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

ZALAEGERSZEGI FIÓK
Kossuth L. utca 29-31.
+36 92 549 890

f

www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a bank
mindenkor hatályos vonatkozó hirdetménye(i),
az Általános Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvényes. További részletekről bankunk honlapján
(www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.

2

2017. március 02.

Apró

társakat keres. Konzumlányok 140 négyzetméteres

üzlet- 2000-es építésű családi ház ért eladó ! Tel:20-298-1142

jelentkezését várom. Magas helyiség eladó Zalaegerszeg nagy telekkel 18,9 mft-ért Kertvárosi új építésű,135 m2-es
kereseti lehetőség. Szállás meg- Tüttőssy utcában. Telefon: eladó! Tel:20-298-1142
luxus lakás igényesnek eladó!
oldott. Érd.: +36-30/3313-997 +36-70/451-4900
Kiadó

házat-nyaralót

kere-

Családi ház

Lakás

Tel:20-298-1142

Ausztriában, Karintiában 30 -

Landorhegyi 2 szobás egyedi
sek hosszú távra (min. 1-2 év) Közel a városközponthoz,de 90 nm-ig lakások eladók, vis�- gázas lakás 7,79 mft-ért eladó!
szabérlési lehetőséggel! Tel.:
Nagykanizsán, a belváros szí- Vonyarcvashegyen, Gyenesdi- csendes helyen 2003-ban
Tel:20-298-1142
+43/6763608053
épült
családi
ház,
3
garáz�vében, az Erzsébet tér sarkán áson. Megbízható, tőkebiztos
zala megyei apró

melléképülettel,nagy Lakást keresek Zalaeger3 szobás, egyedi fűtésű lakás bérlő vagyok. +36-70/292- zsal,
eladó értékegyeztetéssel keszt- 6452, tgabor.102@gmail.com térkövezett udvarral eladó! szegen, felújítandót is, jelhelyi lakásra cserélhető. Tel: Tompos Étterem éves állásra Kisebb lakást beszámítunk! záloggal terhelt is lehet.
Tel:20-298-1142
Telefon.:+36-30/397-1781
06-30/302-8691
szakácsot, konyhalányt keres.

Zalaegerszeg-Kertvárosban,
4.emeleti, felújított 2 szobás lakás
eladó! Irányár: 9.900.000.-Ft. Tel.:
+36-30/301-2826

Zalaegerszeg - Csácsban sorház,
déli szélső 130 négyzetméteres
Zalaegerszegen belvárosi vagy eladó! Irányár: 17.900.000.-Ft. Tel.:
kertvárosi 1,5-2 szobás lakást +36-30/301-2826

Önéletrajzokat a tompos.info@ Osztrák határtól 20 km-re,
nettó 135-200 ezer Ft közöt- gmail.com e-mail címre várunk, Rábatamásiban 4 szobás, 25
ti bérrel felveszünk! Tel.: +36- érdeklődni a +36-30/9028-345 éve épült 150 négyzetméteres keresek max 3.emeletig,ár:
Betanított és szakmunkásokat

20/401-7059., +36-70/428- telefonszámon lehet.
Telek
3740., infozeg@jobandcareer.

Kiad-bérel

családi ház eladó. (Pince és két megegyezés szerint, állapottól Zalaegerszegen és Egérváron
kocsis beálló, termő gyümölcs- függően! Tel:20-9734169

kiadó bútorozott lakást, házat

fák.) Irányár: 14,9 millió Ft. Tel : Belvárosi 1 éves, igényes, keresek. Érd:+36-30/791-0950
Diákmunka! Rugalmas beosz- öreg családi házzal eladó. Tel: +36-20/977-8288.
modern
berendezéssel +36-70/944-5060
tással árufeltöltőket, kasszás +36-30/590-0430
Közel a városközponthoz,de eladó egy 105 m2-es lakás, A Göcsej Üzletház 2.emeletén
In
g
a
tl
a
n
diákokat felveszünk! Tel.: +36csendes helyen felújítandó saját kerttel gk beállóval. 35 négyzetméteres üzlethehu., siofok@diakmania.hu

Zalaegerszegen 500 m2-es telek,

30/284-7080., +36-70/622- Zalaegerszegen Pózvai körfor- 100 m2-es családi ház, 600 Tel:20-298-1142
7885., infozeg@diakmania.hu., galomnál közművekkel ellátott m2-es kerttel 11,9 mft-ért eladó! Városközponti,
siofok@diakmania.hu

iparterület eladó vagy kiadó. Tel:20-298-1142

Keszthely, Mámor Bár munka-

Tel.: +36-70/451-4900

Bagodban 5 szobás cirkofűtéses

lyiség kiadó vagy eladó. Tel.:
egyedi +36-30/979-7307

cirkofűtéses 76 m2-es 10 éves 90 négyzetméteres üzlethelyilakás,nagy nappalival 15,9 mft- ség Zalaegerszeg belvárosban,
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MUNKALEHETŐSÉG!

Állás

Betanított összeszerelő munkatársakat
keresünk Esztergomba, INGYENES SZÁLLÁSSAL!
HOSSZÚ TÁVRA
Amit kínálunk:
• Stabil, biztos jövedelem, széles körű pótlékokkal
és bónusszal
• Ingyenes céges buszjáratok
• Ingyenes szállás – vendégházakban és panziókban
• Ingyenes étkezés napi egyszer (többfajta menüből)
• Hazautazás térítése
• Próbaidő utáni juttatások (13. havi fizetés, üdülési
hozzájárulás, lakásvásárlási és autóvásárlási
kedvezmények)

A Külügyminisztérium felhív-

sokat nettó 135-200 ezer

ja a külföldi munkára jelentke-

Ft közötti bérrel felveszünk!

zők figyelmét, hogy saját érde-

Tel.:

keik védelmében minden eset-

+36-70/428-3740., infozeg@

ben előzetesen ellenőrizzék a

jobandcarreer.hu., Engedély-

hirdetések valós tartalmát,

szám: 49765-1/2008-5100595

2 műszakos munkarend
Folyamatos munkaerő-felvétel

tájékozódjanak, hogy bejegy-

a munkaügyi központoknál
zett magán-munkaközvetítő-

JELENTKEZZEN mielőbb!

ről van-e szó, a munkaközve-

06 30/ 523 – 6115
info@delego.hu

títőnek ne adjanak pénzt, és a

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

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

+36-20/401-7059.,

Autószerelőt, műszaki vizsgabiztost keresünk Keszthelyre KIEMELT BÉREZÉSSEL! Tel.:
+36-30/947-6225

munkaszerződést csak akkor

Veszprém megyei középvál-

írják alá, ha a tartalmát meg-

lalkozás hosszú távú munká-

értették és elfogadják.

ra hőszigetelő, ipari bádogos

Ausztriai Night club hostess

szakembereket keres. Tel:

munkára keres csinos lányokat

+3670/266-0001

SAJTCSOMAGOLÓ

19 éves kortól, top keresettel.

Alkalmazottat felvesz ingat-

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

laniroda fő vagy másodál-

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 és egészségpénztárba
• 13. havi fizetés

+36-30/313-35-16

lásban

Betanított és szakmunká-

Tel:+36-30/650-6088

kák! Tel.: +36-30/905-1522

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

eladó. Tel.: +36-70/451-4900

Egyéb

Rusztikus szekrénysor (Műbú-

tor) újszerű állapotban, TVszekrénnyel, bárszekrénnyel

Pannontej Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Platán
sor 6. vagy allas@pannontej.com

500 db német, társalgási nyelv-

könyv kiejtéssel, egyben eladó

Tüttőssy utcában kiadó. Tel.: Gerincproblémák, mozgásszer+36-70/451-4900

vi megbetegedések kezelése,

Alb é r l e t

Zalaegerszeg-Kertvárosában 2.

féláron! Viszonteladók jelentke-

zért megvásárolnám, állapottól

tartozik. Szállás díja: 6.000.-

zését várom! Tel: 99/316-552

függetlenül. Z.Z auto Teskánd

Ft/éj/2 fő, pótágy: 3.500.-Ft/

Tel.: +36-70/267-4752

éj, mosatás: 2.000.-Ft/szoba

csont-ízületek helyreigazítása,

Áll a t

speciális Japán masszázs-terá- Vörös

TOJÓTYÚK

házhoz

emeleti, 2 szobás lakás eladó. piával! Gyógy-masszázs! Idő- szállítva 650.-Ft/db.
Érd: +36-30/206-2635
pont egyeztetés szükséges! +36-20/204-2382
Egyszobás bútorozott lakás Tel.: +36-20/354-6387
Zalaegerszeg

belvárosá-

ban kaucióval kiadó. Tel:
+36-30/633-4301
Szol g á lt a t á s

Hitel ügyintézése, hitel kivál-

Tel.:

Jármű

Klímaszerelés!

Klímakészü-

Készpénzért autóját, teherau-

lékek beszerelve már brut- tóját megvásároljuk, állapottól
tó 178.000.-Ft-tól, garanci- függetlenül. Házhoz megyünk!
ával.

(alapbér+jutalék).

www.davidklima.hu., Tel.: +36-70/669-7777

Autóját azonnali készpénzfize-

téssel korrekt áron megvásároljuk. Papi - Car KFT 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 67.
Tel.: +36-30/245-6702
Lakókocsit vásárolnék, állapotá-

(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

tól függetlenül, okmányok nél-

Társkereső

kül is. Tel: +36-30/203-4592
55

éves

férfi

barát-

tás, hitel optimalizálás, fix tör-

+36-30/743-8267

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjá-

Ü d ül é s

lesztővel, állami támogatással.

Konyha, szobabútor, tolóajtós

ratú, fehér automatika sérül-

Keszthelyen a Balaton parttól

Tel:+36-30/441-8822

Fundamenta Iroda 8900 Zala-

szekrények gyártása, felújítá- ten eladó. Ár: 95.000.-Ft. Tel.:
sa, parkettázás, tükörfényes +36-70/451-4900

600 m-re elhelyezkedő családi

63 éves özvegy úr keresi 60-70

háznál szobák kiadók. A háló-

év körüli csinos rendes barátnő-

Autóját, teherautóját készpén-

szobákhoz külön fürdőszoba

jét, társát. Tel: +36-92/815-225

egerszeg, Tüttössy u.7. Tel.:
+36-70/600-5799

küszöbkészítés, asztalosmun-

nőt keres korhatár nélkül!
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ZALA MEGYEi hirdetések
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ZALA MEGYEi hirdetések

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.

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.

Tarts velünk, mi összetartunk!
Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe, határozatlan
idejű szerződéssel, azonnali kezdéssel:
»
»
»
»

operátor* (8 általános iskolai végzettséggel, akár 1 műszakos munkarendben is)
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

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

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
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Álláslehetőség!
A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. megváltozott munkaképességű
munkatársakat keres 1 műszakos munkarendbe az alábbi munkakörökbe:

Összeszerelő / Műszakvezető
Feladatok:

• Elektronikai termékek összeszerelése

Elvárások:

• Összeszerelő: Min. 8 általános iskolai végzettség
és összeszerelésben szerzett tapasztalat
• Műszakvezető: Középfokú végzettség és műszakvezetői tapasztalat

Amit kínálunk:

• Bérezés: Összeszerelő: bruttó 130.000 Ft-tól +bónusz
Műszakvezető: bruttó 210.000 Ft-tól
• Hosszútávú munkalehetőség
• Felvétel saját állományba

Elérhetőség:

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3.
Tel: +36 20 991 4363; +36 92 510 581
Önéletrajzokat az alább email címre várjuk:
zalaegerszeg@trenkwalder.com

