésbe? Várjuk jelentkezését!
Ránk számíthat - és mi Önre?
a MI világunk - az ÖN lehetősége
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8400 Ajka, Timföldgyári u. 17-19.

el egy bemutatkozó beszélgetésre!

Bock Hungária Kft.

Jelentkezzen be tesztírásra és jöjjönJelentkezzen be tesztírásra és jöjjön
el egy bemutatkozó beszélgetésre!

• Fröccsöntőgép-kezelő
AJKÁRA
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Facebook oldalunkat is!
Válaszolunk a kérdéseire!
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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

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

az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ

Főbb feladatok:
• Vevői megrendelések fogadása
• Vevői megrendelések rögzítése
  ERP rendszerben, rendelések visszaigazolása
• Közvetlen kapcsolattartás anyacéggel
  és partnercégekkel német nyelven

Főbb elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Aktív német nyelvtudás
• Számítástechnikai felhasználói ismeretek
• Megbízható személyiség, lojalitás
• Csapatmunkában részvétel 

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

B B Péter Bitschnau Austria2
MUNKATÁRSAKAT keresünk

Jelentkezés:

peter@bitschnau.biz    Tel: 0043/676-3535015

•  CNC esztergályost:  
        Fanuk vezérlésre, önállóan dolgozni tudó

•  Asztalos vagy ács szakmunkást:  
         Mobilházak összeszerelésére
            Kevés nyelvtudás szükséges

Kiemelt bérezéssel!

Devecseri Park ABC
áruházunkba

hentes eladói
munkakörbe
munkatársat

keresünk.
Jelentkezni lehet
a 06-30/9365-791 

telefonszámonPolusCoop
Zrt.

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.

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

• „B” kategóriás jogosítvány
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 a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 
foglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Bővülő termelési tevékenységünkhöz 

 a TPE Group-hoz tartozó elsősorban transzformátorgyártással 

az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ

Főbb feladatok:

foglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Bővülő termelési tevékenységünkhöz foglalkozó, ajkai székhelyű és telephelyű vállalat. Bővülő termelési tevékenységünkhöz 
az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ

önéletrajzzal lehet: 
 kizárólag e-mailben, fényképes  kizárólag e-mailben, fényképes 

önéletrajzzal lehet: fuchstojas@gmail.com

TERMELÉS IRÁNYÍTÓ
• szakirányú végzettség (minimum technikum)• szakirányú végzettség (minimum technikum)• szakirányú végzettség (minimum technikum)

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

• szakirányú végzettség (minimum technikum)

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

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

Minimum középfokú végzettség
Aktív német nyelvtudás
Számítástechnikai felhasználói ismeretek
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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

GUMIJAVÍTÓ
NOSZLOP

- szerelés
- centrírozás

- javítás
Nyári gumiabroncsok

raktárról vagy
rövid határidővel.

Nyitva: hétfő-péntek: 8-17-ig
ebédszünet: 12-13 óráig

Tel.: 06-30/993-2626
Noszlop, Dózsa Gy. u. 47.

1992 óta az Önök szolgálatában!

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 
és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 
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