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Horváth Attila Szobafestõ
Végzettség hiányában a tapasztalat illetve az affinitás elõnyt 

jelent.
Foglalkoztatónál:30/911 7745 Zalaegerszeg

Nincs szakképzettsége, Szobafestõ-mázoló és 

tapétázó, 

általános iskola, gimnázium, 

szakmunkásképzõ, 

Horváth és Társa Kft. Pultos

Foglalkoztatónál: Simon Cecília Email címe: 

secretary@europlay2000.hu Telefonszáma: 

20/377 4080

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 
gimnázium, szakközépiskola, 

szakmunkásképzõ, 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû Társaság Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ
Lõdri Ágnes Email címe: jade@citromail.hu 

Telefonszáma: 20/368 0217 
Zalaegerszeg Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

Kanizsa Pékség Sütõipari és Kereskedelmi 

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Pék

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. 

út 105.
Zalaegerszeg Pék, Nincs szakképzettsége, Sütõipari munkás, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

MECSEK FÜSZÉRT RT Bolti eladó Foglalkoztatónál:  a 30/ 644 2663 telefonon Zalaegerszeg Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ, szakmunkásképzõ, 

Profit-Online Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ügyfélszolgálati irodavezetõ

Foglalkoztatónál: 30/ 730 7887 -es 

telefonszámon
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

gimnázium, szakközépiskola, technikum, 

fõiskola, egyetem, 

TOP-SOLAR KFT. Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr
CE kat.GKi. Sofõrkártya. , hetezõ munkára 

Francia, Holland, viszonylatra.

CE kat.GKi. Sofõrkártya. Keresünk gépkocsivezetõt hetezõ 

munkára Francia, Holland, viszonylatra.     Bérezés korrekt 

napidíj. Kezdõk és nyugdíjasok jelentkezését is várják. Korrekt 

fizetés!  

Kiss Gábor Email címe: 

ceg.kft.2001@gmail.com Telefonszáma: 30/957-

1819 

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

Tóth és Tóth Market Betéti Társaság Bolti eladó Dohányárubolti eladó

 Tóth Gábor Email címe: 

tothestothmarketbt@gmail.com Telefonszáma: 

30/482-8493

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakmunkásképzõ, 

Gabonaszáritó Közkereseti Társaság Mezõgazdasági gép(motor)-szerelõ, -javító
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock J út 

98.
Zalaegerszeg

Karosszérialakatos, Szerkezetlakatos, 

Géplakatos, Villanyszerelõ, 
szakmunkásképzõ, technikum, szakiskola, 

HUMAN EXISTENCE SZEMÉLYZETI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Erõsáramú villamosipari technikus erõsáramú villamosipari technikus

Szerviztechnikusi munkakör feladatok:  - Daruk, emelõgépek 

szerkezeti vizsgálatainak és megelõzõ karbantartásainak 

elvégzése  - Szerviz tevékenység, tervezett javítások elvégzése 

- Fõvizsgálatok és idõszakos biztonsági felülvizsgálatokban 

való részvétel - Meghibásodások helyszíni elhárítása - 

Készenléti rendelkezésre állás - Ügyfelekkel való 

kapcsolattartás - Riportálás a szakmai vezetés felé 

Szerviztechnikusi munkakör betöltéséhez elvárt minimálisan 

végzettségek:  - Középfokú erõsáramú szakképesítés, vagy 

Középfokú villamos gépszerelõi szakképesítés, vagy ezzel 

egyenértékû mûszaki szakirányú középfokú végzettség - 

Érettségi   Szerviztechnikusi munkakör minimum elvárásai:  - 

Orvosi alkalmassági vizsgán való megfelelés -  "B"  kategóriás 

jogosítvány, vezetési gyakorlat - Gépészeti (villamos gépek, 

túlterhelés gátlók, nyomatékhatárolók, emelõ- és 

haladómûvek, fékszerkezetek, hajtómûvek, stb...) és 

erõsáramú berendezések szerelésében, javításában, 

szervizelésében szerzett min. 1-3 év szakmai tapasztalat - 

Rugalmas munkavégzési hely, utazási hajlandóság - 

Készenléti rendelkezésre állás a napi munkaidõn kívül 

(idõszakosan, elõre tervezett ütem szerint) Magasban 

végzendõ munka vállalása (szükséges munkavédelmi 

eszközök biztosítása mellett) - Jó problémamegoldó képesség, 

proaktivitás - Önálló és csapatban is felelõsségteljes és precíz 

munkavégzés - Terhelhetõség - Jó kommunikációs képesség

3526 Miskolc, Arany János tér 1. mfsz.18. Zalaegerszeg
Erõsáramú berendezések idõszakos 

felülvizsgálója, 
szakközépiskola, technikum, 

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetõje takarítási munkavezetõ

Elvárások: - Munkaszervezés, munkavezetés területén szerzett 

teljes körû tapasztalat. - Pontosság és rendszerezettség - 

Kapcsolatteremtõ készség, önálló munkavégzés, - 

Rugalmasság, nyitottság - Felelõsségtudat, megbízhatóság - 

Talpraesettség, gyors problémamegoldó készség

Jelentkezni kizárólag írásban lehet fényképes 

önéletrajzzal a metaplus@metaplus.hu e-mail 

címen.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, 

Fullér Gastro Kft. Konyhai kisegítõ
Munkabeosztás miatt elsõsorban zalaegerszegiek 

jelentkezését várja a munkáltató.

Foglalkoztatónál:a 30/261-3334 as 

telefonszámon
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

BAUM-BAD BT Építõipari segédmunkás Jelentkezni lehet a 30/997-1653 telefonszámon. Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Fullér Gastro Kft. Éttermi felszolgáló  felszolgáló
Foglalkoztatónál:a 30/261-3334 as 

telefonszámon
Zalaegerszeg Pincér, Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Konyhai kisegítõ Fõzõasszony

Foglalkoztatónál:Gombos János/ 

Telefonszáma: 30/946-6202
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

Csirke Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Élelmiszerbolti eladó élelmiszerbolti eladó

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. 6 órás foglalkoztatás. 

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Fényképes önéletrajz megküldésével lehet jelentkezni e-

mailben. E-mail cím: kmg.tarsa@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: kmg.tarsa@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó pénzügyi tanácsadó

Elvárások: - érettségi - MS Office ismeret Elõny: - OKJ 

biztosítási végzettség - diploma Vállalkozói jogviszony.

személyesen, telefonon, e-mailben: 20/583-

7083 illetve nemeth.karolyne@metlifenet.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

fõiskola, egyetem, gimnázium, 

szakközépiskola, technikum, 

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. A 30/433 3030 telefonon Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû Társaság Melegburkoló Hideg- melegburkoló
Lõdri Ágnes Email címe: jade@citromail.hu 

Telefonszáma: 20/368 0217 
Zalaegerszeg Burkoló, Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Fémfestõ, fémmázoló fémfestõ

Festo (fémfesõo, szobafestõ, dukkózó) végzettséggel illetve 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók Pályakezdõk 

jelentkezését is várják! Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Keresni lehet: Kocsi attila Tel.: 30/311-8845

személyesen, telefonon: 30/311-8845 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Lakatos lakatos

Fémipari végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelenkezéseket személyesen, telefonon is 

várják. Keresni lehet: Kocsi attila Tel.: 30/311-8845

személyesen, telefonon: 30/311-8845 Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

NASTE-BAU Építõipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Parképítõ

Jelentkezni a 30/548-5065 telefonszámon lehet, 

vagy a nastebau@nastebau.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nem ismert, szakiskola, általános iskola, 

"HANEX-93" Mûszaki, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos szerkezetlakatos

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

munkanapokon 8.00-15.00 között, a 92/510-760-as telefonon. 

Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI 

ipartelep helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

"HANEX-93" Mûszaki, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

munkanapokon 8.00-15.00 között, a 92/510-760-as telefonon. 

Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI 

ipartelep helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13
Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 
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G.M.SZ.KAMBIUM Ipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
fizikai dolgozó

Munkaidõ: 2 mûszak. Délelõtt: 7.00-15.15 Délután: 12.00-19.45 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Kovács Gyöngyi - 30/216-2386 ill. Szücs Zoltán: 30/956-3491

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, . helyrajzi 

szám (HRSZ.) 7288/27.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

NÉGYHART Vendéglátóipari Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Éttermi felszolgáló felszolgáló

Munkaidõ, fizetés megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon. Tel.: 30/226-4783
személyesen, telefonon: 30/226-4783 Zalaegerszeg Vendéglátó eladó, szakmunkásképzõ, 

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. ZRT. Folyamatmérnök, elektronika és távközlés
Folyamat fejlesztés és ügyfél panaszkezelõ 

mérnök

A hu-zala-job@schneider-electric.com címre 

küldött önéletrajzzal.
Zalaegerszeg

Villamosmérnök, Automata gyártórendszerek 

üzemeltetõje, Gépészmérnök, 

Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, 

Mûszaki informatikai mérnök, 

fõiskola, egyetem, 

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Karbantartó villanyszerelõ elektronikus karbantartó

Fõ feladatok: - A munkáltató gépparkjának, berendezéseinek 

villamos jellegû karbantartási és hibaelhárítási feladatainak 

elvégzése. - A gépek és berendezések mûszaki állapotának 

figyelemmel kísérése, ezek javítással és tervszerû 

karbantartással történõ megõrzése. - Preventív karbantartások 

elõírás szerinti elvégzése. - Javításokhoz, karbantartásokhoz 

szükséges anyagok, alkatrészek azonosítása és az igények 

továbbítása a munkahelyi vezetõ felé. Elvárások: - Középfokú 

(elektronikai) végzettség. - Villamos ismeretek. - Számítógép 

vezérelt gépek hidraulikus, pneumatikus, mechanikus 

ismerete. - Tapasztalat nagy pontosságú CNC vezérlésû 

megmunkáló gépek javításában, beállításában elõny. 

Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben vagy 

postai úton: ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg 

Sport u. 16. E-mail: hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

technikum, 

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Mûanyagtermék-gyártó gép kezelõje gépkezelõ

Fõ feladatok: - mûanyagüzemben mûködõ gyártóeszközök 

(gépek, szerszámok, segédberendezések stb.) operatív 

üzemeltetése - a termékek gyártásához használt szerszámok 

elõkészítése, karbantartása, szükség esetén javítása. - a 

használaton kívüli szerszámok, egyéb gyártóeszközök 

szakszerû tárolásának elõkészítése, tárolása - egyéb 

karbantartási, illetve javítási feladatok elvégzése Elvárások: - 

gépész szakmai vagy középfokú mûszaki végzettség - 

alapfokú számítógépes ismeretek Nõk jelentkezését is várja a 

munkáltató. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-

mailben vagy postai úton: ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 

Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail: hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, szakközépiskola, 

szakmunkásképzõ, 

Clean Kate Tisztítástechnikai Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Üzemi takarító

Munkaidõ: 2 mûszak 6-14, ill. 11-19.-ig, a kijelölt szombatokon 

a munkavégzés 11-19-ig tart Elõny: hasonló területen szerzett 

tapasztalat

Jelentkezni a cleankate.takaritas@gmail.com e-

mail címen lehet, valamint a 30/2909-717 

telefonszámon.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

GRATIS Közlekedési Kft. Gépjármûszerelõ autóbusz-szerelõ

Autóbuszok karbantartásához várja a munkáltató autószerelõk 

jelentkezését. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg - Hatháza 

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Szakmai 

végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését 

is várják. Tapasztalat, gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Vincze János Tel.: 30/632-7740

személyesen, telefonon: 30/632-7740 Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

GRATIS Közlekedési Kft. Autóbuszvezetõ autóbuszvezetõ

Dolgozók szállítására keres a munkáltató autóbuszvezetõt, 

Ortaházán vagy Zalaegerszegen telephelyezõ autóbuszra. 

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Elvárások: - 

"D" kategóriás jogosítvány - GKI kártya Tapasztalat, gyakorlat 

elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon. Érdeklõdni: Bödör 

Alexandra - 92/320-303

személyesen, telefonon: 92/320-303 Zalaegerszeg Autóbuszvezetõ, szakmunkásképzõ, 

Pylon-94 Kft. Szerkezetlakatos szerkezetlakatos telefonon: Novák Gyula - 30/862-3514 Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

Pylon-94 Kft. Hegesztõ, lángvágó hegesztõ telefonon: Novák Gyula - 30/862-3514 Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kézi csomagoló
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom út 

2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos betanított kárpitos
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom út 

2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, Kárpitos, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

SPILLER 2000 KFT. Esztergályos esztergályos

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés szükséges Tel.: 

92/510-166

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés 

szükséges: 92/510-166
Zalaegerszeg Esztergályos, szakmunkásképzõ, 

SPILLER 2000 KFT. Marós CNC-marós

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés szükséges Tel.: 

92/510-166

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés 

szükséges: 92/510-166
Zalaegerszeg CNC-forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

SPILLER 2000 KFT. Forgácsoló CNC-esztergályos

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés szükséges Tel.: 

92/510-166

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés 

szükséges: 92/510-166
Zalaegerszeg CNC-forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

BEKI TRANS Korlátolt Felelõsségû Társaság Épületasztalos Épületasztalos  
Jelentkezni a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen lehet vagy a 30/298-3529 telefonszámon. 
Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, 

BEKI TRANS Korlátolt Felelõsségû Társaság Vas- és fémszerkezeti lakatos acél-, és fémszerkezet lakatos
Jelentkezni a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen lehet vagy a 30/298-3529 telefonszámon. 
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

BEKI TRANS Korlátolt Felelõsségû Társaság Nyílászáró beépítõ mûanyag, fa nyílászáró beépítõ
Jelentkezni a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen lehet vagy a 30/298-3529 telefonszámon. 
Zalaegerszeg Nem ismert, szakmunkásképzõ, 

Ferr-Nívó Magánnyomozó és Vagyonvédelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ügyfél-tájékoztató Ügyfélkapcsolati munkatárs

Jelentkezni önéletrajz küldésével lehet az 

info@fnt.hu email címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, 
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LoGing Kft. Bádogos bádogos

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi 

út 22.), telefonon és e-mailben is várják a jelentkezéseket. 

Keresni lehet: Iharos Szandra Tel: 30/372-6409 E-mail: 

logingzeg@loging.hu

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon: 

30/372-6409 e-mailben: logingzeg@loging.hu
Zalaegerszeg Bádogos és épületbádogos, szakmunkásképzõ, 

LoGing Kft. Szerkezetlakatos szerkezetlakatos

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi 

út 22.), telefonon és e-mailben is várják a jelentkezéseket. 

Keresni lehet: Iharos Szandra Tel: 30/372-6409 E-mail: 

logingzeg@loging.hu

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon: 

30/372-6409 e-mailben: logingzeg@loging.hu
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

FITOS LÁSZLÓ,SZÁRAZTÉSZTA KÉSZITÕ Száraztészta-készítõ betanított dolgozó

Csomagolás, tésztakeverés, tésztakészítés a feladat. A 

betanítást a munkáltató vállalja. Fizetés megegyezés, 

megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Fitos László 

Tel.: 30/216-4988

személyesen, telefonon: 30/216-4988 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskolai végzettség nélküli, 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális és mentálhigiénés munkatárs szociális és mentálhigiénés munkatárs

Elvárás a felsõfokú szakirányú végzettség: - szociális munkás - 

szociálpedagógus - pszichológus Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várják. Keresni lehet: Kardos Ádám Tel.: 30/233-

2420

személyesen, telefonon: 30/233-2420 Zalaegerszeg
Általános szociális munkás, Okleveles 

pszichológus, Szociálpedagógus, 
egyetem, fõiskola, 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Utcai szociális munkás utcai szociális munkás

Érettségi és "B" kategóriás jogosítvány elvárás. Elõny a 

szakirányú felsõfokú végzettség: szociális munkás, 

szociálpedagógus, pszichológus. Szakképzettség hiányában 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezést is várja a 

munkáltató. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várják. Keresni 

lehet: Kardos Ádám Tel.: 30/233-2420

személyesen, telefonon: 30/233-2420 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, 

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hûtõ-és klímaberendezés-szerelõ hûtõ- és klímaszerelõ

Elvárások: - hûtõ vagy klímaszerelõ végzettség - 2 év gyakorlat 

- igényes munkavégzés - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea 

Tel.: 92/598-200 E-mail: info@klimatrend.hu

telefonon, e-mailben: 92/598-200 

info@klimatrend.hu
Zalaegerszeg Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ, szakmunkásképzõ, 

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

Elvárások: - villanyszerelõ végzettség - 2 év gyakorlat - 

igényes munkavégzés - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea 

Tel.: 92/598-200 E-mail: info@klimatrend.hu

telefonon, e-mailben: 92/598-200 

info@klimatrend.hu
Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületgépész-technikus épületgépész

Elvárások: - épületgépész végzettség - 2 év gyakorlat - igényes 

munkavégzés - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea 

Tel.: 92/598-200 E-mail: info@klimatrend.hu

telefonon, e-mailben: 92/598-200 

info@klimatrend.hu
Zalaegerszeg Épületgépész technikus, technikum, 

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várják. Tel.: 92/598-050
személyesen, telefonon: 92/598-050 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Földmunkagép és hasonló könnyû- és 

nehézgép kezelõje
nehézgépkezelõ

Dózer, traktorkotró, gréder kezeléséhez várják a 

munkavállalók jelentkezését. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várják. Tel.: 92/598-050

személyesen, telefonon: 92/598-050 Zalaegerszeg Nehézgépkezelõ, általános iskola, 

VARRÓ ISTVÁN,VÁLLALKOZÓ Gépjármû- és motorkarbantartó, -javító autószerelõ
személyesen, telefonon: 30/9397-048 e-

mailben: vmotor@t-online.hu
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

VARRÓ ISTVÁN,VÁLLALKOZÓ Esztergályos esztergályos
személyesen, telefonon: 30/9397-048 e-

mailben: vmotor@t-online.hu
Zalaegerszeg Esztergályos, szakmunkásképzõ, 

VARRÓ ISTVÁN,VÁLLALKOZÓ Forgácsoló hengerfejfelújító
személyesen, telefonon: 30/9397-048 e-

mailben: vmotor@t-online.hu
Zalaegerszeg Autószerelõ, Fémforgácsoló, szakmunkásképzõ, 

Autó Szántó Kft. Gépjármû- és motorkarbantartó, -javító autószerelõ

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, 

e-mailben. Tel.: 92/511-221 E-mail: titkarsag@suzukiszanto.hu

személyesen, telefonon: 92:511-221e-mailben 

önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

Autó Szántó Kft. Autómosó autómosó
Munkájára igényes munkavállalók jelentkezését várja a 

munkáltató. "B" kategóriás jogosítvány szükséges.

személyesen, e-mailben: 

titkarsag@suzukiszanto.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autókereskedõ gépjármû értékesítõ

Elvárások: - érettségi - mûszaki ismeretek - számítástechnikai 

ismeretek - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Érdeklõdni telefonon: 30/363-2559 

Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

allas@fordszanto.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, technikum, 

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Gépjármûszerelõ autószerelõ

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, 

e-mailben. Tel.: 30/363-2559

személyesen, telefonon: 30/363-2559 e-

mailben: allas@fordszanto.hu
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autófényezõ autófényezõ

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, 

e-mailben. Tel.: 30/363-2559

személyesen, telefonon: 30/363-2559 e-

mailben:allas@fordszanto.hu
Zalaegerszeg Fényezõ-mázoló, szakmunkásképzõ, 

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Kereskedelmi asszisztens értékesítési asszisztens

Elvárások: - érettségi - számítástechnikai ismeretek Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Érdeklõdni telefonon: 

30/363-2559 Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: allas@fordszanto.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, technikum, 
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NANORB KFT Erdésztechnikus erdésztechnikus

Feladatok: - Éves erdõgazdálkodási terv készítése - 

Erdõállományok értékelése, számbavétele - Tisztítások, 

gyérítések, bontóvágások és tarvágások kijelölése - Az összes 

erdõmûvelési és fahasználati munka szervezése, irányítása és 

ellenõrzése - Fakitermelési vállalkozók mellett választékolás, 

hossztolás - Elsõdleges faipari alapanyagok (iparifa, tûzifa) 

számbavétele mennyiségileg és minõségileg - Faanyag 

szállításra, fuvarozásra való elõkészítése, feladása - A cég által 

kezelt erdõterületek bõvítése, gazdálkodás alá vonása 

Elvárások: - Szakirányú végzettség - B kategóriás jogosítvány - 

Számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet) - Német vagy 

angol nyelv közép szintû ismerete elõny A munkáltató 

ajánlata: - versenyképes fizetés - változatos munkavégzés - 

stabil munkahely - gyakorlati képzés és szakmai segítség - 

kellemes munkahelyi légkör, jó csapat Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, illetve Zala megye egész területe Jelentkezni 

lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-számon: nanorb@t-

online.hu , fax: 92/331-077 fényképes önéletrajz elküldésével.

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével 

e-mailben: nanorb@t-online.hu
Zalaegerszeg Erdésztechnikus, technikum, 

NANORB KFT Adminisztrációs ügyintézõ erdészeti ügyintézõ

Feladatok: - kereskedelmi asszisztensi feladatok ellátása  - 

részvétel a cég erdészeti és faipari termékeinek 

értékesítésében - vevõre szabott tanácsadás, ajánlatok 

készítése  - meglévõ partnerekkel hosszú távú kapcsolat 

ápolása - tárgyalások szervezése, szerzõdéskötés  - 

értékesítéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok  - 

fuvarszervezési feladatok  Elvárások: Elengedhetetlen:  - 

MAGABIZTOS, TÁRGYALÓKÉPES NÉMET NYELVTUDÁS 

SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN Egyéb: - kereskedelmi, gazdasági 

végzettség (legalább középfokú), külkereskedelmi végzettség 

elõnyt jelent - angol nyelv tárgyalóképes ismerete elõnyt jelent 

- jó kommunikációs képesség szóban és írásban - határozott, 

magabiztos fellépés - ügyfél- és piacorientált szemlélet - 

terhelhetõség, rugalmasság - önálló, kiváló problémamegoldó 

képesség - utazási hajlandóság (külföldi- belföldi utazások) - 

kiváló felhasználó szintû számítógépes ismeret (Word, Excel, 

Internet) - jogosítvány Munkáltató ajánlata: - versenyképes 

fizetés - változatos munkavégzés - stabil munkahely - 

gyakorlati képzés és szakmai segítség - kellemes munkahelyi 

légkör, jó csapat Munkavégzés helye: Zalaegerszeg, illetve 

Zala megye egész területe Jelentkezni lehet a következõ e-mail 

címen, illetve fax-számon: nanorb@t-online.hu , fax: 92/331-

077 fényképes önéletrajz elküldésével.

fényképes önéletrajz megküldésével: 

nanorb@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakközépiskola, fõiskola, egyetem, 

gimnázium, technikum, 

NANORB KFT Kereskedelmi ügyintézõ kereskedelmi asszisztens

Munkavégzés: Zala megye és Ausztria Jelentkezési feltétel: - 

MAGABIZTOS, TÁRGYALÓKÉPES NÉMET NYELVTUDÁS 

SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN - "B" kategóriás jogosítvány Feladatok: - 

vezetõ munkájának napi szintû támogatása - kereskedelmi 

referensi feladatok ellátása, rendelésfelvétel, ajánlatok 

elkészítése - reklámok, marketing tevékenységek végzése - 

ügyfelek, vendégek fogadása, kísérése - üzleti partnerek 

felkeresése, kapcsolattartás a meglévõ ügyfelekkel - 

szerzõdések, megállapodások elõkészítése, megkötése, 

ellenõrzése - megbeszélések, találkozók elõkészítése, 

megszervezése, koordinálása - tárgyalások szervezése és 

lebonyolítása, szerzõdéskötés - a vállalat képviselete szakmai 

rendezvényeken és elõadásokon - adminisztrációs szervezési 

feladatok - levelezés, iratkezelés, statisztikák elkészítése 

Elvárások: - technikum, szakközépiskola, gimnázium 

végzettség - kereskedelmi, gazdasági végzettség (legalább 

középfokú), külkereskedelmi végzettség elõnyt jelent  - jó 

kommunikációs képesség szóban és írásban - határozott, 

magabiztos fellépés - csapatjátékos, ugyanakkor képes az 

önálló munkavégzésre - sikerorientáltság, elkötelezettség, jó 

megjelenés - "B" kategóriás jogosítvány (saját autó elõny) A 

munkáltató kínálata: - versenyképes fizetés - változatos 

munkavégzés - stabil munkahely - gyakorlati képzés és 

szakmai segítség - kellemes munkahelyi légkör, jó csapat 

Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-számon: 

nanorb@t-online.hu , fax: 92/331-077 fényképes önéletrajz 

elküldésével.

fényképes önéletrajz megküldésével: 

nanorb@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakközépiskola, fõiskola, egyetem, 

gimnázium, technikum, 

NANORB KFT Erdõmûvelési gépkezelõ erdészeti gépkezelõ

Leendõ feladatok röviden, a következõkre terjednek ki: - 

Forwarderrel való munkavégzés - Gépjármû üzemeltetése, 

karbantartása és tisztántartása - Daruval fel és leterhelések, 

szakszerû karbantartások - Teljesítménynapló vezetése 

Elvárások a leendõ kollegával szemben: - szorgalom - igényes, 

önálló, pontos munkavégzés - megbízhatóság, rugalmasság, 

terhelhetõség - jogosítvány - erdõ szeretete A munkáltató 

biztosít: - versenyképes jövedelem - kellemes és fiatalos 

munkakörnyezet - szakmai fejlõdés - stabil munkahely 

Munkavégzés helye: Zala és Vas megye Jelentkezni lehet 

következõ e-mail címen: nanorb@t-online.hu fényképes 

szakmai önéletrajz elküldésével.

jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajz 

megküldésével: info@nanorb.hu
Zalaegerszeg

Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép 

megjelölésével), 
általános iskola, 
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NANORB KFT Fakitermelõ (favágó) fakitermelõ

Elõny, de nem feltétel: - motorfûrészkezelõi vizsga - "B" 

kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés, megbeszélés 

szerint. Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével várja a 

munkáltató. E-mail cím: nanorb@t-online.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: nanorb@t-

online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és 

Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés 

szükséges: 70/775-6398
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és 

Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Kõmûves kõmûves

jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés 

szükséges: 70/775-6398
Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. Egyéb takarító és kisegítõ takarító

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezést is 

várja a munkáltató. 4-6 órás foglalkoztatás. 1 fõt szeretnének 

délelõtt és 1 fõt délután foglalkoztatni. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon. 

Cím: Zalaegerszeg Sport u. 1. Keresni lehet: Szujker Istvánné 

Tel.: 30/942-7773

személyesen: Zalaegerszeg Sport u. 1. illetve 

telefonon: 30/942-7773
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ Informatikus rendszergazda Gazdasági informatikus

FELADATOK: Kórházi rendszerek üzemeltetése, mûködtetése 

(Ecostat, Medworks) - felhasználó betanítás, HW-SW support - 

operációs rendszerek telepítése, rendszergazdai feladatok 

ellátása - adminisztrációk készítése.                           Pályázati 

feltételek:  - Középfokú képesítés, vagy felsõfokú végzettség 

(informatikai/közgazdasági),   - Windows operációs rendszer 

alapos ismerete   - MS Office alapos ismerete   - hálózati 

ismeretek   - büntetlen elõélet   A pályázat elbírálásánál elõnyt 

jelent:  - legalább 1 év gyakorlat   - Windows szerver (AD) 

ismeret   - közgazdasági/adminisztrátori/informatikai területen 

szerzett tapasztalat   - pénzügyi, vállalatirányítási rendszerek 

ismerete   - adattárházakra épülõ információs rendszer 

ismerete   A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:  - részletes szakmai önéletrajz   - a végzettséget 

igazoló okiratok másolata   - erkölcsi bizonyítvány, vagy az 

igénylésrõl szóló igazolás   - nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik   A munkakör 

legkorábban 2019. február 11. napjától tölthetõ be.   A pályázat 

benyújtásának határideje: 2019. január 31.  

Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent 

Rafael Kórház címére történõ megküldésével 

(8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). a 

borítékon feltüntetni a pályázati azonosító 

számot: HEG/18/2/2019. , valamint a 

munkakört: Gazdasági informatikus.

Zalaegerszeg Nem ismert, egyetem, fõiskola, 

GAMPER ÜZLETHÁZ IPARI.KER.ÉS 

SZOLG.KFT.
Bútorasztalos bútorasztalos

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 92/511-055 

Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megegyezés, megbeszélés 

szerint. E-mail: info@gamper.hu

fényképes önéletrajzzal e-mailben: az 

info@gamper.hu e-mail címen
Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, 

GAMPER ÜZLETHÁZ IPARI.KER.ÉS 

SZOLG.KFT.
Famegmunkálógép-kezelõ faipari gépkezelõ

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 92/511-055 

Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megegyezés, megbeszélés 

szerint. E-mail: info@gamper.hu

fényképes önéletrajzzal e-mailben: az 

info@gamper.hu e-mail címen
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

GAMPER ÜZLETHÁZ IPARI.KER.ÉS 

SZOLG.KFT.
Raktárkezelõ raktáros

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 92/511-055 

Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megegyezés, megbeszélés 

szerint. E-mail: info@gamper.hu

fényképes önéletrajzzal e-mailben: az 

info@gamper.hu e-mail címen
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

GAMPER ÜZLETHÁZ IPARI.KER.ÉS 

SZOLG.KFT.
Rakodómunkás kézi anyagmozgató

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 92/511-055 

Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megegyezés, megbeszélés 

szerint. E-mail: info@gamper.hu

fényképes önéletrajzzal e-mailben: az 

info@gamper.hu e-mail címen
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

TUBÁLKAIN Fémipari Termelõ és 

Kereskedelmi Betéti Társaság
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

8 órás foglalkoztatás. Munkaruhát biztosít a munkáltató. 

Szakmai végzettség elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Lakner István 

Tel.: 30/368-8383 E-mail: tubalkain.t@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/368-8383, e-

mailben: tubalkain.t@gmail.com
Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

TUBÁLKAIN Fémipari Termelõ és 

Kereskedelmi Betéti Társaság
Szerkezetlakatos szerkezetlakatos

8 órás foglalkoztatás. Munkaruhát biztosít a munkáltató. 

Szakmai végzettség elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Lakner István 

Tel.: 30/368-8383 E-mail: tubalkain.t@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/368-8383, e-

mailben: tubalkain.t@gmail.com
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

Yankee Sörözõ Szakács szakács
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 20/210-9193
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

DIAMANT GÉPSZERVÍZ KFT Egyéb mûszaki foglalkozású mûszaki ügyintézõ

Elvárások: - legalább szakmunkás végzettség - "B" kategóriás 

jogosítvány - számítástechnikai ismeretek (Windows, internet, 

Office) Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. A munkáltató biztosít: - személygépkocsi - 

mobiltelefon Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: molnar.g@diamant-

gepszerviz.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: molnar.g@diamant-gepszerviz.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, gimnázium, 

szakközépiskola, szakiskola, technikum, 

fõiskola, egyetem, 

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mechanikaigép-karbantartó, -javító (mûszerész) mechanikai karbantartó

Mechanikai mûszerész vagy géplakatos illetve mûszerész 

végzettség elvárás. Fizetés megegyezés alapján. Munkáltató 

biztosít az alapfizetésen kívül: - mûszakpótlék - cafeteria - 

bónusz Ingyenesen hívható zöld szám: 80/201-112 E-mail: 

job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, emailben: 

job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Géplakatos, Mechanikai mûszerész, szakmunkásképzõ, 
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Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Elektromûszerész javító

Elektronikai mûszerész és/vagy rádó-TV mûszerész végzettség 

elvárás. Fizetés megegyezés alapján. Munkáltató biztosít az 

alapfizetésen kívül: - mûszakpótlék - cafeteria - bónusz 

Ingyenesen hívható zöld szám: 80/201-112 E-mail: 

job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, emailben: 

job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Elektronikai mûszerész, szakmunkásképzõ, 

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gyártósori összeszerelõ operátor

Munkáltató biztosít az alapfizetésen felül: - mûszakpótlék - 

cafeteria - bónusz Ingyenesen hívható zöld szám: 80/201-112 E-

mail: job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, e-

mailben: job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Karbantartó villanyszerelõ elektromos karbantartó

Elektronikai végzettség elvárás. Fizetés megegyezés alapján. 

Munkáltató biztosít az alapfizetésen kívül: - mûszakpótlék - 

cafeteria - bónusz Ingyenesen hívható zöld szám: 80/201-112 E-

mail: job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, emailben: 

job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Elektronikai mûszerész, Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

MOBIL Péter Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Teherautó-szerelõ teherautó-szerelõ Kiemelt fizetést biztosít a munkáltató.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ugyvezeto@mobilpeter.hu
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

MOBIL Péter Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktárkezelõ autóalkatrész anyagraktáros

Elvárások: - mûszaki végzettség - autóalkatrész ismeret - 5 év 

gyakorlat Kiemelt fizetést biztosít a munkáltató.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ugyvezeto@mobilpeter.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

MOBIL Péter Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Közlekedési mérnök közlekedési mérnök Kiemelt fizetést biztosít a munkáltató.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ugyvezeto@mobilpeter.hu
Zalaegerszeg Közlekedésmérnök, fõiskola, egyetem, 

MOBIL Péter Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármû technikus gépjármû technikus Kiemelt fizetést biztosít a munkáltató.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ugyvezeto@mobilpeter.hu
Zalaegerszeg Gépjármûtechnikai technikus, technikum, 

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Ápoló, szakápoló ápoló-gondozó

Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon, e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 

92/511-322 E-mail cím: gondoskodas@szgyfzala.hu

személyesen, telefonon: 92/511-322, e-

mailben: gondoskodas@szgyfzala.hu
Zalaegerszeg Ápoló, általános iskola, 

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejlesztõ pedagógus fejlesztõ pedagógus

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek jelentkezését 

várják. Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is várja a 

munkáltató. Tel.: 92/511-322 E-mail cím: 

gondoskodas@szgyfzala.hu

személyesen, telefonon: 92/511-322 , e-

mailben: gondoskodas@szgyfzala.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, egyetem, fõiskola, 

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Intézményi takarító és kisegítõ takarító

Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon, e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 

92/511-322 E-mail cím: gondoskodas@szgyfzala.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház út 2
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskolai végzettség nélküli, 

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Gépszerelõ gépszerelõ
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 30/269-3832
Zalaegerszeg Géplakatos, szakmunkásképzõ, 

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Hegesztõ, lángvágó hegesztõ
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 30/4446-099
Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Szerkezetlakatos lakatos
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 30/4446-099
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Gépészmérnök gépészmérnök
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics 

Gy. utca 13.
Zalaegerszeg Gépészmérnök, egyetem, fõiskola, 

Kiss-Gerencsér Autóház Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármûértékesítési eladó Gépjármû értékesítõ

Feladatok: - új és használt gépjármûvek értékesítése és 

teljeskörû ügyintézése - kapcsolódó szolgáltatások 

értékesítése (finanszírozások és biztosítások) - árajánlatok 

készítése - ügyfélkapcsolati rendszer precíz kezelése  Elvárás: - 

minimum középfokú végzettség (érettségi) - B kategóriás 

jogosítvány - jó kommunikációs és problémamegoldó készség 

- aktív számítástechnikai ismeretek - ügyfélcentrikus 

magatartás - üzleties megjelenés  Elõny: - gépjármû 

értékesítésben szerzett szakmai tapasztalat - hitel- és 

biztosítás közvetítõi PSZÁF bizonyítvány - nyelvtudás - 

felsõfokú végzettség  Amit a cég kínál: -versenyképes 

jövedelem - stabil háttér, dinamikus csapat  Munkavégzés 

helye: - 8900 Zalaegerszeg, Hock János út 96. - 8315 

Gyenesdiás, Kereskedõk útja 2. Zala megye területérõl várják 

a jelentkezõket. Az álláslehetõség azonnal betölthetõ

Jelentkezéseket e-mailben várják az allas@kiss-

gerencser.hu email címre.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, gimnázium, 

Kiss-Gerencsér Autóház Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármûszerelõ

Elvárások: - autószerelõ végzettség - "B" kategóriás 

jogosítvány - rugalmasság, pontosság - önálló munkavégézsre 

való képesség - jó problémamegoldó készség  Amit kínálunk: - 

versenyképes jövedelem - stabil háttér - dinamikus és kiváló 

csapat - teljes munkaidõ  Munkavégzés helye: - 8900 

Zalaegerszeg - 8360 Keszthely - 8315 Gyenesdiás  Zala megye 

területérõl várják a jelentkezõket. Az álláslehetõség azonnal 

betölthetõ Autóvillamosság szerelõi végezettség elõnyt jelent. 

Fizetés: szakmai tapasztalat és teljesítmény függvényében                

versenyképes PÁLYAKEZDÕK jelentkezését is várják!

Jelentkezéseket e-mailben várják az allas@kiss-

gerencser.hu email címre.
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

New Konstruktív Kft. Gépészmérnök Jelentkezni a 70/3637-694 telefonszámon lehet. Zalaegerszeg Gépészmérnök, egyetem, fõiskola, 

New Konstruktív Kft. Hegesztõ, lángvágó Jelentkezni a 70/3637-694 telefonszámon lehet. Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

PÁTRIK-KER Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök telecom-os értékesítõ

telefonon: 30/864-3648 e-mailben: 

uzletiertekesito@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 
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SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. ZRT. Mérnök, minõség, villamosenergia

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI ZRT. is 

looking for a new colleague to its Manufacturing Plant located 

in Zalaegerszeg  for the position of:  Engineer - Change of 

Supplier (fixed term)    Main tasks:  Lead outsourcing and COS 

projects  Ensure that operators who are affecting assembly are 

adequately trained Ensure that operating and quality 

instructions are respected Participate in COS / QVE meetings 

and communicate to Material Productivity Leader the results 

(Actions in the pipe, status of projects, opportunities to boost, 

risks etc.).  Identify new ideas, Animate existing projects, 

Close them on time. Participate in PPEP creation and 

Qualification process    The ideal candidate:    Has relevant 

engineering degree  Has a minimum 2 years of relevant 

working experience in an international environment in 

manufacturing Is fluent in English language and has high level 

MS office skills  Has Project management knowledge Has 

ability to convince and influence, is open, flexible and has a 

creative personality   Location: Zalaegerszeg  If you are 

interested in the position please send your CV to: hu-zala-

job@schneider-electric.com 

If you are interested in the position please send 

your CV to: hu-zala-job@schneider-

electric.com

Zalaegerszeg

Villamosmérnök, Automata gyártórendszerek 

üzemeltetõje, Gépészmérnök, 

Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, 

Mûszaki informatikai mérnök, 

fõiskola, egyetem, 

TOP-SOLAR KFT. Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr

C+E kat.GKI. Sofõrkártya. Keresünk gépkocsivezetõt heti 2-

4napra belföldre, Zalaegerszeg környékérõl.  Kezdõk és 

nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Korrekt fizetés.  

Kiss Gábor telefonszáma: 30/957-1819 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság Építési szakipari építésvezetõ telephelyvezetõ

Targoncavezetõi jogosítvány szükséges. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket e-mailben várja a 

munkáltató. E-mail cím: munka@zelt.hu

e-mailben: munka@zelt.hu Zalaegerszeg Könnyûgépkezelõ, 
szakközépiskola, egyetem, gimnázium, 

szakmunkásképzõ, fõiskola, technikum, 

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság Építményszerkezet-szerelõ sátorszerkezet szerelõ

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez, 

elsõsorban lakatos végzettségû munkavállalók jelentkezését. 

Azonnali munkakezdési lehetõség.

személyesen, telefonon, e-mailben: 30/2048-

692 munka@zelt.hu
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
betanított sátorszerkezet szerelõ

A munkáltató sátor és csarnok szerkezetek építéséhez várja 

munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési 

lehetõség.

személyesen, telefonon, e-mailben: 30/2048-

692 munka@zelt.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Könyvelõ (analitikus) könyvelõ

Az M. M KÖNYVELO KFT. teljes körû számviteli és adózási 

szolgáltatást nyújtó zalaegerszegi irodájába könyvelõ kollegát 

keres, akár azonnali kezdéssel.  Fõbb feladatok, munkák: - 

fõkönyvi könyvelés, kapcsolódó analitikus nyilvántartások 

vezetése - adóbevallások elkészítése, adóhatóság felé történõ 

benyújtása - számviteli beszámolók összeállításában való 

közremûködés - bank monitoring jelentések összeállítása - 

KSH adatszolgáltatás - folyamatos kapcsolattartás az 

ügyfelekkel  Az álláshoz tartozó elvárások:  - szakirányú 

végzettség, naprakész számviteli és adózási ismeretek, 

Microsoft Word és Excel magabiztos használata,  - önállóság, 

pontosság, precizítás  Az állás betöltéséhez elõnyt jelent: 

mérlegképes könyvelõi végzettség, angol nyelvtudás  A cég 

ajánlata: - stabil, hosszú távú munkalehetõség - tanulási és 

fejlõdési lehetõség

Jelentkezni írásban lehet részletes, fényképes 

önéletrajzzal a molnar.timea@mmkonyvelo.hu 

e-mail címen.

Zalaegerszeg
Közgazdász (fõiskolai) gazdálkodási szakon, 

Mérlegképes könyvelõ (a szak megjelölésével), 
egyetem, fõiskola, technikum, 

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr tehergépkocsi-vezetõ személyesen, telefonon: 92/598-940 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Rakodómunkás rakodó személyesen, telefonon: 92/598-940 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 
általános iskola, általános iskolai végzettség 

nélküli, 

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Számviteli ügyintézõ számviteli ügyintézõ

Biztos háttérrel rendelkezõ cégcsoport keres gyakorlattal 

rendelkezõ számviteli ügyintézõt Zalaegerszegen. Teljes 

munkaidõs állás, lehetõség szerint azonnali munkakezdéssel. 

A pályázatban az önéletrajzot fényképpel és a fizetési igény 

megjelöléssel kérik kiegészíteni. Jelentkezés: 

info@zalamullex.hu Fõbb feladatok: - vevõi, szállítói, 

pénzforgalmi és vegyes bizonylatok teljes körû könyvelése, 

ellenõrzése - folyószámla egyeztetések, szállítói és vevõi 

pénzügyi kapcsolatok koordinálása - adatszolgáltatások 

elkészítése - közremûködés az évközi és éves zárlati 

teendõkben Elvárások: - adójogszabályok naprakész ismerete - 

számviteli végzettség - felhasználói szintû informatikai 

ismeretek Elõny: - mérlegképes könyvelõi végzettség - 

szakmai tapasztalat könyvelés területén

jelentkezni lehet fényképes önéletrajz és a 

fizetési igény megküldésével e-mailben: 

info@zalamullex.hu

Zalaegerszeg
Pénzügyi ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

Számviteli ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

szakközépiskola, technikum, fõiskola, 

gimnázium, egyetem, 

KOMPLEX THERMO KFT. Víz-gáz és központi fûtésszerelõ Víz-gáz és központi fûtésszerelõ
Fizetés megegyezés szerint.  A munkáltató pályakezdõk 

jelentkezését is várja.
Telefonon: 30/7465-391 Zalaegerszeg

Gázvezeték- és készülékszerelõ, Csõhálózat-

szerelõ, Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

technikum, 

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
önkéntes területvédelmi tartalékos

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar 

állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy 

tartózkodási hely - büntetlen elõélet Foglalkoztató biztosít: - 

térítésmentes elhelyezés - ruházat - felszerelés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakiskola, gimnázium, általános iskola, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 
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MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai

szerzõdéses katona, önkéntes mûveleti 

tartalékos

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar 

állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy 

tartózkodási hely - büntetlen elõélet Munkaidõ: hétfõ-

csütörtök: 7:30-16:00 és péntek: 7:30-13:30 A szerzõdéses 

katonák részére biztosított: - bankszámla költségtérítés (1000.-

Ft / hó) - béren kívüli juttatás (8000.-Ft/hó/fõ készpénz, 4000.-

Ft/hó/fõ SZÉP kártya juttatás) - térítésmentes elhelyezés - 

ruházat - felszerelés Gépjármuvezetõi beosztásban szükséges 

a "C, vagy D, vagy E"-kategóriás jogosítvány. Munkavégzés 

helye több helyõrségben: Gyõr, Pápa, Kaposvár, Veszprém, 

Székesfehérvár, Tata, Budapest, Várpalota

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

gimnázium, szakiskola, általános iskola, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ingatlanközvetítõ ingatlanközvetítõ

Munkavégzés Zala-megyében, vállalkozói jogviszonyban. 

Elvárás az érettségi és a számlaképesség. Jelentkezni lehet 

telefonon illetve e-mailben. Keresni lehet: Melczer István Tel.: 

30/2544-385 E-mail: melczer.istvan@otpip.hu

telefonon: 30/2544-385 e-mailben: 

melczer.istvan@otpip.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, 

SERMAN TELECOM KFT. Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója call center operátor

Fiatal, pályakezdõ, munkát keresõ és nyugdíjasok 

jelentkezését is várják. Elvárások: - ügyfél centrikus a 

gondolkodásmód és hozzáállás - önállóan munkavégzési 

képesség - gyors tanulékonyság, a feladatokat maximális 

odaadással történõ végzése - gördülékenyen és meggyõzõ 

kommunikáció telefonon keresztül - az esetlegesen felmerülõ 

problémák gyors, hatékony megoldása - számítógépes 

felhasználói ismeretek Elõny, de nem feltétel a Pénzügyi 

szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga, banki szakügyintézõ, 

vagy hasonló szakügyintézõ képesítéssel, vagy aki szívesen 

megszerezné ezt a hatósági bizonyítványt a munkáltatónál. 

Feladatok: - bejövõ telefonhívások fogadása - ügyfelek 

megkeresése telefonon keresztül - a szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása - nyilvántartó 

rendszerek kezelése - folyamatok adminisztrációja - hosszú 

távú együttmûködés kialakítása Munkáltató biztosítja: - fiatalos 

és lendületes a csapat - motiváló egy növekedésben lévõ 

céggel együtt fejlõdési lehetõség - a juttatási csomag 

versenyképes - családbarát munkakörnyezet - biztosított a 

fejlõdés lehetõsége

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi  utca 33-35.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

fõiskola, technikum, szakközépiskola, 

gimnázium, szakmunkásképzõ, egyetem, 

SERMAN TELECOM KFT. Pénzintézeti ügyintézõ telefonos ügyfélszolgálati munkatárs

Fiatal, pályakezdõ, munkát keresõ és nyugdíjasok 

jelentkezését is várják. Elvárások: - ügyfél centrikus a 

gondolkodásmód és hozzáállás - önállóan munkavégzési 

képesség - gyors tanulékonyság, a feladatokat maximális 

odaadással történõ végzése - gördülékenyen és meggyõzõ 

kommunikáció telefonon keresztül - az esetlegesen felmerülõ 

problémák gyors, hatékony megoldása - számítógépes 

felhasználói ismeretek Elõny, de nem feltétel a Pénzügyi 

szolgáltatás közvetítõi hatósági vizsga, banki szakügyintézõ, 

vagy hasonló szakügyintézõ képesítéssel, vagy aki szívesen 

megszerezné ezt a hatósági bizonyítványt a munkáltatónál. 

Feladatok: - bejövõ telefonhívások fogadása - ügyfelek 

megkeresése telefonon keresztül - a szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása - nyilvántartó 

rendszerek kezelése - folyamatok adminisztrációja - hosszú 

távú együttmûködés kialakítása Munkáltató biztosítja: - fiatalos 

és lendületes a csapat - motiváló egy növekedésben lévõ 

céggel együtt fejlõdési lehetõség - a juttatási csomag 

versenyképes - családbarát munkakörnyezet - biztosított a 

fejlõdés lehetõsége

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi  utca 33-35.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, fõiskola, egyetem, 

szakközépiskola, gimnázium, 

Kiss-Gerencsér Autóház Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármû-villamossági mûszerész Autó-villamossági  szerelõ

Elvárások: - autóvillamosság szerelõ végzettség - "B" 

kategóriás jogosítvány - rugalmasság, pontosság - önálló 

munkavégézsre való képesség - jó problémamegoldó készség 

További információk: Amit kínálunk: - versenyképes 

jövedelem - stabil háttér - dinamikus és kiváló csapat - teljes 

munkaidõ Munkavégzés helye: - 8900 Zalaegerszeg - 8360 

Keszthely - 8315 Gyenesdiás Zala megye területérõl várják a 

jelentkezõket. Az álláslehetõség azonnal betölthetõ 

Autószerelõi  végezettség elõnyt jelent. Fizetés: szakmai 

tapasztalat függvényében                versenyképes 

PÁLYAKEZDÕK jelentkezését is várják!

Jelentkezéseket e-mailben várják az allas@kiss-

gerencser.hu email címre.
Zalaegerszeg Autóvillamossági szerelõ, 

technikum, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, gimnázium, 

RICH Plus Invest Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mázoló, szobafestõ szobafestõ

Azonnali kezdési lehetõség. Munkavégzés Zalaegerszegen. 

Szakképzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Jelentkezni 

telefonon lehet: 30/9027-219

telefonon: 30/9027-219 Zalaegerszeg Szobafestõ-mázoló és tapétázó, szakmunkásképzõ, 

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves

Folyamatos, téli munka biztosított. Német nyelvismeret elõnyt 

jelent. 
telefonon: 30/9570-868 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ács ács

Folyamatos, téli munka biztosított. Német nyelvismeret elõnyt 

jelent.
telefonon: 30/9570-868 Zalaegerszeg Ács-állványozó, szakmunkásképzõ, 

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

Folyamatos, téli munka biztosított. Német nyelvismeret elõnyt 

jelent.
telefonon: 30/9570-868 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 



Foglalkoztató neve Munkakör FEOR neve Munkakör kiegészítés Foglalkoztató megjegyzése Jelentkezés módja Munkavégzés helye Elvárt szakképzettség Elvárst iskolai végzettség
"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Varrónõ gépsoron Fizetés: alap + teljesítménybér 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 

8.
Zalaegerszeg Nõiruha-készítõ, szakmunkásképzõ, 

BOY-WEST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr nemzetközi C kat. gépkocsivezetõ

Nemzetközi gépkocsivezetõt keres a munkáltató. Négykezes 

járat, hétfõ estétõl - csütörtök, péntekig. "C" kategóriás 

jogosítvány szükséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Paksa Gyula Tel.: 30/9572-151

telefonon: 30/9572-151 Zalaegerszeg Tehergépkocsi-vezetõ, szakmunkásképzõ, 

BOY-WEST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr nemzetközi C+E kat. gépkocsivezetõ

Nemzetközi gépkocsivezetõt keres a munkáltató. Négykezes 

járat, hétfõ estétõl - csütörtök, péntekig. "C+E" kategóriás 

jogosítvány szükséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Paksa Gyula Tel.: 30/9572-151

telefonon: 30/9572-151 Zalaegerszeg Tehergépkocsi-vezetõ, szakmunkásképzõ, 

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és 

építõipari foglalkozású
segédmunkás

Villanyszerelõk munkájának segítéséhez várják, legalább 

szakmunkás végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését. Szakmai végzettség nem elvárás, elektronikai 

végzettség elõnyt jelent. Munkaidõ beosztás megbeszélés 

szerint. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: igazklaudia@igazkft.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: igazklaudia@igazkft.hu
Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû Társaság Kõmûves kõmûves - burkoló

Szakképzettség hiányában többéves kõmûves vagy burkoló 

gyakorlat is megfelelõ. Elõny a B kategóriás jogosítvány.  A 

cég kertészeti tevékenységet is végez, ezért az építõipari - téli 

leállás esetén is egész évben tud munkát biztosítani. Szükség 

esetén a szállás megoldható.

Telefonon: 70/4319-777 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, szakiskola, 

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû Társaság Ács ács

Szakképzettség hiányában többéves ács gyakorlat is 

megfelelõ. Elõny a B kategóriás jogosítvány.  A cég kertészeti 

tevékenységet is végez, ezért az építõipari - téli leállás esetén 

is egész évben tud munkát biztosítani. Szükség esetén a 

szállás megoldható. 

Telefonon: 70/431-9777 Zalaegerszeg Ács-állványozó, szakmunkásképzõ, szakiskola, 

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Bútorkereskedõ eladó-raktáros

Eladó-raktáros munkakör betöltéséhez várja a munkáltató a 

jelentkezõket. Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várják, 

részmunkaidõs foglalkoztatás is lehet. Számítógépes ismeret 

szükséges az állás betöltéséhez. Faipari végzettség illetve 

érdeklõdés elõnyt jelent. Jelentkezéseket önéletrajz személyes 

leadásával illetve e-mailben történõ megküldésével várják. E-

mail cím: pinter@salvo.hu Érdeklõdni telefonon: 30/9594-981 

Keresni lehet: Pintér Attila

önéletrajz leadásával személyesen, e-mailben: 

pinter@salvo.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Betéti Társaság
Bútorasztalos asztalos

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Érdeklõdni lehet telefonon: 30/959-1126 

Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével, személyes 

leadásával várja a munkáltató. E-mail cím: info@biborfa.hu

telefonon: 30/959-1126, önéletrajz 

megküldésével e-mailben: info@biborfa.hu 

személyesen önéletrajz leadásával

Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, 

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: info@liftgeneral.hu
Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
egyszerû fizikai munka

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen, e-

mailben, postai úton. Munkaidõ: 7.30-16.30 Fizetés: 170.000,- 

Ft/hó nettó-tól. A munkáltató 100%-ban téríti a helyközi és a 

helyi bérlet árát. Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg 

Speditõr u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni lehet: 

30/9305-276

Foglalkoztatónál: FAIPARI CENTRUM 8900 

Zalaegerszeg Speditõr u. 2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kereskedõ faipari értékesítõ

Faipari tapasztalat elvárás. Munkaidõ: 7.30-16.30 Jelentkezni 

lehet önéletrajz leadásával személyesen, e-mailben, postai 

úton. Fizetés: 190.000,- Ft/hó nettó-tól. Cím: Faipari Centrum 

8900 Zalaegerszeg Speditõr u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu 

Érdeklõdni lehet: 30/9305-276

Foglalkoztatónál: FAIPARI CENTRUM 8900 

Zalaegerszeg Speditõr u. 2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Általános asztalos asztalos

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen, e-

mailben, postai úton. Munkaidõ: 7.30-16.30 Fizetés: 190.000,- 

Ft/hó nettó-tól. A munkáltató 100%-ban téríti a helyközi és a 

helyi bérlet árát. Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg 

Speditõr u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni lehet: 

30/9305-276

Foglalkoztatónál: FAIPARI CENTRUM 8900 

Zalaegerszeg Speditõr u. 2.
Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, 

Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött 

gép kezelõje
stancagép-kezelõ 3 mûszakos munkarend

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a 

human@edelmann.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

gimnázium, technikum, 



Foglalkoztató neve Munkakör FEOR neve Munkakör kiegészítés Foglalkoztató megjegyzése Jelentkezés módja Munkavégzés helye Elvárt szakképzettség Elvárst iskolai végzettség

Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött 

gép kezelõje
nyomógép-kezelõ

Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb nyomdája, 

azonnali belépéssel, zalaegerszegi munkavégzéssel, 3 

mûszakos munkarendbe nyomógép-kezelõt keres.  Fõ 

feladatok:  - nyomógépek termelékenységének elõsegítése,  - 

gépmesterrel való folyamatos együttmûködés   Elõnyt jelent:  - 

mûszaki területen szerzett tapasztalat   Amit kínálunk:  - stabil, 

hosszútávú munkalehetõség,  - modern, folyamatosan fejlõdõ 

munkakörnyezet,  - munkába járás támogatása, ingyenes 

buszjárat Zalaegerszeg területén minden mûszakhoz igazodva,  

- évi 261 000 Ft-os cafeteria,  - gyermekvállalási támogatás 100 

000 Ft összegben,  - iskolakezdési támogatás (20 000 

Ft/gyermek)  - fiatalos, lendületes, segítõkész csapat,  - 

fejlõdési, elõrelépési lehetõség, szakmai továbbtanulás 

támogatása  - mûszakpótlék: 14-22 óra között 30 %, 22-06 óra 

között 60 %,  - túlóra: 200 % + mûszakpótlék    Az 

önéletrajzokat a human@edelmann.hu e-mail címre kérjük 

elküldeni. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a 

human@edelmann.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

gimnázium, technikum, 

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Szervizszerelõ szerviztechnikus "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.
személyesen, telefonon: 30/957-2266 e-

mailben: info@gazszerviz94.hu
Zalaegerszeg Gázvezeték- és készülékszerelõ, szakmunkásképzõ, 

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Víz-gáz és központi fûtésszerelõ víz-gáz és központi fûtésszerelõ "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.
személyesen, telefonon: 30/957-2266 e-

mailben: info@gazszerviz94.hu
Zalaegerszeg

Csõhálózat-szerelõ, Vízvezeték- és 

központifûtés-szerelõ, Gázvezeték- és 

készülékszerelõ, 

szakmunkásképzõ, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Sütõipari munkás termékleszedõ

 A Zalaco Zrt. ságodi üzemébe keres termékleszedõ 

munkakörbe dolgozókat. Próbaidõ után nettó 110000Ft/hó 

fizetést és egyéb juttatásokat kínál a cég.

Telefonon: 20/415-6822 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló csomagoló

 A Zalaco Zrt. ságodi üzemébe keres csomagoló munkakörbe 

dolgozókat. Próbaidõ után nettó 110000Ft/hó fizetést és egyéb 

juttatásokat kínál a cég.

Jelentkezni lehet Kiss Tibornénál a 20/415-

6822-es telefonszámon.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

BERGEN AUTO Korlátolt Felelõsségû Társaság Egyéb vas- és fémipari foglalkozások mûhelysegéd

Szakképzettség nem szükséges. Mûszaki érdeklõdésû 

munkavállalók jelentkezését várja a foglalkoztató. A 

munkáltató a betanítást vállalja. A munkakör részét képezi az 

udvari munka is. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várják. Keresni 

lehet: Rózsa Róbert Tel.: 30/339-8559

személyesen, telefonon: 30/339-8559 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

BERGEN AUTO Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
kerti munkás

Szakképzettség nem szükséges. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várják. Keresni lehet: Rózsa Róbert Tel.: 30/339-

8559

személyesen, telefonon: 30/339-8559 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

BERGEN AUTO Korlátolt Felelõsségû Társaság Gépjármûszerelõ autószerelõ

Szakképzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató. A 

munkáltató a betanítást vállalja. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várják. Keresni lehet: Rózsa Róbert Tel.: 30/339-

8559

személyesen, telefonon: 30/339-8559 Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû Társaság Építõipari segédmunkás
Lõdri Ágnes Email címe: jade@citromail.hu 

Telefonszáma: 20/368 0217 
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskolai végzettség nélküli, 

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármûszerelõ autószerelõ

Önéletrajz e-mailben is küldhetõ. E-mail cím: 

mihok.gabor@mcar.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 

46.
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Szakács Érdeklõdni Gombos Jánosnál: 06-30-946-62-02! Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Éttermi felszolgáló Felszolgáló Érdeklodni Gombos Jánosnál: 06-30-946-62-02! Zalaegerszeg Pincér, 

szakiskola, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Raktárkezelõ Raktári munkatárs

Feladatok beérkezõ áruk átvétele és az árukiadás fizikai 

lebonyolítása  raktáron/telephelyen belüli árumozgatás  

kimenõ áruk összegyûjtése szállítólevél alapján  a raktár belsõ 

rendjének fenntartása és a leltározásban való részvétel  

Elvárások raktárosi munkakörben szerzett minimum 1 éves 

tapasztalat  középfokú végzettség  elkötelezett és lelkes 

hozzáállás  önállóság, pontosság, megbízhatóság  

terhelhetõség, rugalmasság  targoncavezetõi engedély 

megléte elõny, de nem feltétel!

Tel: 36302449797 | e-mail: 

katalin.pasztor@pannonwork.hu | online: 

www.pannonwork.hu

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 
szakiskola, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató Betéti 

Társaság
Épületasztalos épületasztalos

A munkáltató asztalos végzettséggel rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várja. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Legalább 1 év gyakorlat elvárás. A 

munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-

1681

telefonon: 30/268-1681 Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, 

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató Betéti 

Társaság
Ács ács

A munkáltató asztalos végzettséggel rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várja. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Legalább 1 év gyakorlat elvárás. A 

munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-

1681

telefonon: 30/268-1681 Zalaegerszeg Ács-állványozó, szakmunkásképzõ, 

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató Betéti 

Társaság
Tetõfedõ tetõfedõ

A munkáltató asztalos végzettséggel rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várja. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Legalább 1 év gyakorlat elvárás. A 

munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-

1681

telefonon: 30/268-1681 Zalaegerszeg Tetõfedõ, szakmunkásképzõ, 

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Biztosítási üzletkötõ üzletkötõ

személyesen, telefonon: 30/4753-620 e-

mailben: laszlo.joos@groupama.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, fõiskola, egyetem, gimnázium, 

szakközépiskola, 
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GÉPSYSTEM KFT. Autódaru kezelõ és vezetõ autódarus
Elvárás az autódaru-kezelõi vizsga. Zalaegerszegen és vidéken 

egyaránt van munkavégzés.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Bánya út 

2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, technikum, szakiskola, 

RGB Grafik Nyomdaipari és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nyomdász, nyomdaipari gépmester ofszet gépmester

A zalaegerszegi RGB Digitális és Ofszet Nyomda fõállású 

OFSZET GÉPMESTERT keres. Feladatok: - nyomdagép(ek) 

beállítása, üzemeltetése - gyártások végrehajtása a gyártási 

program alapján - az elvárt minõségi követelményeknek 

megfelelõ gyártás - technológiai ismeretek betartása - az 

üzemeltetett gépek rendszeres és rendkívüli javítása, 

karbantartása Elvárások: - szakirányú végzettség, nyomdaipari 

tapasztalat és mûszaki érzék - munkatapasztalat Heidelberg 

nyomógépeken - önálló, hatékony munkavégzés - munkabírás, 

terhelhetõség, megbízhatóság Munkáltató ajánlata: - 

határozatlan idejû munkaviszony - egy mûszakos munkarend - 

felelõsségteljes munkakör - feladatokkal arányos kiemelt 

jövedelem - több mint 22 éves cég, stabil háttérrel, jövõbe 

mutató célokkal - fiatalos, családias csapat - elõírásoknak 

megfelelõ rendezett, tiszta munkakörnyezet Munkavégzés 

helye: Zalaegerszeg, Sport u. 3. Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

job@rgbgrafik.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: job@rgbgrafik.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakközépiskola, technikum, 

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

"B" kategóriás jogosítvány illetve gyakorlat elõnyt jelent. 

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Munkaidõ: 

7.00-15.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni 

lehet: Geráth Lászlóné Tel.: 92/510-675 E-mail: 

tornyosbt@gmail.com

személyesen, telefonon: 92/510-675, e-

mailben: tornyosbt@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Kõmûves kõmûves

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. "B" kategóriás 

jogosítvány elõnyt jelent. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és 

környéke. Munkaidõ: 7.00-15.30 Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, 

e-mailben. Keresni lehet: Geráth Lászlóné Tel.: 92/510-675 E-

mail: tornyosbt@gmail.com

személyesen, telefonon: 92/510-675, e-

mailben: tornyosbt@gmail.com
Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és Szolgáltató 

Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pincér pincér

A munkáltató pincér munkakör betöltéséhez várja a 

munkavállalók jelentkezését. Szakképzettség hiányában, 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. 

Elõny a nyelvimeret és a gyakorlat. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, önéletrajz 

leadásával.

személyesen, önéletrajz leadásával Zalaegerszeg Pincér, szakmunkásképzõ, 

GOURMET CCB Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Értékesítési elõadó értékesítési elõadó/promóciós munkatárs

Egyszerûsített foglalkoztatás. Munkavégzés hétvégén illetve 

megbeszélés alapján. Elvárások: - érettségi - angol, német 

vagy orosz nyelvismeret - számítástechnikai ismeretek - "B" 

kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés alapján. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Csányi Eliza Tel.: 92/900-995 E-mail cím: 

gourmetccb@t-online.hu

telefonon: 92/900-995 e-mailben: 

gourmetccb@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, 

NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mérlegképes könyvelõ mérlegképes könyvelõ

Elvárások: - mérlegképes könyvelõi végzettség - 2 év 

gyakorlat Elõny: - felsõfokú szakmai végzettség 

Jelentkezéseket e-mailben várja a munkáltató, szakmai 

önéletrajz megküldésével. E-mail cím: info@sknb.hu

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben: 

info@sknb.hu
Zalaegerszeg

Mérlegképes könyvelõ (a szak megjelölésével), 

Okleveles közgazdász, 

technikum, egyetem, szakközépiskola, 

fõiskola, 

T-AUTÓMOBIL KERESKEDELMI ÉS 

SZOLG.KFT.
Gépjármûszerelõ autószerelõ Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. 

Jelentkezni a 30/986-2132 telefonszámon lehet 

vagy az info@tautomobil.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

T-AUTÓMOBIL KERESKEDELMI ÉS 

SZOLG.KFT.
Karosszéria lakatos karosszérialakatos Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. 

Jelentkezni a 30/986-2132 telefonszámon lehet 

vagy az info@tautomobil.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Karosszérialakatos, szakmunkásképzõ, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Telefonos ügyintézõ call centeres

A munkáltató call centeres munkakör betöltéséhez várja a 

munkavállalók jelentkezését. Elvárások: - érettségi - 

számítástechnikai ismeret - gyakorlat Elõny: - német vagy 

angol nyelvtudás Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint. 

Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail 

cím: melles.anna@camiongroup.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

melles.anna@camiongroup.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, gimnázium, szakközépiskola, 

fõiskola, egyetem, 
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DAS HAUS Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató 

Bt.
Ingatlanközvetítõ ingatlanértékesítõ

A fellendült az ingatlanpiacon az ingatlaniroda 2000-óta 

foglalkozik ingatlanok közvetítésével. Fõként Zalaegerszegen 

és környékén, Nagykanizsán, Hévízen, Keszthelyen, Lentiben, 

a Nyugat-Balatonon és környékén közvetít lakásokat, házakat, 

ingatlanokat. Dolgozni lehet kötetlen munkaidõben, 

ingatlanértékesítõként! Kedvezõ feltételeket és magas 

jutalékot biztosít a cég! Azonnali belépéssel, akár 

mellékállásban is keresnek emberközpontú gondolkodású, 

sikerorientált kollégákat ingatlanértékesítésre. Friss nyugdíjas 

is jelentkezhet. Abban az esetben is jelentkezzen, ha kereset 

kiegészítés céljából keres valaki másodállást. Annak ajánlható, 

aki szereti a változatos munkavégzést, szeret emberekkel 

foglalkozni, ért az emberek nyelvén, szeret segítséget nyújtani 

az elképzelések megvalósításához és mindezt úgy, hogy 

közben maga alakítja ki a saját munkatempóját. Szereti a 

kötetlenséget, nem szeretne állandóan bent ülni az irodában 

és meetingre járni. A Das Haus Ingatlanközvetítõ-nél az 

ingatlanközvetítés fõként nem irodai munka, a kollégák 

önállóan, kötetlen munkaidõben, a saját idõbeosztásuk szerint 

dolgoznak. Üzletkötõi, biztosítós, ingatlanos gyakorlat, 

pedagógusi végzettség elõny, de nem feltétel.  Vállalkozói 

igazolvány szükséges. Bõvebben: 

http://www.m.dashaus.hu/page/statikus/allas

személyesen, telefonon: 30/314-0123 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, 

Infrahõkép Kft. Fûtésszerelõ fûtésszerelõ

A munkáltató várja elsõsorban villanyszerelõ illetve 

fûtésszerelõ végzettségû munkavállalók jelentkezését. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Keresni lehet: 

Gyõrfi Endre Tel.: 30/9460-075 Önéletrajz küldhetõ e-mailben. 

E-mail cím: e-mailben: info@infrahokep.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ady 

Endre út 13/3.
Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

KULLAI ÉS FIA KFT.ZALAEGERSZEG Bolti eladó eladó

Határozott idejû 6 hónapos szerzõdés. Szakképzettség nem 

szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen várja a 

munkáltató. Jelentkezni lehet 8.00-10.00 óra között 

személyesen.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Bajcsy-

Zsilinszky tér 1.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Közp. Egyéb mûvészeti és kulturális foglalkozású szakmai megvalósító munkatárs

A Keresztury Dezsõ VMK Zalaegerszeg MJV-al megvalósuló 

EU projektje lebonyolításához  munkatársat keres a MT 

szerinti jogviszonyban. Munkakör betöltéséhez erkölcsi 

bizonyítvány szükséges. "A helyi identitás és kohézió 

erõsítésének megteremtése Zalaegerszegen" címû projekttel 

kapcsolatos megvalósítói feladatok: - a szakmai vezetõ 

munkájának segítése - együttmûködés a projekt 

megvalósításában közremûködõ munkatársakkal - felmerülõ 

szakmai, adm. és szervezõi feladatok ellátása - résztvétel az 

egyes projekt elemek elindításában, megvalósításában, a 

projekt ütemterv szerinti mûködésének elõsegítése - a projekt 

megvalósításáról adatgyûjtés, nyilvántartások vezetése, a 

rendelkezésre álló adatok, információk továbbítása a projekt 

vezetése számára - szakmai beszámolók elõkészítése, 

elkészítésükben való közremûködés - kommunikációs 

tevékenység - szakmai fórumokon, értekezleteken való 

részvétel - kapcsolattartás a közösségfejlesztési folyamatba 

bevont, településen mûködõ közmûvelõdési, könyvtári és 

muzeális intézményekkel Elvárások: - jó szervezõ és 

kommunikációs képességek - számítógépes ismeretek - 

csapatmunka - közép-, vagy felsõfokú végz. - EU projekt 

lebonyolításában szerzett tapasztalat elõny, de nem elvárás - 

pályakezdõk jelentkezését is várják Munkáltató ajánlata: - jól 

felszerelt belvárosi iroda - változatos, mozgalmas munkakör - 

céges telefon és számítógép - bérezés személyes 

megbeszélés alapján Jelentkezés fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével: top692gaalaniko@gmail.com

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével 

e-mailben: top692gaalaniko@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

fõiskola, gimnázium, szakközépiskola, 

technikum, egyetem, 

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos lakatos

A Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47.) megbízható, 

munkájára igényes, lelkiismeretes lakatos munkatársat keres 

kaputechnikai berendezések karbantartására és szerelésére. 

Jelentkezés, fényképes önéletrajzzal, e-mailben, az 

info@liftgeneral.hu -ra. Vagy a 92/599-217 - számon történõ 

telefonos egyeztetést követõen személyesen, a délelotti 

órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: info@liftgeneral.hu
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

LÕBER Kft Víz-gáz és központi fûtésszerelõ víz-gáz és központi fûtésszerelõ
telefonon: 30/8965-272 e-mail. 

info@thermodom.hu
Zalaegerszeg Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, szakmunkásképzõ, 

ALKATRÉSZBÁZIS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépjármûszerelõ Autószerelõ A munkáltató fiatalos csapatban kiemelt bérezést kínál.

személyesen, vagy telefonon a 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kaszaházi  út 39

Zalaegerszeg Autóvillamossági szerelõ, Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

B.L. AGROKEM Termelõ, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött 

gép kezelõje
silókezelõ-karbantartó Jelentkezni a 30/786-4486 telefonszámon lehet. Zalaegerszeg Géplakatos, Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

DFA Spedition Kft. Fuvarozási ügyintézõ fuvarozási ügyintézõ

Elvárások: - FUVARSZERVEZÕI SZAKMAI ISMERETEK, 

FUVARSZERVEZÕI GYAKORLAT - érettségi - német 

nyelvismeret - számítástechnikai ismeretek - második 

nyelvismeret (angol) elõny Jelentkezni lehet szakmai 

önéletrajz megküldésével az andrea@dfa.at e-mail címen. 

Szakmai ismeretek és gyakorlat szükséges.

szakmai önéletrajz megküldésével az 

andrea@dfa.at e-mail címre
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakközépiskola, technikum, gimnázium, 

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás   betanított építõipari munkás

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Köztársaság út 1/A.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, szakiskola, általános 

iskola, 
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Szegleti Szolgáltató Betéti Társaság
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
baromfi rakodó

Élõ csirkék rakodása változó területen, állandó éjszakai 

munkavégzés. Jogosítvány megléte elõny, de nem feltétel. A 

munkavállalók utaztatását lakóhelyük és az indulás helye 

között a munkáltató biztosítja. Hazavihetõ, havi nettó fizetés: 

210.000 Ft/hó. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató 

de. 10.00-12.00 és du. 14.00-16.00 óra között. Keresni lehet: 

Farkas Zsuzsanna - 70/368-7831

telefonon 10.00-12.00 és 14.00-16.00 között: 

70/368-7831
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskolai végzettség nélküli, 

KORONA PÉKSÉG KFT. Élelmiszer eladó mozgóáru értékesítõ

Elvárások: - legalább szakmunkás végzettség - "B" kategóriás 

jogosítvány Pékárú értékesítés. Elõny: - szakmai végzettség - 

gyakorlat Jelentkezni lehet személyesen, telefonon 

munkaidõben: 8.00-16.00 között. Tel.: 92/348-912 illetve 

20/9464-411

telefonon munkaidoben: 92/348-912 illetve 

20/9464-411
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

SPO Invest Hungary Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Utazó értékesítõ utazó értékesítõ

Értékesítõket keres a UPC Direct Zala és Somogy megyei 

hivatalos forgalmazója! Fõ- és mellékállásban is végezhetõ 

munka. Oktatást, képzést biztosít a munkáltató. Hosszútávú 

karrier lehetõség. Bérezés: Alapdíj+jutalék. Értékesítésben 

szerzett tapasztalat, "B" típusú jogosítvány és saját gépjármû 

elõny, de nem feltétel. Kötetlen munkaidõ, egy fejlodõ, 

sikerorientált csapat. Elvárás a kiváló kommunikációs 

készség, határozott fellépés. Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajz megküldésével. E-mail cím: 

ertekesites.spoinvest@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével: 

ertekesites.spoinvest@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

gimnázium, egyetem, szakiskola, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

technikum, fõiskola, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.

Egyéb, máshova nem sorolható irodai, 

ügyviteli foglalkozású

irodai munkatárs/orosz vagy ukrán 

nyelvtudással

Feladatok: - munkatársak adminisztrációs támogatása - 

adatrögzítés - dokumentumok bekérése, rögzítése és 

archiválása Elvárások: - orosz vagy ukrán nyelvtudás - Word, 

Excel ismerete Gépíró tudás elõnyt jelent, de nem feltétel. 

Munkaidõ: 8.00-16.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Jámbor András - 

30/9462-192 Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz 

megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

jambor.andras@camiongroup.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, gimnázium, szakközépiskola, 

fõiskola, egyetem, 

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Üzemanyagtöltõ állomás kezelõje üzemanyagtöltõ állomás kezelõ

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TESKÁNDI út 38.
Zalaegerszeg Tankállomás- és kútkezelõ, szakmunkásképzõ, 

Egerszeg Kredit Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Adminisztrációs ügyintézõ irodai dolgozó

NEM ÜZLETKÖTÕI MUNKAKÖR, a munkáltató ügyfélszolgálati 

munkatársat keres zalaegerszegi irodájába. Feladatok: - 

meglévõ ügyfelekkel telefonon történõ kapcsolattartás - 

adminisztratív feladatok Elvárások: - minimum érettségi - jó 

kommunikációs készség - önálló munkavégzési képesség - 

számítástechnikai ismeretek Elõny: - Biztosításközvetítõi 

Hatósági Vizsga megléte - gyakorlat Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben várja a munkáltató. E-mail 

cím: autokepek@gmail.com

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével 

e-mailben: autokepek@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

egyetem, technikum, fõiskola, szakgimnázium, 

szakközépiskola, gimnázium, 

ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT Ápoló, szakápoló ápoló

Szükséges végzettség: ápoló vagy szociális gondozó. 

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Landorhegyi út 13/A. 

Fizetés a Kjt. besorolása szerint. Jelentkezéseket várja a 

munkáltató személyesen, telefonon és e-mailben is. Keresni 

lehet: Dr. Halász Erzsébet Tel.: 92/511-342 ill. 30/8482-765 E-

mail cím: gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu

személyesen, telefonon: 92/511-342 ill. 30/8482-

765 e-mailben: 

gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu

Zalaegerszeg Ápoló, Szociális gondozó, szakmunkásképzõ, 

KON- SWEET Cukrász Vendéglátó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Cukrász cukrász

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés alapján. Vidéki 

munkavállalók jelentkezését is várják. Jelentkezni lehet 

személyesen 9.00-11.00 között. Telefonon egész nap. Keresni 

lehet: Tóth Norbert Tel.: 30/439-7485

személyesen (9.00-11.00) telefonon: 30/439-

7485
Zalaegerszeg Pék-cukrász, Cukrász, szakmunkásképzõ, 

ZUGGÓ JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Kereskedelmi asszisztens értékesítési assziszens

Fõbb feladatok: - árubeszerzés és árufeladás, azaz 

kapcsolattartás a beszállítókkal, árucsomagolás, feladás 

intézése - hírlevelek szerkesztése és elküldése, 

adminisztrációs feladatok - szállítókkal-vevõkkel való 

kapcsolattartás - építõgépek, további termékeink és a 

marketing üzletág értékesítése meglévõ és potenciális 

ügyfelek számára - új ügyfelek felkutatása, igényeik felmérése, 

szolgáltatásunk bemutatása - készletgazdálkodás - 

megrendelések kezelése Elvárás: - értékesítõi beállítottság - 

Excel, Word, Internet megfelelõ szintû ismerete - kreativitás! - 

kitûnõ kommunikációs képesség - tanulási hajlandóság 

Önéletrajzokat és motivációs leveleket magyar nyelven a 

zuggo@zuggo.hu e-mail címre várja a munkáltató. A levél 

tárgya "értékesítési asszisztens" legyen.

személyesen, telefonon: 30/6900-368, e-

mailben: zuggo@zuggo.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium, 

technikum, 
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ZUGGÓ JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
ládavasút üzemeltetõ animátor

LádaVasút (www.ladavasut.hu) üzemeltetõ animátorokat keres 

a munkáltató rendezvényekre, a LádaVasút játékkal történõ 

szolgáltatás nyújtására. Leendõ munkatársakat elsõsorban 

alkalmi munkában történõ foglalkoztatásra keresik, fõként 

hétvégékre. Az animátor feladata a LádaVasút játék szakszerû 

üzemeltetése, melyre a munkavállalókat betanítják. Az 

elsõdleges szempont az, hogy rendezvényeken az egész 

család, a gyerekek és a szülõk is elégedettek legyenek 

szolgáltatásokkal, ezért megbízható, gyermekbarát 

munkatársak jelentkezését várják. Kreatív, ügyes kezû 

jelentkezõket is szívesen fogadnak. Elvárások: - szakmunkás 

végzettség - számítástechnikai ismeret - önálló munkavégzés - 

nagy teherbírás - kulturált megjelenés - rugalmasság a 

feladatokhoz Elõny: - mûszaki érzék - jogosítvány A betanítást 

a munkáltató vállalja. Pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint, 800-1.600 Ft/óra 

nettó. Érdeklõdni lehet személyesen, telefonon, e-mailben. 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 25. Keresni lehet: 

Zuggó József Tel.: 30/6900-368 E-mail cím: zuggo@zuggo.hu 

(önéletrajz megküldésével, a tárgyban kérik feltüntetni: 

animátor)

személyesen, telefonon: 30/6900-368, e-

mailben: zuggo@zuggo.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

ZUGGÓ JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Irodavezetõ irodavezetõ

Fõbb feladatok: - bejövõ-kimenõ számlák iktatása - hó végi 

zárás elõkészítése - vállalat bankszámlá(i)nak kezelése - a 

vállalkozás saját pályázatainak megírása, azok elszámolása - a 

vállalkozás követeléseinek behajtása, felszólító levelek írása, 

az ügyvéd munkájának segítése munkaügyi feladatok ellátása 

(jelenléti ívek vezetése, beléptetés-kiléptetéssel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, szabadságok nyilvántartása) - 

ügyviteli feladatok ellátása (levelezés hivatalos szervekkel, 

bankokkal) - meglévõ ügyfelekkel napi kapcsolattartás - új 

ügyfelek felkutatása - termékek értékesítése, ügyfelek 

kiszolgálása - árkalkulációk és árajánlatok készítése - 

tárgyalások lebonyolítása - logisztika megszervezése, nyomon 

követése - áru és egyéb eszközök készletének kezelése és 

nyilvántartása - adminisztrációs feladatok elvégzése, 

számítógépes nyilvántartások vezetése Elvárás: - pénzügyi / 

számviteli végzettség - Excel, Word magas szintû ismerete - 

kitûnõ kommunikációs képesség -  tanulási hajlandóság - 

önálló munkavégzés - nagy teherbírás - kulturált megjelenés 

Elõny, de nem feltétel: - közgazdasági vagy mérlegképes 

könyvelõi végzettség - hasonló területen végzett tapasztalat - B 

kategóriás jogosítvány - angol és/vagy német vagy bármely 

más nyelv ismerete Munkáltató ajánlata: - biztos munkahely, 

8.00-16.30 - céges mobiltelefon - továbbképzési lehetõség 

Önéletrajzokat és motivációs leveleket magyar nyelven a 

megadott e-mail címre várják. A levél tárgya "irodavezetõ" 

legyen: zuggo@zuggo.hu

személyesen, telefonon: 30/6900-368, e-

mailben: zuggo@zuggo.hu
Zalaegerszeg

Számviteli ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

Pénzügyi ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium, 

technikum, 

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Gyártósori összeszerelõ operátor

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail: 

hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gépkezelõ, fakezelés faipari gépkezelõ

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen, e-

mailben, postai úton. Munkaidõ: 7.30-16.30 Fizetés: 190.000,- 

Ft/hó nettó-tól. A munkáltató 100%-ban téríti a helyközi és a 

helyi bérlet árát. Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg 

Speditõr u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni lehet: 

30/9305-276

Foglalkoztatónál: FAIPARI CENTRUM 8900 

Zalaegerszeg Speditõr u. 2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

DR. HORVÁTH LÁSZLÓ ÜGYVÉDI IRODA Titkár(nõ) irodai asszisztens

Számítógép használat elvárás. Elvárás a munkavállalóval 

szemben, hogy önálló munkavégzésre képes legyen. 

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben 

várja a munkáltató. E-mail cím: jurisdr.horvath@t-online.hu

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben: 

jurisdr.horvath@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakiskola, 

"Mea-GOLD" Vegyesipari Gyártó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Villamosberendezés-összeszerelõ egyéb termék összeszerelõ

A munkáltató megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja. Kismegszakítók összeszerelése, 

könnyû, betanított jellegû munka. 4 órás, részmunkaidõs 

foglalkoztatás, a délelõtti órákban. Fizetés megbeszélés 

megegyezés szerint. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi út 

34.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Kiss Attila egyéni vállalkozó Szobafestõ szobafestõ

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Munkaidõ: 8.00-

16.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Elõny: - 

gyakorlat -* "B" kategóriás jogosítvány Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 20/9570-314

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés: 

20/9570-314
Zalaegerszeg Szobafestõ-mázoló és tapétázó, szakmunkásképzõ, 
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ZALACLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerviztechnikus szerviztechnikus

Fõbb feladatok, munkák: - magasnyomású mosók, 

gõzborotvák, autómosó technológiák  szervizelése, javítása, 

karbantartása - új gépek beüzemelése - régiós szervizfeladatok 

ellátása Az álláshoz tartozó elvárások: - szerviztechnikus 

tapasztalat - felhasználói szintû számítás-technikai ismeret - 

gépész szemlélet - önálló, megbízható precíz munkavégzés, jó 

problémamegoldó képesség - "B" kategóriás jogosítvány 

Elõny: - mûszaki végzettség, autószerelõ, autóvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ, mechatronikai végzettség - angol 

nyelvismeret Munkáltató ajánlata: - hosszútávú 

munkalehetõség - stabil háttér - kiemelkedõ bérezés, amely 

alapfizetésbõl és teljesítménybónuszból áll - változatos, 

felelõsségteljes munkakör - jól felszerelt szerviz, kiváló, 

modern munkakörülmények - folyamatos szakmai fejlõdés, 

rendszeres oktatások, a régió legnagyobb Nilfisk szervize 

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

ovari.laszlo@zalaclean.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ovari.laszlo@zalaclean.hu
Zalaegerszeg

Villanyszerelõ, Autóvillamossági szerelõ, 

Mechatronikai mûszerész, Autószerelõ, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

technikum, 

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. ZRT. Egyéb, máshova nem sorolható mérnök Method Engineer

Main activities  Implement adaptation on the processes and 

manufacturing work station for existing products by improving 

the industrial performance, in manual process, automatic 

process & PLC (Programmable Logic Control). Involved in the 

specifications and quotation of new line architectures and 

industrial scenarios in order to meet Safety/Quality/Lead 

Times and productivity requirements. Ensure the deployment 

of principles and implements Lean/6 Sigma tools. Represent 

Manufacturing engineering function within the manufacturing 

meetings. Manage the capacities adaptation with the 

dedicated tools internal or external. Perform regular Queue 

Simulations, using the waiting queue design tool, in order to 

optimise Lead Times and assure capacity of the lines. Write 

operator work instructions for training. Contribute to the 

development of new products (manufacturability, feasibility)  

The ideal candidate:    Has relevant engineer degree  Has a 

Lean knowledge  Has a minimum 2 years of relevant working 

experience Is fluent in English language and has high level MS 

office skills  Ect. Location: Zalaegerszeg  If you are interested 

in the position please send your CV to: edina.jozsa@schneider-

electric.com  

 If you are interested in the position please 

send your CV to: edina.jozsa@schneider-

electric.com  

Zalaegerszeg

Villamosmérnök, Automata gyártórendszerek 

üzemeltetõje, Gépészmérnök, 

Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, 

Mûszaki informatikai mérnök, 

fõiskola, egyetem, 

SPILLER 2000 KFT. Egyéb vas- és fémipari foglalkozások fémipari segédmunkás

A munkáltató megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését várja. Ülõ munka. Munkaidõ: 4-6 órás 

megbeszélés szerint. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetés szükséges. Tel.: 92/510-166

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetés 

szükséges: 30/300-6952
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

MAGYAR POSTA RT.- 1.SZÁMÚ 

POSTAHIVATAL
Postai kézbesítõ

kézbesítõ Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. 

kézbesítõ postára

Tóth Tivadarnál telefonon 92/597-511 vagy 

személyesen a Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 3. 

címen található Kézbesítõ Postán hétköznap 

09.00-15.00-ig.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

PROK-SZÓDA Szikvízgyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Futárszolgálati csomagszállító kiszállító gépkocsivezetõ Napi 4 órás munkavégzés. telefonon: 30/237-3393 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

szakiskola, 

E-La Tabak Bt. Bolti eladó Kereskedelmi és eladói tapasztalat ill. lottó vizsga elõny.
Jelentkezni a csokeszter@index.hu e-mail 

címen lehet vagy a 70/214-8637 telefonszámon.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, gimnázium, 

szakközépiskola, 

ARCHITECT-DENT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés 

szerint.

Jelentkezni lehet a 30/737-3736 telefonszámon 

vagy az architect.d.kft@gmail.com e-mail 

címen

Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

BAUM-BAD BT Kõmûves kõmûves telefonon: 30/997-1653 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Simon Péter egyéni vállalkozó Pénzügyi tanácsadó pénzügyi tanácsadó
A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja, akik számára 

egy éves kezdõ támogatás és betanítás biztosított. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a 

simon.peter@generalimail.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, egyetem, gimnázium, fõiskola, 

szakközépiskola, 

BENDE JÓZSEF,VÁLLALKOZÓ Kõmûves Jelentkezni a 30/936-4423 telefonszámon lehet. Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Általános asztalos asztalos

A munkáltató zalaegerszegi munkahelyre keres munkavállalót. 

Elvárás a szabász gép használatában megszerzett gyakorlat. 

Elõny a táblaanyagok raktározásában megszerzett gyakorlat. 

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Jelentkezni: Fényképes 

önéletrajzzal e-mailben: femszergep@femszergep.hu 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Farkas Ernõ - 30/500-1820

fényképes önéletrajzzal e-mailben: 

femszergep@femszergep.hu
Zalaegerszeg Asztalos, 

szakközépiskola, technikum, 

szakmunkásképzõ, 

GYURI-SZÁLLÁS Vendéglátóipari Kft Szakács szakács

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Munkaidõ: 

vezénylés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon, e-mailben. E-mail cím: gyuri@zelkanet.hu 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206 Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 



Foglalkoztató neve Munkakör FEOR neve Munkakör kiegészítés Foglalkoztató megjegyzése Jelentkezés módja Munkavégzés helye Elvárt szakképzettség Elvárst iskolai végzettség

JAF HOLZ UNGARN Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Targoncavezetõ

FELADATOK gépi és kézi anyagmozgatási feladatok szakszerû 

ellátása (faipari alapanyagok, félkész illetve kész termékek) 

raktárból való anyagkiadás és bevételezés raktári rend és 

tisztaság folyamatos fenntartása leltározásban való részvétel   

ELVÁRÁSOK új típusú targoncavezetõi engedély (3324 

gépcsoport) és érvényes OKJ bizonyítvány közepes fizikai 

terhelhetõség megbízhatóság, önállóság lelkiismeretes, precíz 

munkavégzés csapatszellem, tettre kész hozzáállás ELÕNY 

raktározásban szerzett tapasztalat 1-3 év targoncavezetési 

tapasztalat AMIT  NYÚJTUNK versenyképes munkabér és 

juttatási csomag munkába járás költségtámogatása munkaidõ: 

hétköznap, egy mûszakos munkarendben 7:30-16:30 

biztonságos munkakörnyezet stabil, nemzetközi hátterû cég, 

hosszú távú munka emberközpontú vezetõség 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Reptéri 

út 9-11.
Zalaegerszeg Targoncavezetõ, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

technikum, 

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Mérlegképes könyvelõ mérlegképes könyvelõ

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Mérlegképes könyvelõ 

végzettség elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével, e-mailben várja a 

munkáltató. Érdeklõdni lehet telefonon. Keresni lehet: Molnár 

Gáborné Tel.: 20/492-4052

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

szort99@enternet.hu
Zalaegerszeg Mérlegképes könyvelõ (a szak megjelölésével), technikum, szakközépiskola, gimnázium, 

KÖNIG KFT Egyéb vas- és fémipari foglalkozások stancoló gépbeállító
személyesen, telefonon: 30/256-2615 ill. 30/904-

7511, e-mailben: konig8@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

KÖNIG KFT Szerszámkészítõ szerszámkészítõ
személyesen, telefonon: 30/256-2615 ill. 30/904-

7511, e-mailben: konig8@t-online.hu
Zalaegerszeg Szerszámkészítõ, szakmunkásképzõ, 

KÖNIG KFT Forgácsoló forgácsoló
személyesen, telefonon: 30/256-2615 ill. 30/904-

7511, e-mailben: konig8@t-online.hu
Zalaegerszeg Gépi forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

KÖNIG KFT Egyéb vas- és fémipari foglalkozások lézer gépbeállító
személyesen, telefonon: 30/256-2615 ill. 30/904-

7511, e-mailben: konig8@t-online.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Prohumán 2004 Munkaerõ Szolgáltató és 

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gyorséttermi kisegítõ gyorséttermi betanított dolgozó

Jó fizikum elvárás, mivel a munkakör részét képezi az 

árupakolói feladatok ellátása is. Elvárások: - 8. általános iskola 

- orvosi alkalmasság - megbízhatóság - jó fizikum Munkáltató 

ajánlata: - 2 mûszakos munkarend - korrekt jövedelem és 

juttatások - bejárás támogatása Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/510-172, 

20/665-5053, 70/197-5241 E-mail cím: 

kotonovics.gabriella@prohuman.hu

személyesen, telefonon: 70/197-5241, e-

mailben: kotonovics.gabriella@prohuman.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Tóthné Horváth Mária - lakásszervíz Szobafestõ szobafestõ A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja.
Jelentkezni a lakasszerviz@freemail.hu email 

címen lehet.
Zalaegerszeg Szobafestõ-mázoló és tapétázó, szakmunkásképzõ, 

Tóthné Horváth Mária - lakásszervíz Hidegburkoló hidegburkoló A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja.
Jelentkezni a lakasszerviz@freemail.hu email 

címen lehet.
Zalaegerszeg Épületburkoló, szakmunkásképzõ, 

2G TERVDESIGN KFT. Számítógépes programozó C# programozó

A 2G Tervdesign Kft mint egy osztrák cég fióktelepe ( 

www.btw-binder.com ) C# programozó  munkakör 

betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését. Solidworks 

szoftver fejlesztése. Részmunkaidõs foglalkoztatás. 

Pályakezdõk, tanulmányait folytató egyetemi hallgatók 

jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Gál Gyula Tel.: 30/364-1432 

E-mail cím: galgyula68@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/364-1432, e-

mailben: galgyula68@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, technikum, szakközépiskola, 

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Raktári munkás raktári anyagmozgató

Munkáltató biztosít az alapfizetésen kívül: - mûszakpótlék - 

cafeteria - bónusz Ingyenesen hívható zöld szám: 80/201-112 E-

mail: job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, emailben: 

job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-összeszerelõ sorfeltöltõ

8. általános iskolai végzettség elvárás. Fizetés megegyezés 

alapján. Munkáltató biztosít az alapfizetésen kívül: - 

mûszakpótlék - cafeteria - bónusz Ingyenesen hívható zöld 

szám: 80/201-112 E-mail: job.zala@flex.com

személyesen, telefonon: 80/201-112, emailben: 

job.zala@flex.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Kályhacsempe Manufaktúra Kft
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
betanított munkás

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. 

út 87
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Pikigast Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szakács szakács

A foglalkoztatás részmunkaidõs is lehet, megbeszélés szerint. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Major Bence illetve Jagida 

György Tel.: 92/511-140

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth 

Lajos utca 5
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Forgalmi vizsgabiztos gépjármû vizsgabiztos

JÁRMÛ MÛSZAKI VIZSGABIZTOSI VÉGZETTSÉG 

SZÜKSÉGES. Újonnan induló mûhely, új szerelõcsarnok, új 

eszközök, szerszámok. Modern környezet, padlófûtés, 

napelem, új szociális helyiségek. A vállalkozás 30 éves 

tapasztalattal bír. Fizetés Uniós bérekhez közelít. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Tóth Olivér Tel.: 30/566-3366 E-mail cím: 

autoland.zala.kft@gmail.com

telefonon: 30/566-3366, e-mailben: 

autoland.zala.kft@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

technikum, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Karosszéria lakatos karosszéria lakatos

Újonnan induló mûhely, új szerelõcsarnok, új eszközök, 

szerszámok. Modern környezet, padlófûtés, napelem, új 

szociális helyiségek. A vállalkozás 30 éves tapasztalattal bír. 

Fizetés Uniós bérekhez közelít. Jelentkezéseket telefonon és e-

mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Tóth Olivér Tel.: 

30/566-3366 E-mail cím: autoland.zala.kft@gmail.com

telefonon: 30/566-3366, e-mailben: 

autoland.zala.kft@gmail.com
Zalaegerszeg Karosszérialakatos, szakmunkásképzõ, 
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AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Gépjármûszerelõ autószerelõ

Újonnan induló mûhely, új szerelõcsarnok, új eszközök, 

szerszámok. Modern környezet, padlófûtés, napelem, új 

szociális helyiségek. A vállalkozás 30 éves tapasztalattal bír. 

Fizetés Uniós bérekhez közelít. Jelentkezéseket telefonon és e-

mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Tóth Olivér Tel.: 

30/566-3366 E-mail cím: autoland.zala.kft@gmail.com

telefonon: 30/566-3366, e-mailben: 

autoland.zala.kft@gmail.com
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Autófényezõ autófényezõ

Újonnan induló mûhely, új szerelõcsarnok, új eszközök, 

szerszámok. Modern környezet, padlófûtés, napelem, új 

szociális helyiségek. A vállalkozás 30 éves tapasztalattal bír. 

Fizetés Uniós bérekhez közelít. Jelentkezéseket telefonon és e-

mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Tóth Olivér Tel.: 

30/566-3366 E-mail cím: autoland.zala.kft@gmail.com

telefonon: 30/566-3366, e-mailben: 

autoland.zala.kft@gmail.com
Zalaegerszeg Fényezõ-mázoló, szakmunkásképzõ, 

BALOG CELLULÓZ-GYÁRTÓ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Papír- és cellulózgyári munkás papírfeldolgozó

Újonnan induló papírfeldolgozó üzem várja a munkavállalók 

jelentkezését, papírfeldolgozó munkakör betöltéséhez. "B" 

kategóriás jogosítvány elvárás. Nyelvismeret elõnyt jelent. 

Munkakezdés, reggel 8.00 óra. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. A munkáltató telefonon várja a 

jelentkezéseket. Keresni lehet: Balog Csaba Tel.: 30/8686-841

telefonon: 30/8686-841 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

FLANSCH-TECH  Kohászati Termék és 

Szerelvénykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság 

Kovács betanított kovács - meleg üzemi présgépkezelõ

Feladatok: acél termékek meleg alakító eljárással való 

gyártása présgépeken. 2 muszakos munkarend: 6-14 óra és 14-

22 óra, csak hétköznap 8. általános iskolai végzettség elvárás. 

Fémipari végzettség, szakmai gyakorlat elonyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen várja a munkáltató. Keresni lehet: Senkó Sándor 

Tel.: 30/760-5567 E-mail: sandor.senko@flansch-tech.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics 

Gyula utca 13.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Fitos Ferencné egyéni vállalkozó Pultos
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji 

út 31.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

KISKONDÁS ÉTTEREM 

VENDÉGLÁTÓIP.KER.KFT.
Konyhai kézilány konyhai kézilány telefonon: 30/216-4979 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

B és B Glass Kft. Egyéb építési szakipari foglalkozású beépítõ és mûhelydolgozó üveges mûhelyben

Munkavégzés: üveges mûhelyben és helyszíni beépítések. 

Elvárások: - szakmunkás végzettség - mûszaki beállítottság - 

"B" kategóriás jogosítvány önálló munkavégzés Elõny: - 

szakmai végzettség - gyakorlat Versenyképes bérezés, hosszú 

távú folyamatos munkavégzés. Azonnali kezdési lehetõség. 

Jelentkezéseket várja a munkáltató személyesen, telefonon és 

e-mailben is. Keresni lehet: Halász Viktória Tel.: 30/822-6915 E-

mail cím: megrendeles@zalauveg.hu

személyesen, telefonon: 30/822-6915, e-

mailben: megrendeles@zalauveg.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Ricco Design Korlátolt Felelõsségû Társaság Raktári munkás targoncás-raktáros
Kozma Lászlónál a 20/950-5440-es 

telefonszámon.
Zalaegerszeg Könnyûgépkezelõ, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. ZRT. Mérnök, minõség, villamosenergia Technikai Antenna

TECHNIKAI ANTENNA A munkakör fõ célja: a gyártott 

termékek és gyártási technológiák fejlesztése, termékminõség 

és termelékenység javítása érdekében, az anyagyárral és a 

fejlesztési csoporttal való kapcsolattartás által. Feladatok 

Termék dokumentumok változásainak követése, és 

információk közvetítése az érintetteknek Termékváltoztatással 

kapcsolatos akciók vezetése (Változások bevezetése, 

projektmenedzsment) A gyári igények felmérése, fejlesztési 

javaslatok kidolgozása, közvetítése a fejlesztési csoport felé, 

adatbázis használata Változás management. A termék 

változásával kapcsolatos minden változás irányítása, a helyi 

megbeszéléseken keresztül, ezen megbeszélések vezetése. 

Gyári igény szerint technikai adatok, információk szolgáltatása 

Új termékek, projektek vezetése Elvárások 

Villamosmérnök/vagy egyéb mérnöki végzettség Önálló, 

precíz, pontos munkavégzés Projektmenedzsmentben szerzett 

tapasztalat Angol nyelvtudás   Az érdeklõdõk jelentkezését az 

alábbi e-mail címre várjuk: hu-zala-job@schneider-

electric.com 

Az érdeklõdõk jelentkezését az alábbi e-mail 

címre várjuk: hu-zala-job@schneider-

electric.com

Zalaegerszeg

Villamosmérnök, Automata gyártórendszerek 

üzemeltetõje, Gépészmérnök, 

Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, 

Mûszaki informatikai mérnök, 

fõiskola, egyetem, 

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Egyéb ügyintézõ Adminisztrátor / eladó

A munkáltató adminisztrátor - eladó munkakörbe keres 

kollégát.  Elvárás: IT alapismeret és pénztárgép kezelés. 

Elõny: eladó végzettség.   Munkaidõ: hétfõtõl - péntekig: 09.00-

17.00-ig, szombaton 09.00-12.00-ig.  

Önéletrajz megküldésével a 

zalaegerszeg@salvo.hu e-mail címen, vagy a 

30/277-3617-es telefonszámon Pintér 

Attilánénál.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakközépiskola, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.

Egyéb, máshova nem sorolható irodai, 

ügyviteli foglalkozású

irodai munkatárs/angol vagy német 

nyelvtudással

Feladatok: - munkatársak adminisztrációs támogatása - 

adatrögzítés - dokumentumok bekérése, rögzítése és 

archiválása Elvárások: - angol vagy német nyelvtudás - Word, 

Excel ismerete Gépíró tudás elõnyt jelent, de nem feltétel. 

Munkaidõ: 8.00-16.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz megküldésével 

várja a munkáltató. E-mail cím: 

jambor.andras@camiongroup.hu illetve 

melles.anna@camiongroup.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu illetve 

melles.anna@camiongroup.hu

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 
technikum, gimnázium, szakközépiskola, 

fõiskola, egyetem, 

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Titkár(nõ) titkárnõ

Nyugdíjasok jelentkezését is várják. 4 órás foglalkoztatás. 

Középfokú végzettség elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket önéletrajz 

megküldésével, e-mailben várja a munkáltató. E-mail cím: 

szort99@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 

út 2-4.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakgimnázium, szakmunkásképzõ, 

szakiskola, technikum, szakközépiskola, 

gimnázium, 



Foglalkoztató neve Munkakör FEOR neve Munkakör kiegészítés Foglalkoztató megjegyzése Jelentkezés módja Munkavégzés helye Elvárt szakképzettség Elvárst iskolai végzettség

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Útépítési mûvezetõ mûvezetõ

Elvárások: - legalább középfokú építõipari szakmai végzettség - 

1-2 év gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várják. Tel.: 

92/598-050

személyesen, telefonon: 92/598-050 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 
szakmunkásképzõ, gimnázium, technikum, 

szakközépiskola, 

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb nyomdaipari foglalkozások nyomdai csomagoló

1 mûszak (állandó délután vagy állandó éjszaka). Béren kívüli 

juttatás: - cafeteria - mûszakpótlék - bejárás támogatása 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-mailben: 92/550-

061 illetve whc.zalaegerszeg@whc.hu

személyesen, telefonon, e-mailben: 92/550-061 

illetve whc.zalaegerszeg@whc.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gyártósori összeszerelõ összeszerelõ-operátor

4 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezni lehet személyesen, e-mailben, telefonon. 

Személyesen: Zalaegerszeg Ady u. 2. E-mail: 

whc.zalaegerszeg@whc.hu Tel.: 92/550-061

személyesen, telefonon (92/550-061), e-

mailben: whc.zalaegerszeg@whc.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

általános iskola, szakmunkásképzõ, 

szakiskola, 

ZALASZÁM Informatika Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Web fejlesztõ web fejlesztõ

Feladat: - felhasználói felület tervezése - alkalmazások webes 

felületének fejlesztése - felhasználói élmény fokozása - 

fejlesztõi tervek készítése - részvétel a rendszerek 

tesztelésében, bevezetésében  Elvárások: - felsõfokú 

szakirányú végzettség - HTML5 (CSS3 és ES5) ismerete - 

Javasscript könyvtárak és keretrendszerek ismerete. Pld: 

JQuery, Bootstrap, Angular JS, React - SQL ismerete - angol 

nyelvtudás - kiváló problémamegoldó képesség - jó 

együttmûködési képesség - határidõk betartása - precizitás  

Elõnyök: - a felsorolt területeken szerzett többéves tapasztalat, 

tanfolyamok és vizsgák - ES6 és ES7 ismerete - NodeJS és 

Npm ismerete 

Farkas Olivérnél a 30/916-2666-os 

telefonszámon, vagy önéletrajzzal a 

hr@zalaszam.hu e-mail címen.

Zalaegerszeg

Web-programozó, Közgazdász programozó 

matematikus, Informatikai rendszergazda, 

Mûszaki informatikus, Informatikai 

alkalmazásfejlesztõ, 

egyetem, fõiskola, 

ZALASZÁM Informatika Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szoftverfejlesztõ Java/JEE fejlesztõ

Feladat: - Java és JEE alapú rendszerek fejlesztése (tervezése, 

programozása) - fejlesztõi tervek készítése - részvétel a 

rendszerek tesztelésében, bevezetésében  Elvárások: - 

felsõfokú szakirányú végzettség - objektumorientált vagy 

funkcionális programozási ismeretek - az alkalmazandó 

technológiák ismerete: Java és más JVM alapú nyelvek, JEE, 

Spring,SOA, SQL - angol nyelvtudás - kiváló problémamegoldó 

képesség - határidõk betartása - precizitás  Elõnyök: - a 

felsorolt területeken szerzett többéves tapasztalat, 

tanfolyamok és vizsgák - jogosítvány (B kategória) 

Farkas Olivérnél a 30/916-2666-os 

telefonszámon, vagy önéletrajzzal a 

hr@zalaszam.hu e-mail címen.

Zalaegerszeg

Szoftverfejlesztõ, Informatikai rendszergazda, 

Mûszaki informatikus, Informatikai 

alkalmazásfejlesztõ, 

egyetem, fõiskola, 

ZALASZÁM Informatika Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Rendszerüzemeltetõ (informatikai) Informatikai rendszerüzemeltetõ

A munkáltató Informatikai rendszerüzemeltetõ kollégát keres.  

Feladat: - a szerverek és a rajtuk futó információs rendszerek 

szoftverkörnyezetének üzemeltetése - az információs 

rendszerek szerver- és klienskörnyezetének installációja, 

konfigurációja - a szerverkörnyezet hibáinak megelõzése, 

azonosítása és javítása - a szerverkörnyezet performancia 

monitorozása, elemzése, javítása  Elvárások: - felsõfokú 

informatikai végzettség - Microsoft Windows és Linux 

operációs rendszerek felhasználó szintû ismerete - SQL 

ismeret - IP hálózati ismeretek - kiváló problémamegoldó 

képesség  Elõnyök: - Microsoft Windows és Linux operációs 

rendszerek adminisztráció szintû ismerete - relációs adatbázis-

kezelõ rendszerek adminisztráció szintû ismerete (Oracle, 

PostgreSQL, MySQL) - jártasság legalább egy szkript nyelven 

történõ programozásban (BASH, Awk, Perl, Python) - jártasság 

a relációs adatbázis-kezelõ és Java/JEE alapú rendszerek 

hibaelhárításában és teljesítmény hangolásában - a felsorolt 

területeken szerzett többéves szakmai tapasztalat, 

tanfolyamok és vizsgák megléte. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mártirok 

út 53.
Zalaegerszeg

Informatikai rendszergazda, Mûszaki 

informatikus, Számítástechnikai szoftver 

üzemeltetõ, Informatikai alkalmazásfejlesztõ, 

fõiskola, egyetem, 

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelõ fémszerkezet-szerelõ

Fémipari végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges 8.00-16.00 között. Keresni lehet: Farkas Ernõ Tel.: 

30/500-1820

telefonon: 30/500-1820 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

Hegesztõ végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges 8.00-16.00 között. Keresni lehet: Farkas Ernõ Tel.: 

30/500-1820

telefonon: 30/500-1820 Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Lakatos szerkezetlakatos

Lakatos végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 

között. Keresni lehet: Farkas Ernõ Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820 Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

EUROPLAY 2000 Vendéglátó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ takarítónõ

Reggeli munkavégzés: 5.00-7.00 között. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. keresni lehet: Simon Cecília Tel.: 20/377-4080

telefonon: 20/377-4080 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 



Foglalkoztató neve Munkakör FEOR neve Munkakör kiegészítés Foglalkoztató megjegyzése Jelentkezés módja Munkavégzés helye Elvárt szakképzettség Elvárst iskolai végzettség

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb ügyintézõ Tb, bér -és munkaügyi ügyintézõ

A CÉG HIRDETÉSE:  Biztos háttérrel rendelkezõ cégcsoport 

keres gyakorlattal és megfelelõ képesítéssel rendelkezõ tb, 

bér és munkaügyi munkatársat Zalaegerszegen. Teljes 

munkaidõs állás. A pályázatban az önéletrajzot fizetési igény 

megjelölésével kérjük kiegészíteni. Jelentkezés: 

info@zalamullex.hu.  Fõbb feladatok, munkák:   - Személyi- és 

munkaügyi nyilvántartások naprakész kezelése  - 

Bérelszámolás, bérszámfejtés (bérek és egyéb juttatások 

teljeskörû számfejtése)  - Munkavállalók beléptetésének és 

kiléptetésének intézése  - Adó- és járulékbevallás készítése  - 

Letiltások, családi-, adó- és személyi kedvezmények rögzítése  

- Munkaszerzõdések készítése  - Adatszolgáltatások (KSH, 

NAV, OEP).  Az álláshoz tartozó elvárások:   - 

Bérszámfejtésben és TB ügyintézésben szerzett tapasztalat  - 

Szakirányú végzettség  - Precizitás  - Felelõsségteljes, 

megbízható munkavégzés 

Önéletrajzzal - fizetési igény megjelölésével - 

az info@zalamullex.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Társadalombiztosítási ügyintézõ, szakközépiskola, technikum, gimnázium, 

ORTOPROFIL-WEST Gyógyászati 

Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Gyógyászati segédeszköz eladó gyógyászati segédeszköz eladó

Zalaegerszegii gyógyászati segédeszközöket forgalmazó 

szaküzletbe eladó munkatársat keresnek. Elvárás: érettségi és 

számítógépes alapismeretek. Elõny: egészségügyi végzettség 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Érdeklõdni 

telefonon. Keresni lehet: Jákli Gáborné Tel.: 20/349-9543 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehetséges a 

los.julia@ortoprofil.hu email címen.

jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehetséges 

a los.julia@ortoprofil.hu email címen
Zalaegerszeg Ápoló, Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Teherautó-szerelõ teherautó-szerelõ

Elvárások: - szakmai végzettség - 2 év gyakorlat Munkaidõ: 

8.00-17.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Jámbor András Tel.: 30/9462-192 E-mail cím: 

jambor.andras@camiongroup.hu

telefonon: 30/9461-192 e-mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu
Zalaegerszeg Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 

Kaman-Co Kft. Raktárkezelõ raktáros-targoncás

Zalaegerszegi telephelyû csomagolóanyagokat gyártó cég 

keres 1 fõ raktáros munkaerõt. Targoncavetõi engedély 

elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail 

cím: geza@kaman.co.hu Érdeklõdni telefonon. keresni lehet: 

Kámán Géza Tel.: 30/296-4114

fényképes önéletrajz megküldésével: 

geza@kaman.co.hu
Zalaegerszeg Targoncavezetõ, szakmunkásképzõ, 

Zalay Sped Korlátolt Felelõsségû Társaság Fuvarszervezõ fuvarszervezõ

Elvárások: - minimum érettségi - számítástechnikai ismeret - 

angol tárgyalóképes nyelvismeret Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket szakmai önéletrajz 

megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

zalayjozsef@tolna.net

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben: 

zalayjozsef@tolna.net
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, 

Zalay Sped Korlátolt Felelõsségû Társaság Általános irodai adminisztrátor adminisztrátor

Elvárások: - minimum érettségi - számítástechnikai ismeret - 

angol alapszintû nyelvismeret Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket szakmai önéletrajz 

megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

zalayjozsef@tolna.net

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben: 

zalayjozsef@tolna.net
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, 

FA-ÁSZ ÉPÍTÕIPARI ÉS KERESKEDELMI BT. Ács ács-tetõfedõ telefonon: 30/3787-182 Zalaegerszeg Ács-állványozó, Tetõfedõ, szakmunkásképzõ, 

FA-ÁSZ ÉPÍTÕIPARI ÉS KERESKEDELMI BT. Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás Építõiparban megszerzett tapasztalat elvárás. telefonon: 30/3787-182 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Kölkedi System Korlátolt Felelõsségû Társaság Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás telefonon: 30/656-0842 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Kölkedi System Korlátolt Felelõsségû Társaság Kõmûves kõmûves
Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. "B" 

kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.
telefonon: 30/656-0842 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Mobillan-Sat Informatikai Kereskedelmi és 

Szolgáltató KFT.
Hálózatszerelõ hálózatszerelõ

Magasban végzendõ munka. Elvárás: villanyszerelõ 

végzettség és B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni lehet a 92/312-270-es 

telefonszámon vagy az 

ugyfelszolgalat@mobillan.hu e-mail címen. 

Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületfestõ, mázoló festõ telefonon: 30/298-0420 Zalaegerszeg Festõ, szakmunkásképzõ, 

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves telefonon: 30/298-0420 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 


