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Munkavédelmi és tűzvédelmi 

szolgáltatás keretében válla-

lom dokumentációk készíté-

sét, tanácsadást, megbízot-

ti feladatok ellátását. Amen�-

n�iben kiutat keres a jogsza-

bál�ok rengetegéből, hívjon. 

+36-30/631-0918

Hitel ügyintézése, hitel kivál-
tás, hitel optimalizálás, fix tör-
lesztővel, állami támogatással. 
Fundamenta Iroda 8900 Zala-
egerszeg, Tüttössy u.7. Tel.: 
+36-70/600-5799

Gerincproblémák, mozgásszer-

vi megbetegedések kezelése, 

csont-ízületek helyreigazítása, 

speciális Japán masszázs-terá-

piával! Gyógy-masszázs!  Idő-

pont egyeztetés szükséges! Tel.: 

+36-20/354-6387

Lakások, házak teljeskörű taka-

rítását vállalom. Megbízha-

tó, magamra és környezetem-

re igényes nő vagyok. Érd: 

+3630/584-2889

lehet. Tel :+3630/397-1781

Zalaegerszegen keresünk ügy-

feleink részére eladó lakásokat, 

gyors értékesítéssel kedvező 2,5 

%-os  jutalékkal ! CCD Ingatlan 

Tel: 30-2855555

Zalaegereszegen új építésű,kertes, 

49 m2-es,zöldövezeti lakás 9,9 

Mft-ért eladó !Tel:20-298-1142

Belvárosi új építésű,igényes 

modern berendezéssel eladó egy 

105 m2-es lakás saját kerttel gk 

beállóval. Tel:20-298-1142

K i A d - B é r e L

90 négyzetméteres üzlethelyi-

ség Zalaegerszeg belvárosban, 

Tüttőssy utcában kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

Zalaegerszegen és Egerváron 

kiadó bútorozott lakást, házat 

keresek. Érd .: +36-30/791-

0950,  +36-70/944-5060

S Z o L G á L t A t á S

e G y é B

elektromos alig használt, masz-

szírozó fotelágy, és 1 db biotron 

lámpa kitűnő állapotban eladó. 

Érdeklődni lehet az esti órákban. 

06-92/738-361

Koloniál szobabútor, 12 részes, 

megkímélt, egyben vagy dara-

bonként. Álló szövőkeret 80x130-

as és óriás kenyérsütőgép eladók. 

+36-30/511-7373

rusztikus szekrénysor (Műbútor) 

újszerű állapotban, TV-szekrény-

nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: 

+36-70/451-4900

Zalaegerszegen  eladó fa hálószo-

babútor darabonként is. Hűtő-

szekrény , fagyasztó, konyha-

szekrény, TV , heverők, centrifu-

ga, mosógépek, nagy szőnyegek, 

pórszívó, mikró, varrógép, lexi-

konok, festmények eladók.  Érd: 

+3630/360-0319, +92/314-629

Agancsvásár! Hullott szarvas-

agancsot 8500-5500 FT/kg, 

Apró
Z A L A  M e G y e i  A p r ó

Nag�kanizsán, a belváros szívé-

ben, az Erzsébet tér sarkán 3 szo-

bás, egyedi fűtésű lakás eladó, 

értékegyeztetéssel keszthelyi lakás-

ra cserélhető. Tel.: +36-30/302-8691

Hosszú távra keresünk villanyszere-

lő és vízvezeték-, fűtésszerelő kollé-

gákat kiemelt bérezéssel, juttatá-

sokkal Keszthelyről és környékéről. 

Érd.: +36-70/331-6151

t e L e K

Bazita toposházi utcában 8350 

m²-es építési telek eladó. Érd.: 

+36-30/443-7016

i N G A t L A N

Zalaegerszegen Pózvai körforga-

lomnál közművekkel ellátott ipar-

terület eladó vagy kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

140 négyzetméteres üzlethelyiség 

eladó Zalaegerszeg Tüttőssy utcá-

ban.  Telefon: +36-70/451-4900

C S A L á d i  H á Z

osztrák határtól 20 km-re, 

rábatamásiban 4 szobás, 

25 éve épült 150 m²-es csa-

ládi ház eladó. pince és két 

kocsis beálló, termő g�ümölcs-

fák. irán�ár: 14,9 millió. tel : 

+36-20/977-8288.

Kispáliban nappali+3 szobás ,igé-

nyes ,cirkofűtéses  családi ház, 

különálló 50 m2-es duplaga-

rázzsal parkosított területtel reá-

lis áron eladó ! Tel:20-298-1142

L A K á S

Ausztriában, Karintiában 30 - 90 

nm-ig lakások eladók, vissza-

bérlési lehetőséggel! tel.: 

+43/6763608053

Lakást keresek Zalaegerszegen, 

lelakott és tartozással terhelt is 

OPEL SZENTGOTTHÁRD 
LEGyéL TE iS  EGy FiATALOS, LENDÜLETES  cSAPAT TAGjA!

NyÍLT NAP AZ OPEL TUDÁSKÖZPONTBAN
Az Opel Szentgotthárd Kft. Nyílt napot rendez Tudásközpontjában.

Téged várunk, ha:

  8. osztályos vagy, pályaválasztás előtt állsz és érdekel a műszaki pálya
  már középiskolában tanulsz és a következő tanévtől gyakorlati képzőhelyet keresel a gépi forgácsoló, 
villanyszerelő, automatikai technikus szakmákban
  a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól 
akarod megtanulni
  már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni 

Ha felkeltettük érdeklődésedet, gyere el egyedül vagy szüleiddel, és hallgassátok meg a 
tájékoztatónkat, nézzétek meg  a Tudásközpontot, és vegyetek részt egy gyárlátogatáson.

Időpont: 2017. január 19. csütörtök.
Találkozzunk 16:40 órakor a vállalat recepcióján!

Címünk: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
Regisztrációdat az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheted meg
Tel.: 0694 551215, 0694 551360
E-mail: opelgyakorlat@gm.com – Kérjük a név, létszám, iskola és telefonos elérhetőség megadását!
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Állás
kat, 19 éves kortól, top kereset-

tel. Tel.: 00-43/664-599-96-95; 

+36-30/313-3516

Felső-ausztriai munkavégzésre, 

német nyelvet beszélő, fémipa-

ri szakmunkásokat keresünk. Érd: 

+3630/997-0030

Veszprém megyei középvállalko-

zás hosszú távú munkára hőszige-

telő, ipari bádogos szakaembereket 

keres. Tel: +3670/266-0001

Villan�szerelőt és festőt keresünk 

épület felújítására Mosonmagyar-

óvárra. Szállás helyben megoldott 

Érd : +3670/774-3377

A Külügyminisztérium felhív-

ja a külföldi munkára jelentke-

zők figyelmét, hogy saját érdeke-

ik védelmében minden esetben 

előzetesen ellenőrizzék a hirde-

tések valós tartalmát, a munka-

ügyi központoknál tájékozódja-

nak, hogy bejegyzett magán-mun-

kaközvetítőről van-e szó, a mun-

kaközvetítőnek ne adjanak pénzt, 

és a munkaszerződést csak akkor 

írják alá, ha a tartalmát megértet-

ték és elfogadják.

Ausztria Nightclub hostess mun-

kára keres     csinos    lányo-

trófeákat akár 100000 Ft/db-

ig, vadászhagyatékot vásárol 

06-30/6113866

á L L A t

25 hetes , szabad tartású , vörös 

tojótyúkok eladók ingyenes kiszál-

lítással. Tel: +3630/712-3342

J á r M ű

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjá-

ratú, fehér automatika sérül-

ten eladó. Ár 95.000.-Ft. Tel.: 

+36-70/451-4900

Autóját, teherautóját készpénzért 

megvásárolnám, állapottól füg-

getlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.: 

+36-70/267-4752

Autóját azonnali készpénzfize-

téssel korrekt áron megvásárol-

juk. Papi - Car KFT 8900 Zala-

egerszeg, Hock János u. 67. Tel.: 

+36-30/245-6702

Barkaszt, daciát, skodát, trabantot, 

wartburgot, Mz-t, simsont vásá-

rolok.Tel: +3630/971-4284

Ü d Ü L é S

Keszthel�en a Balaton parttól 600 

m-re elhelyezkedő családi háznál 

szobák kiadók. A hálószobákhoz 

külön fürdőszoba tartozik.   Szál-

lás díja: 6.000.-Ft/éj/2 fő, pótágy: 

3.500.-Ft/éj, mosatás: 2.000.-Ft/

szoba (egyszeri költség) Ameny-

nyiben a gyermek (1 fő), a szü-

lőkkel alszik, akkor nem kell utá-

na szállásdíjat fizetni! Idegenfor-

galmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/

fő/éj További információ, foglalás: 

tel.: +36-20/243-0633

t á r S K e r e S ő

Keresem azt a 26-35 éves höl-

gyet, akinek szintén tele van 

a csalódásokkal, és tényleg 

komoly kapcsolatot szeretne. 38 

éves zalaegerszegi fiatalember. 

+36-30/634-7838

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Válasszon kettőt az alábbi kiscsomagok közül:

Kettőt 1 áráért! Sőt a drágábbat
mi álljuk 1 éven keresztül! 

Útitárs
650 Ft

Mix
1.290 Ft

HD
1.590 Ft

Ritmus
990 Ft

Éden
1.150 Ft

Platina 
2.090 Ft

Tudástár
1.190 Ft

Kópévilág
750 Ft

Az akció 2017.01.01-től visszavonásig érvényes a TARR Kft. lakossági 
előfizetői körben, új, 1 éves határozott idejű szerződés kötése esetén. A 
tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, olvassa el az ÁSZF ehhez kapcsolódó 
akciós mellékletét, vagy tájékozódjon a www.tarr.hu/aktualis_akcio oldalunkon.

Útitárs 650 Ft +
Platina Mix 0 Ft

Filmkalauz
990 Ft
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Álláslehetőség Zalaegerszegen a Flex-nél!

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat

a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.zala@flextronics.com

Telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 (06-80) 201-112 (ingyenesen hívható)

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe,
határozatlan idejű szerződéssel, azonnali kezdéssel:

– operátor*
(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– gépkezelő operátor*
 (4 műszakos munkarendben)

– raktáros*
(legalább szakmunkás végzettséggel, OKJ-s targoncavezetői engedéllyel, 4 műszakos munkarendben)

– teszterkarbantartó*, mérnökségi technikus
(elektronikai végzettséggel, 4 műszakos munkarendben)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink kölcsönző partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.
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Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
ZALAEGERSZEGI TELEPHELYÉRE 
új munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 
Pannontej Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 
Platán sor 6. vagy allas@pannontej.com

GÉPBEÁ LLÍTÓ
Fő feladatok:
•  gépek folyamatos és biztonságos működtetése
•  mérlegek beállítása
•  hibaelhárítás, kisebb karbantartások
•  anyagmozgatás targoncával

Amit kínálunk:
•  havi prémium
•  törvényi előírásnál magasabb műszakpótlék
•  előrelépési lehetőség
•  béren kívüli juttatások az érvényben lévő 

megállapodás alapján
•  munkáltatói hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba 

való belépés esetén
•  13. havi fizetés

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
ZALAEGERSZEGI TELEPHELYÉRE,
új munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni: 
Pannontej Zrt. 8900 Zalaegereszeg Platán 
sor 6. vagy allas@pannontej.com

SAJTCSOMAGOLÓ
SAJTKÉSZÍTŐ
Amit kínálunk:
•  havi prémium
•  törvényi előírásnál magasabb műszakpótlék
•  új munkatárs ajánlásának díjazása
•  béren kívüli juttatások az érvényben lévő 

megállapodás alapján
•  önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
•  13. havi fizetés
•  kedvezményes termékvásárlási lehetőség

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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