ZALAEGERSZEG

2 017. f e b r u á r 0 9. , XXIV./6.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú
bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas megyében) található mintegy
800 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba
új munkatársakat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feltétel: minimum általános iskolai végzettség, orvosi alkalmasság, felvételi
teszten való megfelelés
Amit kínálni tudunk:
• Versenyképes alapbérek, béren
kívüli juttatások
• Túlóra esetén bérpótlék
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Ingyenes, céges buszjárat
• Munkatárs ajánlási program
• Saját állományban való alkalmazás
• Nappalos, 2 műszakos vagy állandó
éjszakás munkarend
Jelentkezés munkaidőben (8:00-16:00)
az alábbi elérhetőségeken:
Cím: Seton Hungary Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Telefon: +36 95 450 794
Fax: +36 95 551 900
Mobil: +36 20 355 0250
E-mail:
hrjanoshaza@setonautoleather.com
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Szórólap, reklámkiadvány terjesztésre munkatársakat keresünk
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely területére. Érd.: munkaidőben
8-16-ig zalaterjesztes@gmail.com
+ 36-209813-144, +36-20/4025277,+36-70/866-8416
Nagykanizsán, a belváros szívében, az Erzsébet tér sarkán 3 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. Értékegyeztetéssel keszthelyi lakásra cserélhető. Tel: 06-30/302-8691

Zalaegerszegen belvárosi vagy Gerincproblémák, mozgásszerkertvárosi 1,5-2 szobás lakást vi megbetegedések kezelése,
keresek max. 3. emeletig. Ár csont-ízületek helyreigazítása,

megegyezés szerint, állapottól speciális Japán masszázs-teráfüggően. Tel.: +36-20/973-4169 piával! Gyógy-masszázs! IdőVárosközponti, egyedi cirkófűté-

pont egyeztetés szükséges! Tel.:

A Külügyminisztérium felhív-

munkára keres csinos lányo-

ses 76 négyzetméteres, 10 éves +36-20/354-6387

ja a külföldi munkára jelentke-

kat 19 éves kortól, top kereset-

lakás, nagy nappalival eladó. Tel.:

Munkavédelmi és tűzvédelmi

zők figyelmét, hogy saját érde-

tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95.,

+36-20/298-1142

szolgáltatás keretében válla-

keik védelmében minden eset-

lom dokumentációk készíté-

+36-30/313-35-16

kettőszobás, dup-

ben előzetesen ellenőrizzék a hir-

la erkélyes, igényesen felújított

sét, tanácsadást, megbízot-

lakás, alacsony rezsivel 9,9 M Ft-

ti feladatok ellátását. Amen�-

detések valós tartalmát, a mun-

ért eladó. Tel.: +36-20/298-1142

nyiben kutat keres jogszabá-

Kertvárosi

Kertvárosi új építésű 135 négyzet-

méteres, luxus lakás igényesnek
eladó. Tel.: +36-20/298-1142
Ausztriában, Karintiában 30 -

Te l ek

lyok rengetegéből, hívjon. Tel.:
+36-30/631-0918
Klímaszerelés!

Klímakészü-

lékek beszerelve már bruttó 178.000.-Ft-tól,

garanci-

90 nm-ig lakások eladók, vis�ával.
www.davidklima.hu.,
szabérlési
lehetőséggel! Tel.:
Aranyoslap közelében 771 négy+36-30/743-8267
zetméteres, megművelt telek, +43/6763608053
Egyéb
fém konténerrel, kedvező áron Lakást keresek Zalaegerszegen,
eladó. Aszfaltos út, víz, villany, felújítandót is, jelzáloggal terhelt is Újszerű Bioptron lámpa, állvászennyvíz van, buszmegállók lehet. Telefon.:+36-30/397-1781 nyos, 12 cm, lencsés, áron alul

közel. Tel.: +36-20/466-0152
Ing a t l a n

Zalaegerszegen Pózvai körforga-

lomnál közművekkel ellátott iparterület eladó vagy kiadó. Tel.:
+36-70/451-4900

Állás

Zalaegerszegen kertvárosi 55

eladó. tel.: +36-30/684-6092

m2-es, felújított lakás eladó. Rusztikus szekrénysor (Műbútor)
Érdeklődni: +36-30/638-9068 újszerű állapotban, TV-szekrén�telefonon

kaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magán-munkaközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt,
és a munkaszerződést csak akkor

A SOM-TEL KFT CALL-CENTER
operátor munkatársakat keres
6-7-8 órás munkaidőben. Szükséges készségek: kimagasló kommunikációs és meggyőző készség,
felhasználói szintű számítógépes

írják alá, ha a tartalmát megértet-

ismeret. Munkavégzés helye: Zala-

ték és elfogadják.

egerszeg, Kossuth Lajos utca 7. IV.

Veszprém megyei középvál-

emelet. Tel.: +36-30/776-2414

lalkozás hosszú távú mun-

Zalaegerszegi Ingatlanforgalmazó

kára hőszigetelő, ipari bádo-

keres fiatal női munkavállalót, jó

gos szakembereket keres. Tel:

kommunikációs készséggel, rész-

+3670/266-0001

munkaidőben jelentős kereseti

Ausztriai

Nightclub

hostess

lehetőség. Tel.: +36-30/285-5555

nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.:
K i a d - b é re l

Zalaegerszegen és Egerváron

+36-70/451-4900
Állat

kiadó bútorozott lakást, házat Vörös TOJÓTYÚK
házhoz
eladó Zalaegerszeg Tüttőssy utcá- keresek. Tel.: +36-30/791- szállítva 650.-Ft/db. Tel.:
ban. Telefon: +36-70/451-4900 0950., +36-70/944-5060
+36-20/204-2382
90 négyzetméteres üzlethelyi8 hónapos mopsz kan oltva,
Családi ház
ség Zalaegerszeg belvárosban,
chippelve könyök áron eladó.
Osztrák határtól 20 km-re, RábaTüttőssy utcában kiadó. Tel.:
Tel.:
+36-30/570-3889
tamásiban 4 szobás, 25 éve épült +36-70/451-4900
150 négyzetméteres családi ház
J árm ű
140 négyzetméteres üzlethelyiség

eladó. (Pince és két kocsis beálló,

Oktatás

termő gyümölcsfák.) Irányár: 14,9 Papírfonó tanfolyam Zalaegersze-

Készpénzért autóját, teherautóját

megvásároljuk, állapottól fügmillió Ft. Tel : +36-20/977-8288. gen! A jelentkezők megtanulhatgetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
Zalaegerszegen nappali + 3 szo- ják a papírfonás technológiáját, +36-70/669-7777
bás, igényes, cirkófűtéses, csalá- attól, aki ezt Zalaegerszegen
Vespa PK 125-ös, 1990-es évjádi ház, különálló 50 négyzetmé- elindította. Heti 3 órában 10 alkaratú, fehér automatika sérülteres, dupla garázzsal, parkosí- lom 14.000.-Ft. Németh Tiborné
ten eladó. Ár: 95.000.-Ft. Tel.:
tott területtel 19,9 M Ft-ért eladó! (Ica) Tel.: +36-30/391-9626
+36-70/451-4900
Tel.: +36-20/298-1142
S z o l gá l t a t á s
Autóját, teherautóját készpénzért
Hitel ügyintézése, hitel kivál- megvásárolnám, állapottól fügL a ká s
tás, hitel optimalizálás, fix törgetlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.:
Belvárosi, új építésű, igényes,
lesztővel, állami támogatással.
+36-70/267-4752
modern berendezéssel eladó egy
Fundamenta Iroda 8900 Zala105 négyzetméteres lakás saját
Autóját azonnali készpénzfizeegerszeg, Tüttössy u.7. Tel.:
kerttel gépkocsi beállóval. Tel.:
téssel korrekt áron megvásárol+36-70/600-5799
+36-20/298-1142
juk. Papi - Car KFT 8900 Zala-

egerszeg, Hock János u. 67. Tel.: galmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/
+36-30/245-6702
Üdülés

fő/éj További információ, foglalás:
Tel.: +36-20/243-0633

Keszthelyen a Balaton parttól 600

m-re elhelyezkedő családi háznál
szobák kiadók. A hálószobákhoz
külön fürdőszoba tartozik. Szállás díja: 6.000.-Ft/éj/2 fő, pótágy:
3.500.-Ft/éj, mosatás: 2.000.-Ft/

Tár s kere s ő

Korrekt,

független,

magá-

nyos hölggyel ismerkedne 170
cm magas, 65 éves férfi. Tel.:
+36-30/293-8441

szoba (egyszeri költség) Amen�- 55-ös pár, magára igényes urat
nyiben a gyermek (1 fő), a szü- keres szabadidő eltöltéséhez.
lőkkel alszik, akkor nem kell utá- Bemutatkozás: SMS-ben 17 óra
na szállásdíjat fizetni! Idegenfor- után +36-70/280-5853
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BOND – az ékszerek világa

Valentin napi ezüstékszer akció ⋆ 2017. február 1-14.

Vásároljon ezüst szettet 10% kedvezménnyel!
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 9/B
tel: 92/323-733, 20/312-4652

A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi partnere a Zenit-Ker Kft.

ZALA MEGYEi hirdetések

2017. február 09.

Az NN Biztosító Zrt.
Zala megyei
Irodájába
1 fő Unit managert
keresünk meglévő
csapat élére.
Értékesítési és vezetői
tapasztalattal, érettségivel
vagy diplomával rendelkező
jelölteket keresünk, akiknek
fontos a hosszú távú
szakmai és anyagi fejlődési
lehetőség.
Jelentkezés önéletrajzzal az
alábbi címre:

Nagy.Jeno@nn.hu
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ZALA MEGYEi hirdetések
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Corsa-E Selection 1.2 70 LE 5ajtós
+ Pótkerék

3.500.000

helyett

2.799.000

Corsa-E Selection 1.2 70 LE 5ajtós
+ Klíma, bőr multikormány, tempomat, Rádió-CD

3.856.000

helyett

3.299.000

Astra Sedan 1.6 115 LE
+ Pótkerék

4.761.000

helyett

3.799.000

Astra Sedan 1.6 115 LE
+ metál fényezés, Enjoy csomag, LED menetfény

5.064.000

helyett

4.099.000

Meriva Selection 1.4 100 LE
+ Selection klíma és Sound csomag, pótkerék

4.255.000

helyett

3.599.000

Mokka X Selection 1.6 115 LE
+ Pótkerék

5.100.000

helyett

4.499.000

EGYES MODELLEKHEZ AJÁNDÉK:
METÁL FÉNYEZÉS!

OPEL FLEXCARE 2+2 ÉV GARANCIA!
Az ajánlat a 2017.02.01 - 02.28. között megrendelt gépkocsikra illetve a készlet erejéig
érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön autóházainkban.
Fenntartjuk a jogot az ajánlat módosítására illetve visszavonására. A fotó illusztráció.
Fogyasztás (vegyes): 4,4-8,3 l/100km, Co2 kibocsátás (vegyes): 109-210 g/km.

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

Opel Kiss-Gerencsér Autóházak

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133

www.opel.kiss-gerencser.hu

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96. Tel: 92/323-875
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel: 93/518-940
8315 Gyenesdiás, Kereskedok útja 2. Tel: 83/515-030

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

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

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

Elvárások:
• középfokú végzettség
• számítógépes ismeretek
• műszaki affinitás
• érvényes targoncavezetői
jogosítvány
• önálló, karakán személyiség
• zárt munkakörnyezetben való
munkavégzés képessége

Amit kínálunk:
• havi prémium
• törvényi előírásnál magasabb
műszakpótlék
• 8 300 forintos havi nettó
juttatás
• munkatárs ajánlási program
• kedvezményes
tejtermékvásárlási lehetőség
• előrelépési lehetőség
• munkáltatói hozzájárulás
önkéntes nyugdíjpénztárba
való belépés esetén
• 13. havi fizetés

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

