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www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói 
költségek nélkül.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a bank 
mindenkor hatályos vonatkozó hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános szer-
ződési feltételek, valamint a Fogyasztói Hi-
telezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.

Határtalan 
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út 
a Sopron Bankhoz vezet.

ZALAEGERSZEGI FIÓK
Kossuth L. utca 29-31.
+36 92 549 890
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eladó. (Pince és két kocsis beálló, 

termő gyümölcsfák.) Irányár: 14,9 

millió Ft. Tel : +36-20/977-8288.

L a k á s

Belvárosi  új építésű, igényes, 

modern berendezéssel eladó 

egy 105 négyzetméteres lakás 

saját kerttel gépkocsi beálló-

val. Tel.: +36-20/298-1142

Zalaegerszeg-belvárosban, 

földszinti, cirkós 1,5 szobás lakás 

eladó! Irányár: 11.900.000.-Ft. 

Tel.: +36-30/301-2826

Városközponti, egyedi cirkófű-

téses 76  négyzetméteres  10 

éves lakás, nagy nappalival 

eladó. Tel.: +36-20/298-1142

ausztriában, Karintiában 30 - 

90 nm-ig lakások eladók, visz-

szabérlési lehetőséggel! Tel.: 

ház melléképülettel, bútorokkal 

eladó. Tel.: +36-30/443-0518

Zalaegerszegen nappali + 

3 szobás, igényes, cirkófű-

téses, családi ház, különál-

ló 50 négyzetméteres, dup-

la garázzsal, parkosított terü-

lettel 19,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 

+36-20/298-1142

Zalaegerszeg, Csácsban, fia-

tal cirkós, családi ház, lakás 

beszámítással eladó. Irány-

ár: 19.900.000.-Ft. Tel.: 

+36-30/301-2826

135 négyzetméteres családi ház 

Botfán, 15 millió Ft-ért eladó. Tel.: 

+36-92/630-584

Osztrák határtól 20 km-re, Rába-

tamásiban 4 szobás, 25 éve épült 

150 négyzetméteres  családi ház 

+43/6763608053

Lakást keresek Zalaegerszegen, 

felújítandót is, jelzáloggal terhelt is 

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

Zalaegerszegen belvárosi vagy 

kertvárosi 1,5 - 2  szobás lakást 

keresek max. 3. emeletig, ár: 

megegyezés szerint, állapottól 

függően! Tel.: +36-20/973-4169

kertvárosi kettőszobás, dup-

la erkélyes, igényesen felújított 

lakás, alacsony rezsivel 9,9 M Ft-

ért eladó! Tel.: +36-20/298-1142

kertvárosi új építésű 135 

négyzetméteres, luxus lakás 

igényesnek eladó! Tel.: 

+36-20/298-1142

k i a d - B é r e L

a Göcsej Üzletház  2.emele-

tén 35 négyzetméteres üzlet-

Apró
Z a L a  M e g y e i  a p r ó

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

Betanított és szakmunká-

sokat nettó 135-200 ezer Ft 

közötti bérrel felveszünk! Tel.: 

+36-20/401-7059., +36-

20/393-3446., infozeg@

jobandcarreer.hu., Engedély-

szám: 49765-1/2008-5100595

kiadó házat-nyaralót kere-

sek hosszú távra (min. 1-2 év) 

Vonyarcvashegyen, Gyenesdi-

áson. Megbízható, tőkebiztos 

bérlő vagyok. +36-70/292-6452, 

tgabor.102@gmail.com

i N g a T L a N

Csácsi arborétum közelé-

ben 1300 négyzetméteres tel-

ken lakható 80 négyzetméte-

res, kétszintes ház eladó. Tel.: 

+36-70/290-1533

Zalaegerszegen Pózvai körfor-

galomnál közművekkel ellátott 

iparterület eladó vagy kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

140 négyzetméteres üzlet-

helyiség eladó Zalaegerszeg 

Tüttőssy utcában.  Telefon: 

+36-70/451-4900

C s a L á d i  h á Z

kálócfán  háromszobás családi 
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Állás

helyiség kiadó vagy eladó. Tel.: 

+36-30/979-7307

Zalaegerszegen és Egerváron 

kiadó bútorozott lakást, házat 

keresek. Tel.: +36-30/791-

0950., +36-70/944-5060

90 négyzetméteres üzlethelyi-

ség Zalaegerszeg belvárosban, 

Tüttőssy utcában kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

a L B é r L e T

egyszobás bútorozott lakás 

Zalaegerszeg belvárosá-

ban kaucióval kiadó. Tel.: 

+36-30/633-4301

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, mozgás-

szervi megbetegedések kezelé-

se, csont-ízületek helyreigazítása, 

speciális Japán masszázs-terá-

piával! Gyógy-masszázs!  Idő-

pont egyeztetés szükséges! Tel.: 

+36-20/354-6387

klímaszerelés! Klímakészü-

lékek beszerelve már brut-

tó 178.000.-Ft-tól,  garanci-

ával. www.davidklima.hu., 

+36-30/743-8267

konyha, szobabútor, tolóajtós 

szekrények gyártása, felújítása, 

parkettázás, tükörfényes küszöb-

készítés, asztalosmunkák! Tel.: 

+36-30/905-1522

e g y é B

rusztikus szekrénysor (Műbú-

tor) újszerű állapotban, TV-szek-

rénnyel, bárszekrénnyel eladó. 

Tel.: +36-70/451-4900

Vadászházamba  afrikai tró-

feákat, hullott szarvasagan-

csot, vadászhagyatékokat, gyűj-

teményeket vásárolok. Tel.: 

+36-30/849-4786

á L L a T

Vörös TOJÓTYÚK ház-

hoz szállítva 650.-Ft/db. Tel.: 

+36-20/204-2382

J á r M ű

készpénzért autóját, teherautó-

ját megvásároljuk, állapottól füg-

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 

+36-70/669-7777

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

Ü d Ü L é s

keszthelyen a Balaton parttól 

600 m-re elhelyezkedő csalá-

di háznál szobák kiadók. A háló-

szobákhoz külön fürdőszoba tar-

tozik.   Szállás díja: 6.000.-Ft/éj/2 

fő, pótágy: 3.500.-Ft/éj, mosa-

tás: 2.000.-Ft/szoba (egyszeri 

költség) Amennyiben a gyermek 

(1 fő), a szülőkkel alszik, akkor 

nem kell utána szállásdíjat fizetni! 

Idegenforgalmi adó: 18 év felett: 

410.-Ft/fő/éj További információ, 

foglalás: Tel.: +36-20/243-0633

sokat nettó 135-200 ezer 
Ft közötti bérrel felveszünk! 
Tel.: +36-20/401-7059., 
+36-20/393-3446., infozeg@
jobandcarreer.hu., Engedély-
szám: 49765-1/2008-5100595

autószerelőt, műszaki vizsga-
biztost keresünk Keszthelyre 
KIEMELT BÉREZÉSSEL! Tel.: 
+36-30/947-6225

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel moson-
magyaróvári és győri mun-
kahelyünkre. Szállás, étke-
zés, utazás biztosított. Tel.: 
+36-70/354-9321

Zalaegerszegi élelmiszerüz-
letbe szakképzett boltve-
zetőt keresünk, számítógé-
pes ismerettel. Érdeklődni a 
gerocsma@mecsekfuszert.
hu  vagy a +36-30/640-6749  
telefonszámon lehet!

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.

ausztriai Night club hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95., +36-30/313-35-16

Zalaegerszegi  öltönyüzlet-
be keresünk eladót. Tel.: 
+36-20/462-4167

Betanított és szakmunká-



4 2017. február 23.

MÁR CSAK 7 GÉPKOCSIVEZETŐT VÁRUNK !

Részletek: www.betatrans.hu/karrier

- nemzetközi kamionos
állás, akár 2.000.- EUR  
feletti jövedelem
- átgondolt fuvarszervezés,
kiszámítható munkarend

- nincs ponyvázás, rakodás,
spanifer
- vadonatúj flotta, sofőrbarát
budapesti munkahely
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Álláslehetőség  a Flexnél

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 további információ:
job.zala@flextronics.com
(06 80) 201-112 (ingyenesen hívható, hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között)
Keress minket a Facebook-on: Flex Hungary

Tarts velünk, mi összetartunk!

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink kölcsönző partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

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

» operátor* (8 általános iskolai végzettséggel, 2, 3, 4 műszakos munkarendben)

» gépkezelő operátor* (legalább szakmunkás végzettséggel, 4 műszakos munkarendben)

» raktáros* (legalább szakmunkás végzettséggel, OKJ-s targoncavezetői engedéllyel, 2 műszakos munkarendben)

» mérnökségi technikus (elektronikai végzettséggel, irodai munkarendben)

Amit kínálunk:
» alapbéren felüli juttatások
  » csatlakozási- és teljesítmény
   bónusz
  » műszak- és túlóra pótlék
  » cafeteria

» szervezett céges autóbuszjáratok,
 már Keszthelyről is!
» csoportos biztosítás
» kedvezményes sportolási lehetőség
» előrelépési lehetőség
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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.
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