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feleink részére eladó lakásokat, 

gyors értékesítéssel kedvező 2,5 

%-os jutalékkal! CCD Ingatlan Tel: 

+36-30/285-5555

Zalaegerszegen új építésű, 

kertes, 49 m2-es, zöldöveze-

ti lakás 9,9 Mft-ért eladó!Tel.: 

+36-20/298-1142

Belvárosi új építésű, igényes 

modern berendezéssel eladó egy 

105 m2-es lakás saját kerttel gk 

beállóval. Tel:+36-20/298-1142

Városközponti, egyedi cirkófűté-

ses 76 m2-es, 10 éves lakás, nagy 

nappalival 15,9 MFt-ért eladó! Tel.: 

+36-20/298-1142

K i a d - B é r e l

dél Hercegnőjében rendelő kiadó. 

+36-30/331-3862

Zalaegerszegen, belváro-

si 28 m2-es, klimatizált üzlethe-

lyiség hosszútávra kiadó. Érd.: 

+36-30/946-5400

90 négyzetméteres üzlethelyi-

ség Zalaegerszeg belvárosban, 

helyiség eladó Zalaegerszeg 

Tüttőssy utcában.  Telefon: 

+36-70/451-4900

C s a l á d i  h á Z

Osztrák határtól 20 km-re, rába-

tamásiban 4 szobás, 25 éve épült 

150 m²-es családi ház eladó. pin-

ce és két kocsis beálló, termő 

gyümölcsfák. irányár: 14,9 mil-

lió. Tel : +36-20/977-8288.

Kispáliban nappali+3 szobás, 

igényes, cirkófűtéses családi ház, 

különálló 50 m2-es duplagarázs-

zsal, parkosított területtel reális 

áron eladó! Tel.: +36-20/298-1142

l a K á s

ausztriában, Karintiában 30 - 

90 nm-ig lakások eladók, visz-

szabérlési lehetőséggel! Tel.: 

+43/6763608053

lakást keresek Zalaegerszegen, 

lelakott és tartozással terhelt is 

lehet. Tel.:+36-30/397-1781

Zalaegerszegen keresünk ügy-

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

Zalaegerszeg belvárosában 2 szo-

bás, gázkonvektoros, bútorozott, 

felszerelt lakás hosszú távra kiadó. 

Érdeklődni: +36-30/243-2338

O K T a T á s

eszperantó nyelvokta-

tás, nyelvvizsgára felkészítés. 

+36-30/722-9242

s Z O l g á l T a T á s

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, mozgásszervi 

megbetegedések kezelése, csont-

ízületek helyreigazítása, speciális 

Japán masszázs-terápiával! Gyógy-

masszázs!  Időpont egyeztetés 

Apró
Z a l a  m e g y e i  a p r ó

hosszú távra keresünk villanysze-

relő és vízvezeték-, fűtésszerelő 

kollégákat kiemelt bérezéssel, jut-

tatásokkal Keszthelyről és környék 

éről. Érd.: +36-70/331-6151

Nagykanizsán, a belváros szí-

vében, az Erzsébet tér sarkán 

3 szobás, egyedi fűtésű lakás 

eladó értékegyeztetéssel keszt-

helyi lakásra cserélhető. Tel: 

06-30/302-8691

176/76/70 éves kisiparos mes-

ter, káros szenvedély mentesen, 

sportos férfiként kedves, becsüle-

tes, intelligens, keresztény hölgy-

gyel ismerkednék komoly, illetve 

élettársi kapcsolat céljából. Tel.: 

06-30/356-3529

Kiemelt bérrel nettó 130-180 ezer 

Ft munkakörtől függően), zala-

egerszegi dolgozókat felveszünk 

gyárakba! Hívjon! 20/401-7059, 

20/3933-446,  engedélyszám: 

49765-1/2008-5100595

T e l e K

Balatonboglár, 1600 m²-es, lakó-

övezeti telek eladó. Irányár 29 mil-

lió Ft. Akkor fizet, amikor a házat 

felépíti. +36-20/970-3046 www.

ingatlan.com/20954958

Bazita toposházi utcában 8350 

m²-es építési telek eladó. Érd.: 

+36-30/443-7016

i N g a T l a N

szenterzsébet hegyen házhely, 

szőlő, gyümölcsös, ikerpincével, 

2 szobával, teljes felszereltség-

gel eladó. Érd.: 06-92/328-044, 

+36-30/945-8773

Zalaegerszegen Pózvai körfor-

galomnál közművekkel ellátott 

iparterület eladó vagy kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

140 négyzetméteres üzlet-

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

CORNER
Országos hálózattal rendelkező cégünk,  

Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1.
ékszer és zálogházába,
ékszerbecsüsi  
végzettséggel 

rendelkező eladót keres.
 Fényképpel és telefonszámmal ellátott 

önéletrajzot a
hegedus.monika@cornergroup.hu

e-mail-ra kérem továbbítani.



32017. január 19.

Állás
relési tapasztalat. Jelentkezni 

a pelsobutor@gmail.com cím-

re küldött önéletrajzzal lehet.

Zalaegerszegi ingatlanforgal-

mazó keres fiatal, érettségi-

zett munkavállalót, jó kommu-

nikációs készséggel marke-

tinges tevékenységre. Rész-

munkaidősben jelentős kere-

seti lehetőség. Részletek: 

+36-30/285-5555

ausztria Nightclub hostess 

munkára keres csinos lányo-

kat, 19 éves kortól, top kere-

settel. Tel.: 00-43/664-599-

96-95; +36-30/313-3516

Veszprém megyei középvál-

lalkozás hosszú távú munká-

ra hőszigetelő, ipari bádogos 

szakaembereket keres. Tel: 

+3670/266-0001

a Külügyminisztérium felhívja 

a külföldi munkára jelentkezők 

figyelmét, hogy saját érdeke-

ik védelmében minden eset-

ben előzetesen ellenőrizzék 

a hirdetések valós tartalmát, 

a munkaügyi központoknál 

tájékozódjanak, hogy bejegy-

zett magán-munkaközvetítő-

ről van-e szó, a munkaközve-

títőnek ne adjanak pénzt, és a 

munkaszerződést csak akkor 

írják alá, ha a tartalmát meg-

értették és elfogadják.

alkalmazottat felvesz ingat-

laniroda fő vagy másodál-

lásban. (alapbér+jutalék). 

+36-30/334-5262

Bútorbolti eladót felveszünk, 

éves állásra, zalaegerszegi 

munkahelyre. Előnyt jelent: 

értékesítés és bútor összesze-

szükséges! Tel.: +36-20/354-6387

lakások, házak teljeskörű takarítá-

sát vállalom. Megbízható, magam-

ra és környezetemre igényes nő 

vagyok. Érd: +3630/584-2889

e g y é B

VadásZháZamBa trófeákat, hul-

lott szarvasagancsot, vadászhagya-

tékokat, gyűjteményeket vásárolok. 

Tel.: +36-30/849-4786

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. Hűtőszek-

rény, fagyasztó, konyhaszekrény, 

TV, heverők, centrifuga, mosógé-

pek, nagy szőnyegek, pórszívó, 

mikró, varrógép, lexikonok, fest-

mények eladók.  Érd: +3630/360-

0319, +92/314-629

motoros bőrruha egyben, 

vagy külön részenként eladó. 

+36-20/809-7513

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

sUZUKi SWIFT, 2002-es, jó állapo-

tú, 5 ajtós, 156ezer km, téli-nyá-

ri gumikkal eladó. I.á.: 330.000Ft. 

+36-30/561-2979

Ü d Ü l é s

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Keszthelyen 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! Idegenforgal-

mi 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

Csinos hölgy partnert keres zala-

egerszegi 50-60 év körüli kb. 

180cm magas férfi személyében. 

Tel.: +36-20/569-2929

38 éves zalaegerszegi fiatalember 

ismerkedne komoly kapcsolat cél-

jából. +36-30/634-7838

65 éves férfi, magányos, független, 

egyedülálló hölggyel megismerked-

ne. +36-30/382-1964
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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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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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