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Acélszerkezetes

bomstal garázsok

megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

www.bomstal.hu

kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól*
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150 négyzetméteres családi ház 
eladó. (Pince és két kocsis beálló, 
termő gyümölcsfák.) Irányár: 14,9 
millió Ft. Tel : +36-20/977-8288.

Tófejen, Rákóczi utcában, csalá-
di ház eladó. Tel.: +36-30/235-
6636., +36-92/326-045

Közel a városközponthoz, de 
csendes helyen, 2003-ban épült 
családi ház, 3 garázzsal , mel-
léképülettel, nagy térkövezett 
udvarral 30,9 mft-ért eladó ! 
Kisebb lakást beszámítunk! Tel 
: +3620/298-1142

Bagodban 5 szobás cirkófűtéses, 
2000-es  építésű családi ház nagy 
telekkel 18,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 
+36-20/298-1142

Közel a városközponthoz, de 
csendes helyen 2003-ban épült 
családi ház, 3 garázzsal, mel-
léképülettel, nagy térkövezett 
udvarral 30,9 M Ft-ért eladó. 
Kisebb lakást beszámítunk. Tel.: 
+36-20/298-1142

Teskándon, csendes helyen, 100 
négyzetméteres, egyedi cirkós 
családi ház, 1000 négyzetmé-
teres, területtel, melléképülettel, 
garázzsal, 19,9 M Ft-ért eladó. 
Tel.: +36-20/298-1142

Az Interspár  közelében , de 
csendes helyen felújítandó 100 

tó, 4 ha erdő eladó. Tel: 
+3630/3487-794

I n g A T l A n

Zalabesenyői Öreghegyen, iker 
épület fele, 1096 négyzetmé-
ter területtel eladó. Víz-villany 
van. Árban megegyezünk. Tel.: 
+36-30/508-8288

Csácsi hegyen 700 négyzetmé-
ter szőlő pincével, berendezéssel 
áron alul eladó, víz, villany van. 
Tel.: +36-30/543-3744

Zalaegerszeg -  Vakaros hegyen 
520 négyszögöl szőlő, gyümöl-
csös eladó kisházzal. Villany van, 
víz a telekhatáron. Irányár:2 millió 
Ft. Érd:+36-92/316-305

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

Pusztaapátiban (020/5,047/7) 
Becsvölgyén (097/8)  erdő tulaj-
don hányada eladó. Tel.: +36-
30/610-8787., +36-70/369-6593

C s A l á d I  h á Z

Osztrák határtól 20 km-re, Rába-
tamásiban 4 szobás, 25 éve épült 

m2-es családi ház, 600m2-es 
kerttel 11,9mft-ért eladó ! Tel : 
+3620/298-1142

szlovén határ mellett gaz-
dálkodásra alkalmas csalá-
di ház nagy kerttel eladó ! Tel : 
+3620/400-8123

l A K á s

Belváros szívében háromszobás 
lakás, továbbá a belváros szélén, 
4 szobás családi ház, szintén bel-
városban, földszinti iroda tulajdo-
nostól eladó. Tel.: +36-20/288-
9094., +36-30/500-3399

Belvárosi  I. emeleti 55 négyzet-
méteres, egyedi gázas, erkélyes, 
jó állapotú lakás 8,9 M Ft—ért 
eladó. Tel.: +36-20/298-1142

Zalaegerszegen, egyedi cir-
kós, 52 négyzetméteres luxus 
lakás, 10,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 
+36-20/973-4169

Ausztriában, Karintiában 30 - 
90 nm-ig lakások eladók, visz-
szabérlési lehetőséggel! Tel.: 
+43/6763608053

lakást keresek Zalaegerszegen, 
felújítandót is, jelzáloggal terhelt is 
lehet. Telefon.:+36-30/397-1781

Városközponti, új építésű, egyedi 
cirkófűtéses, igényes kivitelű, 86 
négyzetméteres, erkélyes nappa-

Apró
Z A l A  m e g y e I  A P r ó

Keszthely, Mámor Bár munkatár-
sakat keres. Konzumlányok jelent-
kezését várom. Magas kereseti 
lehetőség. Szállás megoldott. Érd.: 
+36-30/3313-997

Azért vagyunk, hogy olyan embert 
válasszunk ki melléd, aki minden 
szempontból kielégíti elvárásaidat! 
Tel.: +36-30/873-0266

lakókocsit vásárolnék, állapotá-
tól függetlenül, okmányok nélkül is. 
Tel.: +36-30/203-4592

letenyén tulajdonostól eladó egy 400 
m2-es ipari ingatlan, műhely szociális 
résszel 1.563 m2-es telken 9 M Ft-
ért. Érd.: +36-30/9292-622

Vásárolok bizsut, hagyatékot, ezüs-
töt, bontóasztalt, gyalupadot, dunnát, 
fateknőt, bútort, festményt és órákat. 
Értesítésre házhoz megyek. Ramosné, 
+36-30/979-8398, +36-74/465-699

Takarmány burgonyát vásárolnék 
Zala megyében. Tonna számban 
szeptemberig. Tel.: 06-30/379-3978

nagykanizsán, a belváros szívé-
ben, az Erzsébet tér sarkán 3 szo-
bás, egyedi fűtésű lakás eladó érték-
egyeztetéssel keszthelyi lakásra cse-
rélhető. Tel: 06-30/302-8691

síremlékek gránitból műkő keret-
tel 200.000 Ft, minden gránitból 1 

személyes 300.000 Ft, 2 szemé-
lyes 400.000 Ft-tól. 30 év garanci-
ával. Részletfizetési lehetőséggel. 
Vass Lajos kőfaragó mester. Tel.: 
06-30/266-0538, 06-30/356-3529

176/78/71 éves férfiként kedves, 
intelligens, becsületes hölggyel 
ismerkednék komoly kapcsolat cél-
jából. Tel.: 06-30/682-9614

diákmunka!  Rugalmas beosztással 
árufeltöltőket, kasszás diákokat felve-
szünk! Bér: bruttó 733-1364 Ft. Tel.: 
+36-30/284-7080., +36-70/622-
7885., +36-20/393-3446 infozeg@
diakmania.hu

Betanított és szakmunkásokat net-
tó 135-200 ezer Ft közötti bérrel 
felveszünk 1,3,4 műszakba! Tel.: 
+36-20/393-3446., +36-20/393-
9238., infozeg@jobandcareer.hu 
49765-1/2008-5100595

T e l e K

Teskándon teljes közműves, 
1115 négyzetméteres telek 
5,900.000.-Ft-ért eladó. Tel.: 
+36-20/973-4169

Zalaegerszegen 500 m2-es telek, 
öreg családi házzal eladó. Tel: 
+36-30/590-0430

Csácsi hegyen 700 m2 sző-
lő-pincével, felszereléssel áron 
alul eladó. Víz , villany van .Tel: 
+3630/543-3744

Zalaegerszeg külterületén 5934 
m2 építésre, gazdálkodásra alkal-
mas terület betegség miatt áron 
alul eladó. Tel : +3620/249-3229

Pusztamagyaródon  1 ha szán-
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Állás
A Külügyminisztérium felhív-
ja a külföldi munkára jelentke-
zők figyelmét, hogy saját érde-
keik védelmében minden eset-
ben előzetesen ellenőrizzék a hir-
detések valós tartalmát, a mun-
kaügyi 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.

Betanított és szakmunkásokat 
nettó 135-200 ezer Ft közötti bérrel 
felveszünk 1,3,4 MŰSZAKBA! Tel.: 
+36-20/3933-446, +3620/3939-
238, infozeg@jobandcareer.
hu,49765-1/2008-5100595

Veszprém megyei középvál-
lalkozás hosszú távú mun-
kára hőszigetelő, ipari bádo-
gos szakembereket keres. Tel: 
+3670/266-0001

egyéves kortól kisgyermek egész 
napos gondozását, felügyeletét 
vállalom. Tapasztalattal és aján-
ló levéllel rendelkezem. Megbízha-
tó, szerető pótmama várja a szülők 
jelentkezését. Tel.: +36-20/247-
5897 Érdeklődni 17 óra után

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kersettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95., 
+36-30/313-3516

Öltöny üzletbe eladót keresünk ! 
Tel : +3620/462-4167

Vonyarcvashegyi apartmanba 
nyári szezonban 2-3 órára taka-
rítónőt keresek szombati munka-
végzéssel! Tel : +3630/656-51-74

Ausztriába határ közeli bárokba 
csinos hölgyeket felveszünk ! Kor-
rekt feltételek. Kezdőket is várunk 
+3630/534-4699 , 0043/2366335

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahelyünk-
re. Szállás, étkezés, utazás biztosí-
tott. Tel: +3670/354-9321

megbízható, leinformálható taka-
rító hölgyet keresek1-2 hónapra, 
6-14-ig munkára. Nettó bér napi 
7.000 Ft. Tel :+3670/375-7870

Zalaegerszegi könyvelő iroda 
könyvelőt keres, lehet kezdő is. 
Email cím: ilaki002@gmail.com

szigetelő munkásokat vagy brigá-
dokat felveszek társasházak hőszi-
geteléséhez. Tel: +3670/542-7112

Villanyszerelőket, erősáramú 
berendezés szerelőket automata 
gépsorok karbantartására, illetve  
CNC-gépkezelőket keresünk sár-
vári  munkahelyre , azonnali kez-
déssel. Tel : +3620/370-5412, 
+3670/384-7636  munkaljg@
gmail.com

li + 3 szobás lakás 20,9 M Ft-
ért eladó. Tel.: +36-20/973-4169

Zalaegerszeg-kertvárosban 1+2 
félszobás, erkélyes , központi 
fűtéses, vagy cirkós lakást kere-
sek max. 2.emeletig,  10 M Ft-ig. 
Tel.: +36-30/730-1428

Kertvárosi magasföldszinti, 3 
szobás , erkélyes, egyedi fűtésű 
lakás saját kerttel, csendes utcá-
ban eladó ! Tel : +3620/973-4169

Zalaegerszeg, belvárosban 10 
éves,75 m2-es, cirkófűtéses 
lakás, áron alul eladó ! Tel : 
+3620/298-1142

K I A d - B é r e l

A Göcsej Üzletház 2.  emele-
tén  35 négyzetméteres üzlet-
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

Zalaegerszegen és környékén 
kiadó bútorozott házat, lakást 
keresek. Tel: +3630/791-0950

A l B é r l e T

egyszobás bútorozott lakás Zala-
egerszeg belvárosában kaució-
val kiadó. Tel: +36-30/633-4301

Belvárosi zöldövezeti 120 négy-
zetméteres luxus lakás hosszú-
távra kiadó 150.000-Ft/hó bérle-
ti díjért! Tel.: +36-30/903-9027

g A r á Z s

Zalaegerszeg belvárosában, Bat-
thyány utcában, zárttá alakítha-
tó mélygarázs-beálló eladó. Tel.: 
+36-30/499-6867

Kiadó, eladó garázst keresek 
Landorhegyen. Elsősorban Egry 
József, Kodály Zoltán, Alsóer-
dei út! Tel.: +36-20/372-5000

garázs kiadó április 1-től a Hegy-
alja úton. Érd: +3630/434-9456

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, mozgásszer-
vi megbetegedések kezelése, 
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

egész évben teljes körű ingatlan 
karbantartás (fűnyírás, bozótirtás, 
favágás stb.) Facebook: Fűvel- 
Fával. Tel: +3630/488-2712

e g y é B

rusztikus szekrénysor (Műbútor) 
újszerű állapotban, TV-szekrény-
nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: 
+36-70/451-4900

szekrénysor, világos, nagyon 
megkímélt állapotban Celldömöl-
kön eladó. Négyrészes, 340 cm 
széles, 190 cm magas, 2 akasz-
tós, 2 rakodós. Irányár: 56.000 
forint (kupecek kíméljenek) 
Érdeklődni: +36-70/385-0313

gyógy- masszázs fotel negyed 
áron eladó. Tel: +3620/249-3229

Zalaegerszegen mosógép, hűtő, 

televíziók, íróasztal, előszoba-
fal, kisebb szekrények, asztalok 
eladók. Tel.: +36-30/629-5859

25 hetes szabadtartású tojótyú-
kok eladók ! Ingyenes szállí-
tással. Tel : +3630/748-7634, 
+3670/255-7414

á l l A T

Vörös tojótyúk házhoz szál-
lítva 650.-Ft/db. Tel.: 
+36-20/204-2382

J á r m ű

Készpénzért autóját, teherautóját 
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 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

Társat keresek. 46 éves özvegy-
ember vagyok. Állattenyész-
téssel foglalkozom. Anyagi-
ak adottak,lakás van. Függet-
len nők jelentkezését várom. 
+3670/392-5511

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú 
bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyar-
országon 1995 óta aktív, telephelye János-
házán (Vas megyében) található mintegy  
800 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba 
új munkatársakat keresünk:

BETANÍTOTT  MUNKÁS
Feltétel: minimum általános iskolai vég-
zettség, 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

Országos hálózattal rendelkező cégünk, 
zalaegerszegi ékszer és zálogházába, 

Kovács Károly tér 1. szám alatt,
kereskedelmi érettségivel 
rendelkező eladót keres!

Ékszerbecsüsi végzettség előny!
Fényképpel és telefonszámmal ellátott 

önéletrajzot 
maar.monika@cornergroup.hu 

címre várjuk.
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Ön dönt! A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az ajánlat 2017. március 1-jétől május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt termékekre. 
Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további részletek 

az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,          -on, és         -on. 

-50%-50%
keretre lencsére

akár

vagy

CSALÁDI SZEMÉSZET
OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG

8900 Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 1.
Bejelentkezés látásvizsgálatra: 06 30 768 8000
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Álláslehetőség  a Flexnél

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként több mint 10 000 
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

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)

» RMA 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

Tarts velünk mi összetartunk!

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS 3 éjszaka 

15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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www.eckerle.hu
www.eckerle-gruppe.com

facebook.com/eckerlemagyarorszag

MUNKAHELYET KERES 
VAGY VÁLTANA?
Szeretne egy sikeres nemzetközi cég munkatársa lenni?

Az Eckerle Automotive Zala Kft. az Eckerle Gruppe 
cégcsoport magyarországi tagja, autóipari 
beszállítóként elektromotorok alkatrészeinek 
összeszerelésével foglalkozik. Zalaegerszegi 
üzemegységünkben folyamatosan bővítjük dolgozói 
állományunkat. Cégünk változatos munkalehetősé-
geket kínál több területen is hosszútávon.

Jelentkezőket várunk az alábbi munkakörökbe:
  Kézi összeszerelő
  Forrasztó
  Hegesztő
  Mechatronikai technikus

Elvárásaink:
  18. életév betöltése
  8 általános, illetve szakirányú 
  iskolai végzettség
  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
  felvétel saját állományba egy folyamatosan 
  fejlődő cégcsoporthoz
  azonnali munkakezdés
  stabil, hosszútávú munkalehetőség, 
  határozatlan idejű szerződéssel 
  családias légkör
  juttatáscsomag
  bejárási támogatás

További tájékoztatást nyújtunk alábbi 
elérhetőségeinken:
Tel.:   92/550-930
E-mail: Andrea.Tuboly@hu.eckerle-gruppe.com

Jelentkezhet személyesen is Zalaegerszegen a
Wlassics Gy. u. 13. szám alatt, bejárat a Fenyő utca 
felől.


