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"A-MA" Kereskedelmi Betéti Társaság Élelmiszer eladó élelmiszer eladó

Elvárások: - szakmai végzettség - 1 év gyakorlat Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató telefonon 

várja a jelentkezéseket. Keresni lehet: Kárpáti Attiláné Tel.: 

30/688-6027

telefonon: 30/688-6027 Zalaegerszeg Élelmiszer- és vegyiáru eladó, ABC eladó, szakmunkásképzõ, 

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Bolti eladó eladó-raktáros Feladat: Bútorok összeszerelése és eladótérbe szállítása.

személyesen, vagy a 30/9594-981-es 

telefonszámon
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Varrónõ gépsoron Fizetés: alap + teljesítménybér 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari 

utca 8.
Zalaegerszeg Nõiruha-készítõ, szakmunkásképzõ, 

"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, 

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Könyvelõ (analitikus) könyvelõ

Az M. M KÖNYVELO KFT. teljes köru 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

Fényképes önéletrajzzal a 

molnar.timea@mmkonyvelo.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg

Közgazdász (fõiskolai) gazdálkodási szakon, 

Mérlegképes könyvelõ (a szak 

megjelölésével), 

egyetem, fõiskola, technikum, 

"TÓ-KA-HÁZ" VENDÉGLÕ Futárszolgálati csomagszállító ételfutár
Jelentkezni a 20/9321-394 telefonszámon 

lehet Molnár Adriennél.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és Szolgáltató 

Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Éttermi üzletvezetõ éttermi üzletvezetõ

Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú vendéglátóipari 

végzettség - 3 év gyakorlat Nyelvismeret elõnyt jelent. Fizetés 

megegyezés, megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, önéletrajz leadásával.

személyesen: önéletrajz leadásával Zalaegerszeg Vendéglátó-üzletvezetõ, 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, 

2G TERVDESIGN KFT. Gépészmérnök gépészmérnök

Pályakezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ gépész munkatársat 

keres a foglalkoztató. Feladat a 3D Solidworks környezetben 

való géptervezés, más rendszerek ismerete elõnyt jelent. Elõny 

a Visual Basic program ismerete vagy a C# program ismerete. 

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 (önéletrajz megküldésével)

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

mailben: galgyula68@gmail.com
Zalaegerszeg Gépészmérnök, fõiskola, egyetem, 

3 B HUNGÁRIA IPARI 

KERESKED.SZOLG.KFT.
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

jelentkezés elott telefonon idopont-

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

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.
Gépészmérnök gépészmérnök

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

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

A & SZ VADHÛTÕHÁZ Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr tehergépkocsi-vezetõ

Belföldi fuvarok végzésére várja a munkáltató a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - "C" kategóriás jogosítvány - 

érvényes tachográf kártya - érvényes GKI kártya Munkaidõ 6 

havi munkaidõ keretben, teljes állás. Kiemelt bérezés. Igény 

esetén lakhatási lehetõség. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Miskolczi Róbert Tel.: 20/978-0944, munkanapokon 16.00 óráig 

E-mail cím: vadhutohazegerszeg@gmail.com

személyesen, telefonon: 20/978-0944, 

munkanapokon 16.00 óráig, e-mailben: 

vadhutohazegerszeg@gmail.com

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 
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AM EU Hilfe Dienst Kft Egyéb egyszerû építõipari foglalkozású építõipari segédmunkás
Telefonon: 30/403-5337, vagy e-mail-en: 

adorjanzsolt2@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

AM EU Hilfe Dienst Kft Kõmûves kõmûves Pályakezdõket is várnak!
Telefonon: 30/403-5337, vagy e-mail-en: 

adorjanzsolt2@gmail.com
Zalaegerszeg Kõmûves, Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

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, 

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, 

ARILLA KFT.
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
4 órás betanított munka

Az Arilla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. könnyûipari 

munkakör betöltéséhez várja megváltozott munkaképességû 

és nyugdíjas munkavállalók jelentkezését, napi 4 órában.  

Feladatok: - varrás - hímzõgép kezelése - vasalóprés 

használata és szitanyomás végzése, melynek betanítását a 

munkáltató vállalja - feliratok készítése  Fizetés: bruttó 75.000 - 

90.000 Ft-ig Jelentkezni lehet a foglalkoztatónál, Gáspár 

Ibolyánál  a 20/985-3202 telefonszámon. 

Foglalkoztatónál: a 20/ 985 3202-es 

teleonszámon
Zalaegerszeg Nem ismert, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Gépjármûszerelõ autószerelõ

Újonnan indult 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, 

Autó Szántó Kft. Gépjármûkárigény-ügyintézõ munkafelvevõ-kárfelvevõ

Elvárások: - érettségi - mûszaki beállítottság - "B" kategóriás 

jogosítvány Elõny: - Audatex program ismerete - gyakorlat 

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 Nincs szakképzettsége, 
egyetem, gimnázium, szakgimnázium, 

szakközépiskola, fõiskola, technikum, 

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, 

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, 

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, 
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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, 

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, 

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Betéti Társaság
Bútorasztalos asztalos

Elvárások: - szakmai, asztalosipari végzettség - gyakorlat. 

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, 

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
betanított faipari munkás

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen, e-

mailben, postai úton. Munkaidõ: 7.30-16.30 Fizetés: 180.000,- 

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 Érdeklodni lehet: 

30/9305-276

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

BÖBAK Korlátolt Felelõsségû Társaság Autóelektronikai mûszerész Autóvillamossági szerelõ NAGYON JÓ FIZETÉS! Szállás megoldható!

Foglalkoztatónál: Barabási-Andor Kinga 

Email címe: bobakcar@bobakcar.hu 

Telefonszáma: 70/771-3505 

Zalaegerszeg
Autóelektronikai mûszerész, 

Autóvillamossági szerelõ, 

szakmunkásképzõ, technikum, 

szakközépiskola, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.

Szállítási, logisztikai és raktározási 

tevékenységet folytató egység vezetõje

logisztikai és szállítmányozási ügyintézõ 

gyakornok

Logisztikai és szállítmányozási ügyintézõ munkakör 

betöltéséhez várja a munkáltató a jelentkezõket. Elvárások: - 

angol és/vagy német és/vagy orosz és/vagy ukrán nyelvtudás 

társalgási szinten, B1 - pályakezdõk jelentkezést várják a 

gyakornoki munkakör betöltéséhez - legfeljebb középfokú 

végzettség, felsõoktatásban megszerzett képesítés nélkül - 

Ifjúsági Garancia rendszerben, 25 év alatti, gyakornoki 

munkaviszony létesítését megelõzõen regisztrált álláskeresõk 

jelentkezését várják 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, gimnázium, 

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Gépszerelõ lakatos gépszerelõ

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató. 

Munkaidõ részmunkaidõs is lehet, megbeszélés szerint. 

Elvárások: - szakmai végzettség (elsõsorban jármûipari, 

gépszerelõ) - 2 év gyakorlat Elõny a tehergépjármû javításban 

szerzett hosszabb gyakorlat, tapasztalat. Munkaidõ: 8.00-17.00 

Fizetés: 300.000,- Ft/hó bruttó, 1.700,- Ft/óra bruttó (8 órás 

foglalkoztatás) 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 Géplakatos, szakmunkásképzõ, 
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CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Lakatos lakatos

Munkaidõ részmunkaidõs is lehet, megbeszélés szerint. 

Elvárások: - szakmai végzettség (elsõsorban lakatos, 

géplakatos, autószerelõ, karosszéria-lakatos) - 2 év gyakorlat 

Elõny a tehergépjármû javításban szerzett hosszabb gyakorlat, 

tapasztalat. Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés: 300.000-360.000,- 

Ft/hó bruttó (8 órás foglalkoztatás) 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

Szerkezetlakatos, Géplakatos, 

Karosszérialakatos, Lemezlakatos, 
szakmunkásképzõ, 

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, 

DAS HAUS Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató 

Bt.
Ingatlanközvetítõ ingatlanközvetítõ

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, 

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, 

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, 

Daday Manufaktúra Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szabó, varró

Foglalkoztatónál:a  30/ 532 36 27-es 

telefonszámon
Zalaegerszeg Varrómunkás, Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Drillsport Ruházati Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ruházati gép kezelõje és gyártósor mellett 

dolgozó
varrodai kisegítõ

Szakképzettség nem szükséges. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  

út 165
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Drillsport Ruházati Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szabó, varró szakképzett varrónõ

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés 180.000,- Ft/hó nettó. (100%-os 

teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86% 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  

út 165
Zalaegerszeg

Nõiruha-készítõ, Varrómunkás, Férfiruha-

készítõ, 
szakmunkásképzõ, 

E-La Tabak Bt. Bolti eladó eladó Kereskedelmi és eladói tapasztalat, illetve lottóvizsga elõny.
Sáfár Lászlónál a 70/600-6500 telefonszámon, 

vagy a csokeszter@index.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, gimnázium, 

szakközépiskola, 
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EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekgondozó,-nevelõ gyermekfelügyelõ

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó 

lényeges feladatok: 12-18 éves speciális- és kettõs szükségletû 

gyermekek, fiatalok gondozási és nevelési feladatainak 

segítése, ellátása.  Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 

Kollektív Szerzõdésben foglaltak rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:  - Pedagógiai asszisztens, gyermek-és 

ifjúsági felügyelõ  - Büntetlen elõélet  A pályázat elbírálásánál 

elõnyt jelent:  - Gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat.  

Elvárt kompetenciák:  - Jó szintû tolerancia, empátiás készség, 

adekvát konfliktuskezelési képesség, elõítélet mentesség  A 

munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a 

pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.  A 

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Frühwirth Anna humán szervezõ nyújt, a 0692/599-392/ 17-es 

melléken.

Postai úton az EMMI Speciális 

Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és 

Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona 

címére (8900 Zalaegerszeg, Posta út 144.) 

Elektronikus úton Frühwirth Anna részére a 

fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu e-mail 

címre.

Zalaegerszeg
Pedagógiai asszisztens, Gyermek- és ifjúsági 

felügyelõ (gyermekfelügyelõ), 
fõiskola, szakközépiskola, 

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és Kivitelezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
Gyártósorra anyagmozgató segédmunkás

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hoch 

János út 51.
Zalaegerszeg Nem ismert, 

szakgimnázium, gimnázium, 

szakmunkásképzõ, általános iskola, 

szakközépiskola, 

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

kötött gép kezelõje
stancagép-kezelõ

fényképes önéletrajzzal a 

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

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

gimnázium, technikum, 

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, 

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 mûszakos munkarend: 6-14 óra és 14-22 óra, 

csak hétköznap. 8. általános iskolai végzettség elvárás. 

Fémipari végzettség, szakmai gyakorlat elõnyt 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, 

FRIGE-PLASZT IPARI KERESKEDELMI KFT.
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
Mûanyagipari betanított munkás

Cégünk, a Frige Plaszt Kft. 25 éve a magyar mûanyag 

csomagoló ipari piac egyik meghatározó szereplõje, teljes 

mértékben magyar tulajdonú vállalat. Jelenleg zalaegerszegi 

üzemünkbe keressük új kollégánkat Mûanyagipari betanított 

munkás munkakörbe.  Feladatok: Mûanyag termékeket gyártó 

berendezések, gépek felügyelete, Legyártott termékek 

ellenõrzése, sorjázása és csomagolása, Gyártásközi selejt és 

sorja újra hasznosítása Munkautasítások betartása szerinti 

munkavégzés.  Elvárások: Minimum 8 általános iskolai 

végzettség, Három mûszakos munkarend vállalása, Precíz, 

önálló munkavégzés,  További információk: Felelõsségtudó, 

megbízható személyiség.  Amit kínálunk: Azonnali 

munkakezdés, Családias légkör (mûszakonként három-négy 

dolgozó) Biztos, hosszútávú munkalehetõség, Utazási költség 

teljes térítése (helyijárat is), Alapbér + mûszak pótlék + 

minõségi bérpótlék 13. havi juttatás Szabadságkiadás 

rugalmas kezelése, személyre szabott kiadása, Kulturált 

munkakörülmények.  Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!  

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Andráshida Amennyiben 

hirdetésünk felkeltette az érdeklõdését, kérem küldje el 

részünkre önéletrajzát a frigearpi@gmail.com email címre vagy 

érdeklõdjön Kovács Árpád ügyvezetõnél a +36309862050 -es 

telefonszámon.

Kovács Árpád ügyvezetõnél a +36309862050 -

es telefonszámon
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Farkas Anna vállalkozó Pultos pultos

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. 

Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Ruhagyári ABC 

Pavilonsor - Gyógygödör Nyitvatartás: 6.00-20.00 Munkaidõ, 

fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Farkas Anna Tel.: 30/291-3346

személyesen, telefonon: 30/291-3346 Zalaegerszeg Vendéglátó eladó, általános iskola, 
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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
Szerkezetlakatos 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, 

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható irodai, 

ügyviteli foglalkozású
értékesítõ

Fémipari termékek értékesítéséhez várja a munkáltató a 

munkavállalók jelentkezését, zalaegerszegi munkavégzéshez. 

Elvárások: - kereskedelmi végzettség - "B" kategóriás 

jogosítvány - gyakorlat - számítástechnikai alapismeret Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint, forgalomorientált. 

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, gimnázium, technikum, 

szakközépiskola, 

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
Áruszállító (gépkocsivezetõ) gépkocsivezetõ

"B" kategóriás jogosítvánnyal és legalább 3 év vezetõi 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését várják. 

Belföldi fuvarozás. "B+E" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. 

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, 

Fitos Ferencné egyéni vállalkozó Pultos
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji 

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

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, 

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

Számítógépkezelõi alapismeretek elvárás. 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

Egyéb, máshova nem sorolható technikus mérnökségi technikus

Elvárások: - gépésztechnikus vagy mechatronikai technikus 

vagy elektrotechnikus - alapfokú angol nyelvismeret - 

számítástechnikai ismeret Fizetés megegyezés alapján. 

Munkáltató biztosít az alapfizetésen kívül: - 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

Mechatronikai technikus, Gépésztechnikus, 

Elektrotechnikai technikus, 
technikum, 

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, 

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, 

Ford Szántó 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.: 30/363-2559

személyesen, telefonon: 30/363-2559 e-

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

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, 

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, 

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.
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.
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, 

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

Feltétel: szakirányú végzettség - Munkarend: két mûszak (6.00-

14.00 vagy 14.00-22.00) - Fizetés: megegyezés szerint A 

munkáltató szállást biztosít a távolabbról jelentkezõknek. 

Jelentkezni lehet a 92/597-120-as 

telefonszámon vagy a ganzeg@ganzeg.hu e-

mail címen.

Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Egyéb mûszaki foglalkozású MEO osztályvezetõ

Fõbb feladatok:  - A minõségirányítással kapcsolatos 

valamennyi tevékenység koordinálása, minõségfelügyelet 

eljárásrendjének karbantartása, mûködtetése  - A 

minõségfejlesztési intézkedések kezdeményezése, abban való 

aktív együttmûködés  - Idegen áru ellenõrzés, gyártásközi 

ellenõrzések, végátvételi vizsgálatok végrehajtásának 

irányítása, ellenõrzése és dokumentálása  - Mérõeszközök 

állapotának, kalibráltságának felügyelete  - A minõségügyi 

rendszer kiépítése,karbantartása, mûködésének felügyelete  - 

Minõségi reklamációk ügyintézése   Elvárások a pályázótól: -  - 

Felsõfokú mûszaki végzettség  - Számítógépes ismeret 

felhasználói szinten  - Méréstechnikai ismeretek  - 

Acélszerkezet gyártási szabványok ismerete  - 

Minõségtechnikák ismerete    Elõny:  - Anyagvizsgálói 

jogosultságok  - Német nyelv ismerete  Amit kínálunk:  - 

Kihívásokkal teli, változatos munkakör  - Szakmai fejlõdési 

lehetõség  - Hosszú távú munkalehetõség, biztos jövedelem  - 

Teljesítmény arányos ösztönzési rendszer 

Fényképes szakmai önéletrajzát 

jövedelemigényének megjelölésével, a 

ganzeg@ganzeg.hu elektronikus levélcímre 

kérjük elküldeni, telefonszámunk: 92/597-120

Zalaegerszeg Nem ismert, egyetem, fõiskola, 

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Forgácsoló forgácsoló

Feltétel: szakirányú végzettség - Munkarend: két mûszak (6.00-

14.00 vagy 14.00-22.00) - Fizetés: megegyezés szerint A 

munkáltató szállást biztosít a távolabbról jelentkezõknek. 

Jelentkezni lehet a 92/597-120-as 

telefonszámon vagy a ganzeg@ganzeg.hu e-

mail címen.

Zalaegerszeg CNC-forgácsoló, Gépi forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

GERENCSÉR DIÁNA Egyszerû ipari foglalkozású cipõjavító mûhelyi kisegítõ - részmunkaidõs

Kezdetben részmunkaidõ, késõbb teljes állásban való 

foglalkoztatás is lehetséges.  Elvárás: jó kézügyesség és jó 

kommunikációs készség.  Elõny: varrni tudás. 

Telefonon: 30/462-8618 vagy e-mail-en: 

gerencser.diana@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

általános iskola, szakmunkásképzõ, 

gimnázium, szakközépiskola, 

GERI-VILL KFT. Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ
villanyszerelõ szakmunkás vagy 

villanyszerelõ segéd
telefonon: 30/957-0011 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, Villanyszerelõ, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

szakiskola, 

GLOBAL IT Services Kft. Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

Zalaegerszegi, 2002-óta stabilan mûködõ cég, erõs és 

gyengeáramú rendszerek kivitelezéséhez munkatársakat keres.  

Szakmai tapasztalat elõnyt jelent, de pályakezdõk jelentkezését 

is várják.  A cég nettó 260000Ft/hó bért kínál.

Telefonon a Foglalkoztatónál: 30/474-8807 Zalaegerszeg Villanyszerelõ, technikum, szakmunkásképzõ, 

GLOBAL METAL WELDING Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb vas- és fémipari foglalkozások betanított fémipari munkás

Bér: Bruttó 200.000-450.000 között tapasztalattól függõen, 

megegyezés szerint.

Jelentkezni munkanapokon 8-16-ig az alábbi 

telefonszámon: 30/839-32-42, kapcsolattartó: 

Németh Attila

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 
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GLOBAL METAL WELDING Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó MIG hegesztõ

Bér: Bruttó 200.000-450.000 között tapasztalattól függõen, 

megegyezés szerint.

Jelentkezni munkanapokon 8-16-ig az alábbi 

telefonszámon: 30/839-32-42, kapcsolattartó: 

Németh Attila

Zalaegerszeg
Hegesztõ, Eljárás szerinti hegesztõ (az eljárás 

megjelölésével), 
szakmunkásképzõ, 

GLOBAL METAL WELDING Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Lakatos lakatos

Bér: Bruttó 200.000-450.000 között tapasztalattól függõen, 

megegyezés szerint.

Jelentkezni munkanapokon 8-16-ig az alábbi 

telefonszámon: 30/839-32-42, kapcsolattartó: 

Németh Attila  

Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, Lemezlakatos, Géplakatos, szakmunkásképzõ, 

GOLD-TECH KFT. Óra-ékszer és díszmûáru eladó ékszerbolti eladó

Ékszerüzletbe keres a munkáltató munkavállalót. A 

munkavégzés helye: a zalaegerszegi Tesco Áruházban lévõ 

üzletsoron. Elvárások: - eladó vagy boltvezetõ vagy becsüs 

végzettség - 1 éves kereskedelmi gyakorlat - büntetlen elõélet - 

ápolt, jó megjelenés - jó kommunikációs készség Elõny: - a 

marketing tevékenység ismerete - szakirányú végzettség - 

alapfokú angol és/vagy német nyelvismeret Szakképzettség 

hiányában, a felvételin történõ megfelelés esetén a 

foglalkoztató megegyezés szerint segíti a munkakör 

betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen várja a munkáltató, nyomtatott önéletrajz 

leadásával.

Személyesen, nyomtatott önéletrajzzal a 

foglalkoztatónál a zalaegerszegi Tesco 

Áruházban (Sport u. 1)

Zalaegerszeg
Kereskedõ-boltvezetõ, Becsüs (szakirány 

megjelölésével), 

gimnázium, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

GRAPHIKCONSULT Kft. Grafikus és multimédia-tervezõ
Foglalkoztatónál: A 

gyorffy.edina@turboprint.hu címen.
Zalaegerszeg

Nincs szakképzettsége, Grafikus (a 

tevékenység megjelölésével), 

gimnázium, szakmunkásképzõ, fõiskola, 

szakközépiskola, 

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, 

Get Work Trend Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Marós CNC marós

Szakképzett munkatársakat Fanuc vagy NCT vezérelt és 

Heidenhain itnc 540 vezérelt gépekre keres a munkáltató. 

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fõbb feladatok: - az elõírt 

munkadarabok gyártási folyamatainak elvégzése mûszaki rajz 

alapján - forgácsoló gépek kezelése, beállítása, kiszolgálása - 

technológiai elõírások betartása - a munkadarabok folyamatos 

ellenõrzése az elõírt specifikációk alapján - hibás darabok 

elkülönítése, jelentése Elvárások: - szakmunkás végzettség 

(Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló, marós) - magas szintû 

mûszaki rajzolvasás - precizitás, alkalmazkodás - 2 mûszakos 

munkarend vállalása Elõny: - NCT vagy Fanuc vezérlés 

ismerete - Heidenhain itnc 540 vagy hasonló heidenhain 

vezérlés ismerete - forgácsolás területén eltöltött 1-2 éves 

tapasztalat A munkáltató ajánlata: - kiemelkedõ bérezés - 

hosszútávú munkavégzés - utazási költségtérítés - folyamatos 

szakmai fejlõdés - 30%-os délutános mûszakpótlék Jelentkezni: 

személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Farkas Gréta 

- 20/351-6734 Gawin Csaba - 20/265-7344 E-mail: 

greta.farkas@getwork.hu

személyesen, telefonon: 20/351-6734 e-

mailben: greta.farkas@getwork.hu
Zalaegerszeg Gépi forgácsoló, Marós, CNC-forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

Get Work Trend Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Fúrós koordináta fúrógép kezelõ

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fõbb feladatok: - az elõírt 

munkadarabok gyártási folyamatainak elvégzése mûszaki rajz 

alapján - forgácsoló gépek kezelése, beállítása, kiszolgálása - 

technológiai elõírások betartása - a munkadarabok folyamatos 

ellenõrzése az elõírt specifikációk alapján - hibás darabok 

elkülönítése, jelentése Elvárások: - szakmunkás végzettség 

(Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló) - magas szintû mûszaki 

rajzolvasás - precizitás, alkalmazkodás - 2 mûszakos 

munkarend vállalása Elõny: - Heidenhain 180 vagy bármely 

vezérlés ismerete - forgácsolás területén eltöltött 1-2 éves 

tapasztalat A munkáltató ajánlata: - kiemelkedõ bérezés - 

hosszútávú munkavégzés - utazási költségtérítés - folyamatos 

szakmai fejlõdés - 30%-os délutános mûszakpótlék Jelentkezni: 

személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Farkas Gréta 

- 20/351-6734 Gawin Csaba - 20/265-7344 E-mail: 

greta.farkas@getwork.hu

személyesen, telefonon: 20/351-6734 e-

mailben: greta.farkas@getwork.hu
Zalaegerszeg Gépi forgácsoló, CNC-forgácsoló, szakmunkásképzõ, 
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Get Work Trend Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Hegesztõ, lángvágó hegesztõ

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fõbb feladatok: - az elõírt 

munkadarabok hegesztési folyamatainak elvégzése mûszaki 

rajz alapján - összeállító lakatossal való együttmûködés - 

összeállítógépben való hegesztés - technológiai elõírások 

betartása - a munkadarabok folyamatos ellenõrzése az elõírt 

specifikációk alapján - hibás darabok elkülönítése, jelentése 

Elvárások: - szakmunkás végzettség (CO hegesztõ) - magas 

szintû mûszaki rajzolvasás - precizitás, alkalmazkodás - 2 

mûszakos munkarend vállalása Elõny: - emelõgép kezelõ 

jogosítvány - hegesztési területen szerzett 1-2 éves tapasztalat 

A munkáltató ajánlata: - kiemelkedõ bérezés - hosszútávú 

munkavégzés - utazási költségtérítés - folyamatos szakmai 

fejlõdés - 30%-os délutános mûszakpótlék Jelentkezni: 

személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Farkas Gréta 

- 20/351-6734 Gawin Csaba - 20/265-7344 E-mail: 

greta.farkas@getwork.hu

személyesen, telefonon: 20/351-6734 e-

mailben: greta.farkas@getwork.hu
Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

Get Work Trend Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Vas- és fémszerkezeti lakatos vas- és fémszerkezeti lakatos

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fõbb feladatok: - az elõírt 

munkadarabok gyártási folyamatainak elvégzése mûszaki rajz 

alapján - alkatrészek egyengetése - összeállító készülékben 

való összeállítás - hegesztési és tisztítási feladatok - 

technológiai elõírások betartása - a munkadarabok folyamatos 

ellenõrzése az elõírt specifikációk alapján - hibás darabok 

elkülönítése, jelentése Elvárások: - szakmunkás végzettség 

(Vas-és fémszerkezet lakatos) - magas szintû mûszaki 

rajzolvasás - precizitás, alkalmazkodás - 2 mûszakos 

munkarend vállalása Elõny: - emelõgép kezelõ jogosítvány - 

lakatos területen szerzett 1-2 éves tapasztalat A munkáltató 

ajánlata: - kiemelkedõ bérezés - hosszútávú munkavégzés - 

utazási költségtérítés - folyamatos szakmai fejlõdés - 30%-os 

délutános mûszakpótlék Jelentkezni: személyesen, telefonon, 

e-mailben. Keresni lehet: Farkas Gréta - 20/351-6734 Gawin 

Csaba - 20/265-7344 E-mail: greta.farkas@getwork.hu

személyesen, telefonon: 20/351-6734 e-

mailben: greta.farkas@getwork.hu
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Biztosítási üzletkötõ üzletkötõ

Vállalkozói jogviszony. Elvárások: - érettségi - 

számítástechnikai alapismeretek Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: Joós László 

Tel.: 30/4753-620 E-mail cím: laszlo.joos@groupama.hu

személyesen, telefonon: 30/4753-620 e-

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

technikum, fõiskola, egyetem, gimnázium, 

szakközépiskola, 

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, 

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, 

GÖCSEJ NYOMDA NYOMDAIPARI 

KERESK.KFT.
Nyomdai elõkészítõ

Foglalkoztatónál: Az info@gocsejnyomda.hu 

címen
Zalaegerszeg

Nem ismert, Grafikus (a tevékenység 

megjelölésével), Nincs szakképzettsége, 

szakiskola, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, gimnázium, 

GÖCSEJ NYOMDA NYOMDAIPARI 

KERESK.KFT.
Lakberendezõ, dekoratõr

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Bajcsy 

Zs.  tér 2 . szám alatt személyesen 

önéletrajzzal

Zalaegerszeg
Nincs szakképzettsége, Nem ismert, 

Dekoratõr, kirakatrendezõ, 
szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

HELSA Konfekcióipari Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Textilipari gép kezelõje és gyártósor mellett 

dolgozó
betanított varrómunkás

Helsa Kft Andráshidai textilüzemébe munkatársakat keres 

betanított varrómunkás munkakörbe. Szakmai végzettség vagy 

gyakorlat elõnyt jelent. A munkakör gyermekbarát, 

részmunkaidõs foglalkoztatás is megoldható. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató személyesen 

és telefonon is várja az érdeklõdõket, jelentkezõket. Keresni 

lehet: Adorján Judit  Tel.: 92/550-380

személyesen, telefonon: 92/550-380 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

HORVÁTH GÁBOR,VÁLLALKOZÓ Kertészmérnök telepvezetõ virágkertészetbe Bér megegyezés szerint. Foglalkoztatónál telefonon: 30/902-7230 Zalaegerszeg Kertészmérnök, egyetem, fõiskola, 

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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HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mûszaki elõkészítõ

Jelentekezni: Szakmai önéletrajzzal, a kapcsolódó szakmai 

tapasztalat részletezésével, valamint telefonszám 

megjelölésével. Mûszaki elõkészítõ technikus/mérnök Fõbb 

feladatok, munkák:  Felmérések Költségvetések készítése; 

Tervek felülvizsgálata; Kapcsolattartás az alvállalkozókkal; 

Adminisztratív feladatok Az álláshoz tartozó elvárások:  Min. 

középfokú végzettség (technikus) MS Office programcsomag 

ismerete Jó kommunikációs képesség Jó stressztûrõ képesség 

Az állás betöltéséhez elõnyt jelent:  "B" kategóriás jogosítvány 

Építõmérnöki vagy mûszaki végzettség Tervezõprogramok 

(autoCAD) felhasználói szintû ismerete Amit kínálunk:  

Fõállású, határozatlan idejû munkaviszony Versenyképes 

fizetés Frissen végzettek jelentkezését is szívesen várjuk! 

 A hydrocomp@hydrocomp.hu  címre küldött 

önéletrajzzal.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, Építészmérnök, fõiskola, technikum, 

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr Gépkocsivezetõ

Zalaegerszegen meghatározó, nagy múlttal rendelkezõ 

építõipari vállalkozás TEHERGÉPJÁRMÛ-VEZETÕKET keres  

Fõbb feladatok, munkák: Építõipari munkák kivitelezéshez 

hasznát tehergépjármûvek vezetése Az álláshoz tartozó 

elvárások: "C" kategóriás jogosítvány PÁV vizsga Amit 

kínálunk: Versenyképes havi jövedelem Szakmai fejlõdési 

lehetõség Elõny:  építõiparban szerzett szállítási tapasztalat 

GKI kártya  Jelentkezni lehet:szakmai önéletrajzzal, a 

kapcsolódó szakmai tapasztalat részletezésével, valamint 

telefonszám megjelölésével. 

 Szakmai önéletrajzzal, a kapcsolódó szakmai 

tapasztalat részletezésével, valamint 

telefonszám megjelölésével.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Horváth és Társa Kft. Egyéb takarító és kisegítõ takarítónõ

Részmunkaidõs foglalkoztatás. Munkaidõ: hétfõtõl-vasárnapig: 

5.00-7.00 óra között. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Simon Cecília Tel.: 20/377-408 E-mail cím: 

golfiroda@europlay2000.hu

telefonon: 20/377-4080 e-mailben: 

golfiroda@europlay2000.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

A munkáltató várja a szakmunkásképzõben, nappali tagozatos 

hallhgatóként végzett szakképzett villanyszerelõ 

munkavállalók jelentkezését. 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 Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, 

Infrahõkép Kft. Hõszigetelõ betanított hõszigetelõ

Szakmai végzettség illetve gyakorlat elõnyt jelent. 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, általános iskola, 

Inno-Szinergia Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Projektmenedzser-asszisztens Junior menedzser

Releváns szakmai múlttal rendelkezõ, projektfejlesztéssel, 

pályázatírással, menedzsmenttel foglalkozó cégcsoport 

zalaegerszegi irodájába 1 fõ junior menedzsert keres 2019. 

október munkakezdéssel.  Feladatok: Senior 

projektmenedzserek munkájának segítése az alábbi területeken 

pályázatírás, projekt menedzsment elsõsorban fenntartható 

fejlõdés, egészségtudatos életmód, kutatás-fejlesztés és 

nemzetközi kapcsolatok témakörökben  Elvárások a pozíció 

kapcsán: Felsõfokú végzettség Számítógépes ismeret 

Megbízható, precíz munkavégzés Elõnyök: Nemzetközi, 

bilaterális programok területén szerzett tapasztalat 

Pályázatírás, pályázatkezelés, projektmenedzsment területén 

szerzett tapasztalat Tárgyalóképes angol nyelvtudás  B 

kategóriás jogosítvány  Szükséges képességek, készségek: 

Proaktivitás Problémamegoldó készség Kiváló kommunikációs 

készség Csapatszellem Amit kínálunk: Innovatív feladatok 

Stabil vállalat által nyújtott biztos háttér Fiatal, összetartó 

csapat Folyamatos kihívás, szakmai fejlõdési lehetõség 

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklõdését  pályázati 

anyagát 2019. október 13-ig várjuk a penzugy@omega-

csoport.hu e-mail címre az alábbi mellékletekkel: részletes 

szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével), motivációs 

levél 

A penzugy@omega-csoport.hu e-mail címre  

2019.10.31-ig
Zalaegerszeg Közgazdász (fõiskolai) gazdálkodási szakon, fõiskola, egyetem, 
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JOKY KFT. Egyéb építési, szerelési foglalkozású ablakbeépítõ

Ablakbeépítõ munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók 

jelentkezését. Jó fizikum, szakmunkás végzettség illetve 8. 

általános esetén gyakorlat szükséges. Munkaidõ beosztás: heti 

4 nap, 4x10 óra, péntek szabad.  Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. 

Keresni lehet: Olasz Károly Tel.: 92/510-932

személyesen, elõtte telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 92/510-932
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû Társaság Melegburkoló Hidegburkoló
Foglalkoztatónál: Hotel Balaton,Balatoni út 

2./A
Zalaegerszeg Burkoló, Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû Társaság Vízmûszivattyú-kezelõ Wellness gépész
 Újonnan nyíló Balaton Hotel -ba Wellness gépészt keresnek. 

NAGYON JÓ FIZETÉS!

Jandó Zoltán Email címe: 

jade13@citromail.hu Telefonszáma: 20/979 

9294

Zalaegerszeg

Gépésztechnikus, Nem ismert, Vízügyi 

technikus, Víz- és szennyvíztechnológus 

technikus, Kazángépész, 

szakközépiskola, technikum, 

szakmunkásképzõ, 

JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. Egyéb takarító és kisegítõ takarító

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

várja a munkáltató. 4-6-8 órás foglalkoztatás, megbezsélés 

szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

lehet személyesen, telefonon. Cím: Zalaegerszeg Sport u. 1. 

Keresni lehet: Németh Ernõné Tel.: 30/942-7893

személyesen: Zalaegerszeg Sport u. 1. illetve 

telefonon: 30/942-7893
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

KL-BAU JUNIOR Építõ és Ingatlanforgalmazó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves

Jelentkezni lehet a 30/237-9245-ös 

telefonszámon.
Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

KL-BAU JUNIOR Építõ és Ingatlanforgalmazó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb egyszerû építõipari foglalkozású segédmunkás

Jelentkezni lehet a 30/237-9245-ös 

telefonszámon.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

KOMPLEX THERMO KFT. Vezeték- és csõhálózat-szerelõ Víz-gáz és központifûtés szerelõ
Fizetés megegyezés szerint. A munkáltató pályakezdõk 

jelentkezését is várja.
Telefonon: 30/746-5391 Zalaegerszeg

Gázvezeték- és készülékszerelõ, Csõhálózat-

szerelõ, Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

technikum, 

KOMÁROMY Pékáru Elõállító és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pék

A Komáromy Kft. zalaegerszegi pékségébe sütõipari 

szakmunkásokat keres azonnali kezdéssel.  A munkarend 

változó, megbeszélés szerint. Jelentkezni a 20/241-8420-as 

telefonszámon lehet. 

Jelentkezni a 20/241-8420-as telefonszámon 

lehet.
Zalaegerszeg Pék, szakmunkásképzõ, 

KORONA PÉKSÉG KFT. Pék pék

Kézmûves pékség gyakorlattal rendelkezõ kollegák 

jelentkezését várja. Feladatok: - sütõipari termékek, finom áruk, 

péksütemények elõállítása - termék minõségének ellenõrzése - 

minõségi termék elõállítása - pontos, precíz munkavégzés, 

csapatszellem Munkáltató biztosít: - bónusz cafeteria 

lehetõségek - dolgozói kedvezmények - szakmai fejlõdés 

lehetõsége Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Tel.: 20/9464-411 (munkaidõben: 8.00-16.00 között) 

E-mail cím: koronapekseg@koronapekseg.hu

személyesen, telefonon: 20/9464-411 

(munkaidõben: 8.00-16.00 között), e-mailben: 

koronapekseg@koronapekseg.hu

Zalaegerszeg Pék-cukrász, Pék, szakmunkásképzõ, 

Kancsal Miklós Ernõ
Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi 

foglalkozású

tudatfejlesztõ számítógépes alkalmazások 

terjesztõje

Tudatfejlesztõ számítógépes alkalmazások terjesztéséhez várja 

a munkáltató a jelentkezõket. Számítógépes adatok, tartalmak 

gyors elérését biztosító interaktív logikai hálózatok kezelésére 

képezi ki a jelentkezõket a foglalkoztató. Szüksége ismeretek 

megszerzése, begyakorlása után a jelentkezõk saját 

környezetükben szolgáltatóként, 8.000,- forintos órabérért 

rendszeres munkalehetõséghez juthatnak. Foglalkoztatás 

vállalkozói jogviszonyban. Pályakezdõk és nyugdíjasok 

jelentkezését is várják. Távmunka, otthon végezhetõ saját 

idõbeosztás alapján. Elvárások: - legalább érettségi - 

számítástechnikai alapismeretek - jó kommunikációs készség - 

megbízhatóság, önállóság Jelenkezéseket személyesen várja a 

munkáltató. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 92/510-985

személyesen, elõtte telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 92/510-985
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakgimnázium, gimnázium, szakközépiskola, 

fõiskola, technikum, egyetem, 

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, 

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
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, 
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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, 

Kondorosi Ákos ev. Egyéb takarító és kisegítõ takarítónõ

Nyugdíjasok jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaviszony 

3 illetve 6 órás, megbeszélés szerint. Munkavégzés délelõtt 

Zalaegerszegen. Fizetés: 55.875-149.000,- Ft/hó munkaidõtõl 

függõen. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. 

Keresni lehet: Sipos Beáta Tel.: 30/4262-720 illetve 30/247-5646

telefonon: 30/4262-720 illetve 30/247-5646 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Kovács Gyula Étkezdei kisegítõ étkezdei dolgozó A munkáltató grilltermékek sütésére keres dolgozókat. telefonon: 20/977-7711 . Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

Kuruczné Szabó Erzsébet Bolti eladó
Kézügységgel, jó kommunikációs készséggel rendelkezõk 

jelentkezését várják. Nyelvtudás elõny .

Foglalkoztatónál: az info@dekor4you.hu 

címre küldött önéletrajzzal.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

gimnázium, 

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos lakatos

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, lakatos szakképesítéssel 

rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai berendezések 

telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Kezdõ fizetés 

megegyezés, megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet e-mailben 

illetve személyesen. E-mail cím: munkaugy@liftgeneral.hu 

(fényképes önéletrajz megküldésével) Személyesen: a 92/599-

217 számon történõ telefonos egyeztetést követõen, a délelõtti 

órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

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

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ villanyszerelõ

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, villanyszerelõ 

szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai 

berendezések telepítésére és karbantartására, szervízelésére. 

Kezdõ fizetés: bruttó 330.000,-Ft. Jelentkezni lehet e-mailben 

illetve személyesen. E-mail cím: munkaugy@liftgeneral.hu 

(fényképes önéletrajz megküldésével) Személyesen: a 92/599-

217 számon történõ telefonos egyeztetést követõen, a délelõtti 

órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

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

Libra-Art Betéti Társaság Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

Zalaegerszegen a Városi Uszoda területére keres a munkáltató 

építõipari segédmunkásokat. 8. általános iskolai végzettség 

elvárás. Építõipari gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Tallián Miklós Tel.: 30/652-

5377

telefonon: 30/652-5377 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

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, 

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. Felelõs mûszaki vezetõ, építõipar
felelõs mûszaki vezetõ (építõipar-

fémszerkezetipar)

Építõipari tevékenységgel (fémszerkezetipar) foglalkozó cég, 

várja a munkavállalók jelentkezését felelõs mûszaki vezetõ 

munkakör betöltéséhez. Elvárás a legalább szakközépiskolai, 

technikumi végzettség. Gyakorlat nem elvárás, de elõnyt jelent. 

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 Nincs szakképzettsége, technikum, szakközépiskola, 

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, 

LÕRINCZ AUTÓBONTÓ KFT. Gépjármû- és motorkarbantartó, -javító autószerelõ
Lõrincz Autóbontó Kft. szerelõt keres, pályakezdõk és 

nyugdíjasok jelentkezését is várják.

Jelentkezni lehet a foglalkoztatónál, Lõrincz 

Sándornál telefonon a 30/902-7299 illetve 

92/310-991 számon, továbbá lorinczauto@t-

online.hu e-mail címen. 

Zalaegerszeg
Gépjármûkarbantartó, Autóvillamossági 

szerelõ, Autószerelõ, 
szakmunkásképzõ, 



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

LÕRINCZ AUTÓBONTÓ KFT. Rakodómunkás udvari segédmunkás
Lõrincz Autóbontó Kft. udvari segédmunkást keres, 

pályakezdõk és nyugdíjasok jelentkezését is várják.

 Jelentkezni lehet a foglalkoztatónál, Lõrincz 

Sándornál telefonon a 30/902-7299 illetve 

92/310-991 számon, továbbá lorinczauto@t-

online.hu e-mail címen.  

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Lót-Fut Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bolti eladó betanított eladó (telefon)

Középfokú végzettséggel betölthetõ az állás, szakképzettség 

nem szükséges. Munkavégzés helye a Tesco-ban mûködõ 

mobiltelefon bolt. Azonnali kezdési lehetõség. Nyitvatartás: 

9.00-20.00 között. Havi 15 munkanap. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben is várják. Keresni lehet: Ravasz Tibor Tel.: 20/345-

4011 E-mail: ravasz.tibor@freemail.hu

személyesen, telefonon: 20/345-4011 e-mail: 

ravasz.tibor@freemail.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, gimnázium, 

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, 

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Karosszéria lakatos karosszéria lakatos

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

mihok.gabor@mcar.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 

46.
Zalaegerszeg Karosszérialakatos, szakmunkásképzõ, 

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, 

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Fémfestõ, fémmázoló fémfestõ

Festõ (fémfesõ, szobafestõ, dukkózó) végzettséggel illetve 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését várják. 

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, 

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, 

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, 

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

Elvárás a felsõfokú szakirányú végzettség: - szociális munkás - 

szociálpedagógus - pszichológus Fizetés Kjt. alapján, 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: 

Kardos Ádám Tel.: 30/233-2420 E-mail cím: 

kardosadam@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/233-2420 e-

mailben: kardosadam@gmail.com
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 Kjt. alapján, megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várják. Keresni lehet: Kardos Ádám Tel.: 30/233-2420 E-mail 

cím: kardosadam@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/233-2420 e-

mailben: kardosadam@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, gimnázium, 

Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves

Kónyáné Jendrics Anikó    

info@mannakert.hu     70/615-3654
Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kertépítõ kertész kertész

 Kónyáné Jendrics Anikó  Telefonszáma: 

70/615 3564
Zalaegerszeg Kertész, 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, 

MÁV FELÉP.KARB. ÉS GÉPJAV. KFT. Pályamunkás

A MÁV FKG Kft. pályamunkás munkakör betöltéséhez várja a 

munkavállalók jelentkezését. A munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség: 8 általános. Elõny: fémipari 

végzettség Fizetés: bruttó 170-190 000,- Ft.  Jelentkezni lehet 

Sipos Aliznál telefonon, a 30/548-9172-es telefonszámon. 

Jelentkezni lehet Sipos Aliznál telefonon, a 

30/548-9172-es telefonszámon.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 
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MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Üzemanyagtöltõ állomás kezelõje üzemanyagtöltõ állomás kezelõ

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni 

lehet: Molnár Tibor Tel.: 30/378-7585

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

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

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Konyhai kisegítõ konyhai kisegítõ

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

személyesen, telefonon: 30/9797-178 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Pincér pincér

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség 

hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

is várják. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Gyakorlat elõnyt jelent. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Németh Árpád 

Tel.: 30/9797-178

személyesen, telefonon: 30/9797-178 Zalaegerszeg Pincér, szakmunkásképzõ, 

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 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, 



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

NANORB KFT Erdõmérnök, erdészeti tanácsadó erdõmérnök

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 Erdõmérnök, egyetem, fõiskola, 

NORKY Ablak Építõipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

Munkavégzés helye változó: Gyõr-Sopron-Pest-Veszprém-

Fejér és Zala megye. Elvárások: - jó fizikum - egészségügyi 

alkalmasság Nyílászárók beépítésében szerzett szakmai 

tapasztalat elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben (önéletrajz 

megküldésével) is várja a munkáltató. Keresni lehet: Olasz 

Norbert Tel.: 70/3424-302 E-mail cím: norkykft@gmail.com

telefonon: 70/3424-302 e-mailben (önéletrajz 

megküldésével): norkykft@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

NORKY Ablak Építõipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületasztalos nyilászáró beépítõ

Munkavégzés helye változó: Gyõr-Sopron-Pest-Veszprém-

Fejér és Zala megye. Elvárások: - jó fizikum - egészségügyi 

alkalmasság Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a 

foglalkoztató. Nyílászárók beépítésében szerzett szakmai 

tapasztalat elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben (önéletrajz 

megküldésével) is várja a munkáltató. Keresni lehet: Olasz 

Norbert Tel.: 70/3424-302 E-mail cím: norkykft@gmail.com

telefonon: 70/3424-302 e-mailben (önéletrajz 

megküldésével): norkykft@gmail.com
Zalaegerszeg

Asztalos, Bútor- és épületasztalosipari 

technikus, Mûbútorasztalos és restaurátor, 
szakmunkásképzõ, 

NYEST Business Company Vendéglátóipari 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szakács szakács

A munkáltató szakácsot keres kimelt bérezéssel.  

Munkavégzés helye: Ernesto Pizzéria Svejk Sörözõ.
Telefonon: 30/667-2557 Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

Nagy Edit Fodrász

Nagy Edit Email címe: 

edit.nagyedt@gmail.com Telefonszáma: 

20/924-71-13

Zalaegerszeg Fodrász, szakmunkásképzõ, 

New Konstruktív Kft. Gépészmérnök
Jelentkezni a 70/3637-694-es telefonszámon 

lehet.
Zalaegerszeg Gépészmérnök, egyetem, fõiskola, 

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

lehet. 
Zalaegerszeg Hegesztõ, szakmunkásképzõ, 

Nikitscher Korlátolt Felelõsségû Társaság Szobafestõ szobafestõ

Munkavégzés alapvetõen Zalaegerszegen és környékén. 

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben várják. Keresni lehet: Nikitscher Norbert. Tel.: 

30/3311-550 E-mail cím: nikitscherkft@gmail.com

telefonon: 30/3311-550 e-mailben: 

nikitscherkft@gmail.com
Zalaegerszeg Szobafestõ-mázoló és tapétázó, szakmunkásképzõ, 

NÉMETH ÁRPÁDNÉ Szakács szakács
Jelentkezni lehet a 30/979-7178-as 

telefonszámon.
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

NÉMETH ÁRPÁDNÉ Pincér pincér
Jelentkezni lehet a 30/979-7178-as 

telefonszámon.
Zalaegerszeg Pincér, szakmunkásképzõ, 

ORTOMÛ BT. Esztergályos esztergályos telefonon: 30/348-6467 Zalaegerszeg Marós, Esztergályos, Gépi forgácsoló, szakmunkásképzõ, 

OSS-EN Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Konyhai kisegítõ

Sipos Attila Email címe: oss-en.bt@tolna.net 

Telefonszáma: 30/9570-060
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

gimnázium, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

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, 

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Szakács

Érdeklodni Gombos Jánosnál: 06-30-946-62-

02!
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Gépjármûszerelõ autószerelésben jártas dolgozó

Mozgóboltok karbantartásához keres a munkáltató 

autószerelésben jártas munkavállalót. Szakmai végzettség 

hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Tel.: 70-623-9568 E-mailben: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com

telefonon: 70-623-9568 e-mailben: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com
Zalaegerszeg Karosszérialakatos, Autószerelõ, szakmunkásképzõ, 



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

Pannon Mérnöki Iroda Tervezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosipari technikus (elektronikai 

technikus)
villamos tervezõ

A munkáltató fõ profilja elsõsorban kõolaj-, és földgázipari 

létesítmények és részegységeinek tervezése és az ezekhez 

kapcsolódó szakértõi tevékenység. Villamos tervezõi 

munkakör betöltéséhez várják elsõsorban diplomás mérnökök 

jelentkezését, de szívesen fogadják középfokú villamos 

végzettségû munkavállalók jelentkezését is. Elvárások: - 

szakközépiskolai vagy technikumi vagy fõiskolai vagy 

egyetemi villamos végzettség Elõny: - angol nyelvismeret - "B" 

kategóriás jogosítvány - AutoCad ismerete Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ: 8.00-16.00 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon illetve e-mailben is várják. Keresni 

lehet: Hadri Zsolt Tel.: 30/9934-230 E-mail cím: 

hadrizsolt@pmikft.hu

személyesen, telefonon: 30/9934-230, e-

mailben: hadrizsolt@pmikft.hu
Zalaegerszeg Elektrotechnikai technikus, Villamosmérnök, 

szakközépiskola, technikum, fõiskola, 

egyetem, 

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Faipari gyári munkás Betanított munkás

A CÉG HIRDETÉSE:  Feladatok: egyszerû, betanított faipari 

munka elvégzése Elvárások:  - alapfokú általános iskolai 

végzettség   - megbízható, lelkiismeretes munkavégzés   - erõs 

fizikum  Munkaidõ: Teljes munkaidõ (8 órás)  Amit kínálunk:  - 

8 órás bejelentett munkaviszony   - 1 mûszakos munkarend  

Németh-Pásztor Katalin Tel: 36302449797 | e-

mail: katalin.pasztor@pwork.hu | online: 

www.pannonwork.hu 

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Gépbeállító mûszerész gépbeállító

A CÉG HIRDETÉSE:  - munkaterületen lévõ gépek szakszerû 

beállítása, üzemeltetése - az adott termék feldolgozásához 

szükséges, munkautasításban leírt szerelõtevékenység 

szakszerû, pontos elvégzése  Elvárások - önálló, 

felelõsségteljes munkavégzés képessége - pontos precíz 

munkavégzés - számítógép kezelésének alapfokú ismerete - 

többmûszakos munkarend vállalása  Elõnyök: hasonló 

területen szerzett tapasztalat Munkaidõ: Teljes munkaidõ (8 

órás)   Amit kínálunk: - Alapbéren felül mûszakpótlékok 

(Délután: 23%, Éjszaka: 45%) - Évi bruttó 330.000Ft-os Cafeteria 

- Bónusz lehetõségek - Munkába járás támogatása  

Salamon Petra Tel: 36703801553 | e-mail: 

petra.salamon@pwork.hu | online: 

www.pannonwork.hu 

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

Pizza Egerszeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Pizzakészítõ szakács pizzaszakács Telefonon: 92/695-695 Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

Pizza Egerszeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szakács szakács Fizetés megbeszélés szerint. telefonon: 92/695-695 Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

Profit-Online Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb ügyintézõ

Horváthné Gimesi MariannaTelefonszáma: 

30/7307887
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

gimnázium, szakközépiskola, technikum, 

fõiskola, egyetem, 

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

Pylon-94 Kft. Üzemi takarító segédmunkás, fizikai munkás

Fémipari üzembe keres a munkáltató segédmunkára, üzemi 

takarításra munkavállalót. 8 órás foglalkoztatás. Munkaidõ. 

6.00-14.00 között. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Dankos Szilárd Tel.: 30/361-3460 E-mail cím: 

allas@pylon.hu

telefonon: 30/361-3460 e-mailben: 

allas@pylon.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

Pylon-94 Kft. Forgácsoló forgácsoló telefonon: Kohanecz Péter - 30/981-4107 Zalaegerszeg
Fémforgácsoló, CNC-forgácsoló, Gépi 

forgácsoló, 
szakmunkásképzõ, 

Pylon-94 Kft. Fémfestõ, fémmázoló fémfestõ telefonon: 30/319-6366 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

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

RICH Plus Invest Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szobafestõ szobafestõ

Azonnali kezdési lehetõség, kiemelt fizetéssel. 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, 



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

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Raktározási vezetõ

Warehouse Manager  Scope: Operationally manage physical 

flows in warehouse, and ensure stock accuracy Health&Safety, 

5S management in Warehouse Logistic processes > Reception 

> Putaway > picking > Material handling in production > 

shipping finished goods and wastes  Optimize daily balance 

workload / resources (internal, external storage and freight 

capacities) Manage warehouse processes performance and 

team according to Schneider Production System / daily 

meeting rules and cycle event of the plant Ensure inventories 

accuracy, run Yearly stock take, and cycle counting Monitor, 

analyze logistic costs Profile:  College or university degree in 

the field of logistic and/or economics  Has minimum 2-3 years 

of relevant work experience  SAP WM and MM modules 

advanced knowledge is a must Management experience is an 

advance Fluency in English is a must, French knowledge is an 

advance  If you are interested in this position, please forward 

your CV to:   hu-zala-job@schneider-electric.com  

Foglalkoztatónál: Zalaegerszeg Nem ismert, 
fõiskola, gimnázium, szakközépiskola, 

technikum, 

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Eszközgazdálkodó Ellátási lánc koordinátor

Upstream Flow Supervisor   Main tasks: Organize and optimize 

procurement flow with suppliers taking into consideration the 

company s strategy, standard flows, and expectations 

according to Schneider production system requirements 

Including logistic solutions, batch size, lead time, packaging, 

ABC/FMR analysis, components stocking policy, consignment 

stock  Issue suppliers forecast, and measure accuracy to 

optimize and secure business continuity Monitor and improve 

the upstream SC performance  Develop local suppliers base: 

improvement tools, competencies Material management Is in a 

continuous improvement approach for supplier service, and 

stock value control  Deploy group tools, software, and 

approach digital interaction with suppliers Pilot the 

containment, corrective and preventive actions to solve 

upstream SC issues of the plant using the 8D methodology 

Manage escalation process in terms of business impacting 

issues Responsible for the implementation of rules and 

principles of management of suppliers PPEP, Transfer, 

Logistic terms & conditions Use Lean tools for Supply Chain 

performance: VSM, E-VSM,   The ideal candidate:    Has 

relevant degree  Has a minimum 2 years of relevant working 

experience Has experience in SAP MM module Is fluent in 

English language and has high level MS office skills   Location: 

Zalaegerszeg  

Foglalkoztatónál: a hu-zala-job@schneider-

electric.com címen.
Zalaegerszeg Nem ismert, 

szakközépiskola, fõiskola, egyetem, 

technikum, 

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Gépbeállító mûszerész Gépbeállító  / szállással/

Amit kínálunk:  Stabil cégnél, hosszú távú munkalehetõség 

Kiemelt mûszakpótlék, bónusz, továbbá éves bruttó 330.000 Ft 

cafetéria Tiszta munkakörnyezet, ahol a biztonság az elsõ 

Folyamatos fejlõdési és elõrelépési lehetõség Feladatok: 

Hegesztõ és automata gépeken a sorozatváltások 

végrehajtása, beállítási paraméterek és szerszámok cseréjének 

elvégzése A napi karbantartás elvégzése és az elõírt napi 

karbantartási lap elõírás szerinti vezetése Elektródák cseréje 

és csiszolása. Automata gépek kezelése és termelési adatok 

gyûjtése Kisebb javítások elvégzése, érzékelõk tisztítása, 

rezgõ anyag adagolók beállítása Minõségügyi ellenõrzések 

elvégzése A minõségileg nem megfelelõ alkatrészek és 

részegységek elkülönítése Operátori tevékenység végzése 

Elvárások:   középiskolai végzettség mûszaki beállítottság A 

MUNKÁLTATÓ SZÁLLÁST BIZTOSÍT!

 Jelentkezését a következõ e-mail címre 

várják: hu-zala-job@schneider-electric.com  
Zalaegerszeg Nem ismert, Nincs szakképzettsége, gimnázium, szakközépiskola, technikum, 



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

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Termelési mérnök, elektronika Gyártástámogató minõségbiztosítási mérnök 

Production Quality Engineer  What we offer Competitive 

compensation and benefit package  Long-term career planning 

Continuous development, trainings Support of work-life 

balance    The ideal candidate:    Has relevant engineer degree  

Has a minimum 2 years of relevant working experience G8D, 

FMEA, PCP, SPC knowledge Is fluent in English language and 

has high level MS office skills    

If you are interested in the position please 

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

electric.com

Zalaegerszeg Nem ismert, fõiskola, egyetem, 

SEMESI JÓZSEF
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
ételfutár

Pályakezdõk jelentkezését is várják. "B" kategóriás 

jogosítvány szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon és e-mailben is. Keresni lehet: Semesi 

József Tel.: 70/414-4695 E-mail: smlzala13@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/414-4695 e-

mailben: smlzala13@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

SEMESI JÓZSEF Konyhai kisegítõ konyhai kisegítõ

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon és e-mailben is. Keresni lehet: Semesi 

József Tel.: 70/414-4695 E-mail: smlzala13@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/414-4695 e-

mailben: smlzala13@gmail.com
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

SEMESI JÓZSEF Pultos pultos

Szakképzett pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon 

és e-mailben is. Keresni lehet: Semesi József Tel.: 70/414-4695 

E-mail: smlzala13@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/414-4695 e-

mailben: smlzala13@gmail.com
Zalaegerszeg Vendéglátó eladó, szakmunkásképzõ, 

SEMESI JÓZSEF Szakács szakács

Szakképzett pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon 

és e-mailben is. Keresni lehet: Semesi József Tel.: 70/414-4695 

E-mail: smlzala13@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/414-4695 e-

mailben: smlzala13@gmail.com
Zalaegerszeg Szakács, szakmunkásképzõ, 

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató Betéti 

Társaság
Építõipari segédmunkás építõipari segédmunkás

Szakképzettség nem szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. A 

munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

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

1681

telefonon: 30/268-1681 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató Betéti 

Társaság
Ács ács

A munkáltató ács 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 tetõfedõ 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, 

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

út 2.
Zalaegerszeg Kárpitos, Nincs szakképzettsége, Nem ismert, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

SPILLER 2000 KFT. Marós 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 Marós, 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, 

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. 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, 

STAND-LINE TEAM Ker. Szolg. és Kivitelezõ 

Kft.
Általános asztalos

Foglalkoztatónál: A standline@zalaszam.hu 

címen
Zalaegerszeg Asztalos, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületfestõ, mázoló festõ telefonon: 30/298-0420 Zalaegerszeg Festõ, szakmunkásképzõ, 
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SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Portás, telepõr, egyszerû õr portás, õr (részmunkaidõs) Munkarend: általában heti két nap 18.00-06.00-ig.

személyesen a Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Rákóczi út 56-58.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mérlegképes könyvelõ Mérlegképes könyvelõ

Elvárás: mérlegképes könyvelõ végzettség és min. 5 év 

szakmai tapasztalat.  Munkaidõ: 7.30-16.00-ig.

Önéletrajzzal a titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu e-mail címen, vagy telefonon: 

92/331-201;  30/491-2375

Zalaegerszeg
Mérlegképes könyvelõ (a szak 

megjelölésével), 
szakközépiskola, 

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Villamosmérnök (elektronikai mérnök) PÁLYAKEZDÕK JELENKEZÉSÉT IS VÁRJÁK!

A Horváth Géza ügyvez.ig. Email címe: 

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu 

Telefonszáma: 30/491 2375 

Zalaegerszeg Villamosmérnök, Nem ismert, egyetem, fõiskola, 

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nõi fodrász nõi fodrász

Zalaegerszegen Kossuth utcai bejáratott üzletbe várja a 

munkáltató nõi fodrász munkakör betöltéséhez, vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkezõk jelentkezését. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen várja a 

munkáltató. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt telefonon 

idõpont-egyeztetés szükséges: 92/311-111
Zalaegerszeg Fodrász, szakmunkásképzõ, 

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Általános irodai adminisztrátor Általános irodai adminisztrátor 6 órás
A  szort99@enternet.hu címre küldött 

önéletrajzzal.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

szakgimnázium, technikum, szakközépiskola, 

gimnázium, 

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Férfifodrász férfi fodrász

Zalaegerszegen Kossuth utcai bejáratott üzletbe várja a 

munkáltató férfi fodrász munkakör betöltéséhez, vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkezõk jelentkezését. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen várja a 

munkáltató. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt telefonon 

idõpont-egyeztetés szükséges: 92/311-111
Zalaegerszeg Fodrász, szakmunkásképzõ, 

Simon Péter egyéni vállalkozó Értékesítési szaktanácsadó értékesítési szakértõ
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, 

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves a 20/436-8104-es telefonszámon Zalaegerszeg Kõmûves, Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb egyszerû építõipari foglalkozású segédmunkás a 20/436-8104-es telefonszámon Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

általános iskola, általános iskolai végzettség 

nélküli, 

Solergy Kivitelezõi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Kõmûves kõmûves

A munkáltató önállóan dolgozni tudó kõmûveseket keres. Bér 

megegyezés szerint.
telefonon: 30/334-5210 Zalaegerszeg Kõmûves, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

SteelTech-Plan Mérnöki Tervezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb mûszaki foglalkozású CAD rajzoló

A cég CAD rajzolásra keres érettségivel és felhasználói szintû 

informatikai ismeretekkel rendelkezõ, mûszaki érdeklõdésû 

munkatársat, akár gyakorlat nélkül is.

Telefonon: 30/500-4996 vagy az info@st-

plan.hu e-mail címen.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakközépiskola, technikum, fõiskola, 

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, 

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó Ablakszerelõ betanított ablakszerelõ
Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér 

Szabolcsnál
Zalaegerszeg

Lemezlakatos, Asztalos, Nincs 

szakképzettsége, 

szakmunkásképzõ, általános iskola, 

szakközépiskola, szakiskola, 

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, 

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-CELL Plasztik Mûanyagipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktári segédmunkás

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 

út 101.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, 

általános iskola, szakiskola, általános iskolai 

végzettség nélküli, szakmunkásképzõ, 

TERRA NET INGATLANFORG. ÉS KER. KFT. Esztergályos esztergályos telefonon: 30/500-1812 Zalaegerszeg Esztergályos, szakmunkásképzõ, 

TERRA NET INGATLANFORG. ÉS KER. KFT. Egyéb vas- és fémipari foglalkozások betanított esztergályos telefonon: 30/500-1812 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

TERRA NET INGATLANFORG. ÉS KER. KFT. Marós marós telefonon: 30/500-1812 Zalaegerszeg Marós, szakmunkásképzõ, 

TERRA NET INGATLANFORG. ÉS KER. KFT. Egyéb vas- és fémipari foglalkozások betanított marós telefonon: 30/500-1812 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

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, 

TOP-KER Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos

Foglalkoztatónál: a topkerzeg@gmail.hu 

címre küldött önéletrajzzal
Zalaegerszeg Szerkezetlakatos, szakmunkásképzõ, 
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TOP-KER Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr C, E kategóriás gépkocsivezetõ

Foglalkoztatónál: a topkerzeg@gmail.hu 

címre küldött önéletrajzzal.
Zalaegerszeg Nem ismert, Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

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, 

Trenkwalder Kft. Egyéb termék-összeszerelõ megszakító-kapcsoló szerelõ   
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 

út 1-3.
Zalaegerszeg Nem ismert, Nincs szakképzettsége, 

általános iskola, szakközépiskola, 

szakmunkásképzõ, gimnázium, szakiskola, 

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, 

Tündérvilág Alapítvány Segéd gyermekgondozó kisgyermekgondozó

Kizárólag Írásban lehet jelentkezni 

önéletrajzzal a molnarne.kata.zeg@gmail.com 

e-mail címen.

Zalaegerszeg
Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ, gondozó, 

Dajka, Csecsemõ- és kisgyermekgondozó, 

általános iskola, szakmunkásképzõ, 

szakközépiskola, 

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Földmunkagép és hasonló könnyû- és 

nehézgép kezelõje
néhézgépkezelõ

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, 

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, 

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 Forgácsoló hengerfelújító
személyesen, telefonon: 30/9397-048 e-

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

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

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

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó

 A Varázs-Garázs Zala Kft. autómosó munkakör betöltéséhez 

várja a munkavállalók jelentkezését Zalaegerszegrõl és 

közvetlen környékérõl.   Elvárások: - "B" kategóriás 

jogosítvány -   kistehergépkocsi  Jelentkezni Fodor Jánosnál 

lehet a 30/433-3030-as telefonszámon, illetve a 

kezi@automosozeg.hu e-mail címen.  Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munkáltató. 

A 30/433-3030 telefonon Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY 

GONDNOKSÁG
Egyéb mûszaki foglalkozású intézményvezetõ helyettes

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó 

lényeges feladatok:  - Az Intézményvezetõ teljes jogú 

helyettese, távollétében teljes hatáskörben és felelõsséggel 

helyettesíti.  - Mûszaki feladatok ellátása.  Illetmény és 

juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók.  Pályázati feltételek: Felsõfokú 

képesítés, mûszaki végzettség, Mûszaki területen eltöltött 

legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  A pályázat 

elbírálásánál elõnyt jelent: Fõiskola, mûszaki végzettség, 

villamosmérnök  A munkakör betölthetõségének idõpontja: A 

munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthetõ be. 

2019.05.20-ig Postai úton, a pályázatnak a 

Városi Sportlétesítmény Gondnokság 

Intézménye 8900 Zalaegerszeg, Október 6 .tér 

16. címen. A borítékon kérik feltüntetni 

azazonosító számot: 65/2019 , és a 

munkakört:intézményvezetõ-helyettes.

Zalaegerszeg Villamosmérnök, egyetem, fõiskola, 

Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Temetkezési foglalkozású temetõi dolgozó

A Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. temetõi dolgozó 

munkakörbe megbízható munkatársakat keres. A B kategóriás 

jogosítvány megléte elõnyt jelent. Jelentkezni lehet a 92/311-

494-es telefonszámon.

telefonon: 92/311-494 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Raktárkezelõ raktáros

Targoncavezetõ engedély szükséges. 3 mûszakos munkarend. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli 

juttatás: - cafeteria - mûszakpótlék - bónusz - bejárás 

támogatása Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-

mailben: 92/550-641 illetve whc.zalaegerszeg@whc.hu

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

641 illetve whc.zalaegerszeg@whc.hu
Zalaegerszeg Targoncavezetõ, általános iskola, szakmunkásképzõ, 
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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.: 92/550-641

személyesen, telefonon (92/550-641), e-

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

szakmunkásképzõ, általános iskola, 

szakiskola, 

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gyártósori összeszerelõ gépbeállító operátor

Elvárások: - számítógépes ismeret - mûszaki érzék 3 mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren 

kívüli juttatás: - cafeteria - mûszakpótlék - bónusz - bejárás 

támogatása Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-

mailben: 92/550-641 illetve whc.zalaegerszeg@whc.hu

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

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

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb nyomdaipari foglalkozások nyomdai csomagoló

3 mûszakos munkarend. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - 

mûszakpótlék - bejárás támogatása Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon, e-mailben: 92/550-641 illetve 

whc.zalaegerszeg@whc.hu

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

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

Yankee Sörözõ Szakács szakács
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

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

Yankee Sörözõ Konyhai kisegítõ konyhai kisegítõ
jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 20/210-9193
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, szakmunkásképzõ, 

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, 

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
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
Konyhai kisegítõ konyhai kisegítõ

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, 

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT és TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Egyéb, máshova nem sorolható technikus karbantartó

Elvárás a szakirányú végzettség. Legalább 3 év gyakorlat 

elvárás. Fizetés besorolás alapján. Közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás: 2019.12.01.-tõl. Jelentkezéseket önéletrajz 

megküldésével e-mailben várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet: 

Sipos-Hamp Viktória Tel.: 92/596-001 E-mail cím: 

gyvk@szgyfzala.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

gyvk@szgyfzala.hu
Zalaegerszeg

Szobafestõ-mázoló és tapétázó, Vízvezeték- 

és központifûtés-szerelõ, Asztalos, 

Gázvezeték- és készülékszerelõ, Kõmûves, 

Villanyszerelõ, Kazánfûtõ, 

szakközépiskola, szakmunkásképzõ, 

egyetem, gimnázium, technikum, 

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT és TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Élelmezésvezetõ élelmezésvezetõ

Elvárás a szakirányú élelmezésvezetõi vagy vendéglátóipari 

végzettség. Dietetikai ismeretek illetve számítógépes 

élelmezési program ismerete elõnyt jelent. Legalább 3 év 

gyakorlat elvárás. Fizetés besorolás alapján. Foglalkoztatás: 

2019.12.01.-tõl. Jelentkezéseket várják személyesen, telefonon 

és e-mailben is. Keresni lehet: Sipos-Hamp Viktória Tel.: 92/596-

001 E-mail cím: gyvk@szgyfzala.hu

személyesen, telefonon: 92/596-001, e-

mailben: gyvk@szgyfzala.hu
Zalaegerszeg Élelmezésvezetõ, 

szakközépiskola, gimnázium, egyetem, 

fõiskola, 

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT és TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Gyermekfelügyelõ, dajka gyermekfelügyelõ

Szakképzettség hiányában is várja a foglalkoztató a 

munkavállalók jelentkezését. Legalább 1 év gyakorlat elvárás. 

Általánostól eltérõ munkarend, folytonos mûszakrend, 6 havi 

munkaidõkeret. Fizetés besorolás alapján. Foglalkoztatás: 

2019.12.01.-tõl. Jelentkezéseket várják személyesen, telefonon 

és e-mailben is. Keresni lehet: Sipos-Hamp Viktória Tel.: 92/596-

001 E-mail cím: gyvk@szgyfzala.hu

személyesen, telefonon: 92/596-001, e-

mailben: gyvk@szgyfzala.hu
Zalaegerszeg

Dajka, Gyermek- és ifjúsági felügyelõ 

(gyermekfelügyelõ), Csecsemõ- és 

kisgyermeknevelõ, gondozó, 

Gyógypedagógiai asszisztens, 

Gyermekotthoni asszisztens, 

szakiskola, szakközépiskola, általános iskola, 

gimnázium, szakmunkásképzõ, 

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

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

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Sütõipari munkás cukrász segéd
személyesen, telefonon: 20/364-6896, e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Sütõipari munkás, szakmunkásképzõ, általános iskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás alapanyagraktáros

személyesen a Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 

34. címen, a 20/364-6896-os telefonszámon, 

vagy a hr@zalaco.hu e-mail címen.

Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, szakmunkásképzõ, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Cukrász cukrász
személyesen, telefonon: 20/364-6896, e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Cukrász, szakiskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Minõségbiztosítási technikus minõségbiztosítási technikus
személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Élelmiszermérnök, technikum, 
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ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó technikus Mechanikus és elektromos karbantartó
személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg

Finommechanikai gépkarbantartó, 

gépbeállító, 
szakmunkásképzõ, szakiskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó pék

Munkavégzés helye: Kaszaházi út 34. illetve Fuvar utca 10., 

megbeszélés szerint. Gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. 1-2 év szakmai gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: 

Bálint Viktória Tel.: 20/364-6896 E-mail: hr@zalaco.hu

személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Pék, szakmunkásképzõ, technikum, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Bérügyi ügyintézõ TB és bérügyintézõ

Képesítéssel és tapasztalattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Bálint 

Viktória Tel.: 20/364-6896 E-mail: hr@zalaco.hu

személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Munkaügyi kapcsolattartó, technikum, fõiskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Konyhai kisegítõ konyhai kisegítõ

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

várja a munkáltató. Gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: 

Bálint Viktória Tel.: 20/364-6896 E-mail: hr@zalaco.hu

személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Minõségbiztosítási technikus minõségbiztosítási csoportvezetõ Élelmiszeripari végzettség szükséges

személyesen a Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 

34. címen, a 20/364-6896-os telefonszámon, 

vagy a hr@zalaco.hu e-mail címen.

Zalaegerszeg Élelmiszeripari laboráns, szakiskola, technikum, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló kézi csomagoló
Személyesen Bálint Viktóriánál, vagy a  

20/364-6896-os telefonszámon.
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás készáru raktáros Az állás betöltéséhez targonca jogosítvány szükséges.

személyesen a Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 

34. címen, a 20/364-6896-os telefonszámon, 

vagy a hr@zalaco.hu e-mail címen. 

Zalaegerszeg Raktáros, általános iskola, technikum, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Rakodómunkás áru/sütemény beszámoló
személyesen, telefonon: 20/364-6896, e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Élelmiszer-ipari termékeket gyártók szakmai 

irányítója
mûszakvezetõ

Élelmiszeripari technikus végzettség illetve gyakorlat 

szükséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várják. 

Keresni lehet: Bálint Viktória Tel.: 20/364-6896 E-mail: 

hr@zalaco.hu

személyesen, telefonon: 20/364-6896, e-

mailben: hr@zalaco.hu
Zalaegerszeg Élelmiszeripari technikus, szakiskola, gimnázium, 

ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális gondozó, szakgondozó gondozó

Szükséges végzettség: szociális gondozó, ápoló vagy ápoló 

(1/2000. SzCsM 3sz. melléklete szerinti képesítések)  Határozott 

idejû foglalkoztatás.

Önéletrajzzal, személyesen, ZGK Idõsek 

Otthona Zeg. Gasparich u. 3. 

intézményvezetõnél (92/317-683; 30/6013311; 

e-mail: idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu)

Zalaegerszeg
Ápoló, Szociális gondozó és ápoló, Szociális 

gondozó, 
szakiskola, 

ZALAI HUKE KFT. Általános karbantartó Karbantartó géplakatos végzettséggel telefonon: 70/618-2824 Zalaegerszeg Géplakatos, általános iskola, 

ZALAI HUKE KFT. Targoncavezetõ targoncavezetõ - 3324-es gépcsoport

Bogdán Hajnalka telepvezetõnél telefonon: 

70/618-2824 vagy személyesen a 

foglalkoztatónál a Zalaegerszeg, Posta u. 65. 

címen.

Zalaegerszeg Könnyûgépkezelõ, általános iskola, 

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft. Egyéb mûszaki foglalkozású Munkafelvevõ és szerviztanácsadó

Feladatok:  Munkafelvétellel kapcsolatos teendõk ellátása: 

párbeszédes munkafelvétel; elõjegyzés vezetése; 

kapcsolattartás az ügyfelekkel, kalkulációk készítése; 

javításhoz szükséges mûszaki információk biztosítása; 

javításhoz felhasznált alkatrészek ellenõrzése, javításra 

fordított munkaidõ ellenõrzése; számlák elkészítése; 

garanciális elszámolások elkészítése; reklamációk kezelése; 

Elvárások:  minimum középfokú autószerelõ vagy ezzel 

egyenértékû mûszaki végzettség vagy felsõfokú jármûmérnöki, 

gépészmérnöki vagy ezzel egyenértékû mûszaki végzettség 

esetén pályakezdõk jelentkezését is várjuk; munkafelvevõként 

vagy hasonló munkakörben (mûvezetõ, mûhelyvezetõ; 

szerviztanácsadó) szerzett tapasztalat; vállalatirányítási vagy 

ügyviteli rendszerek használatában szerzett tapasztalat; 

Microsoft Office használatában szerzett tapasztalat; 

felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek; határozott 

fellépés, terhelhetõség, jó kommunikációs készség; energikus, 

lelkiismeretes munkavégzés; Elõny:  felsõfokú mûszaki 

végzettség; vizsgabiztos végzettség; német vagy angol 

nyelvtudás; Amit kínálunk:  bérezés megegyezés szerint, 

teljesítmény alapján prémium, béren kívüli jutatás, munkába 

járás támogatása; kiszámítható, hosszú távú munkavégzési 

lehetõség; karrier lehetõség, kiváló Team; Állás, 

munkaterületei Értékesítés, kereskedelem Mérnök 

Gépészmérnök Szakmunka Autószerelõ, Szervizes Teljes 

munkaidõ   Jó kereseti lehetõség és egyéb jutattások: 

mozgóbér, moboltelefon, cafetéria, stb.

Foglalkoztatónál:  a 20/ 229 50 51 Zalaegerszeg Nem ismert, fõiskola, szakközépiskola, 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

Pénzügyi ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

Számviteli ügyintézõ (a szak megjelölésével), 

szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium, 

technikum, 

ZUGGÓ JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Kereskedelmi asszisztens értékesítési asszisztens

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, 

Zala-Rusztika Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szobafestõ Pályakezdõket is várnak!

Foglalkoztatónál: a 30/ 259 7606 

telefonszámon
Zalaegerszeg Szobafestõ-mázoló és tapétázó, szakmunkásképzõ, 

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr Gépkocsivezetõ

Feltétel: C kategóriás jogosítvány , GKI. Elõny:darukezelõi, 

emelõgép kezelõi szakképesítés. Fizetés megbeszélés szerinti.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich utca 26. szám alatt személyesen.
Zalaegerszeg Nem ismert, általános iskola, 



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

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves kõmûves

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Folyamatos, téli munka 

biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.
telefonon: 30/9570-868 Zalaegerszeg Kõmûves, szakmunkásképzõ, 

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ács ács

Pályakezdõk jelentkezését is várják. 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

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Folyamatos, téli munka 

biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.
telefonon: 30/9570-868 Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

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, 

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
betanított (gépkezelõ) munkás

Feladat: PVC ponyva konfekcionálása, azaz ponyva szabása, 

gépi hegesztése. A munka pontos, precíz munkavégzést 

igényel. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket várja a munkáltató személyesen, telefonon és 

e-mailben is. Tel.: 30/204-8693 E-mail cím: munka@zelt.hu

személyesen, telefonon: 30/204-8693, e-

mailben: munka@zelt.hu
Zalaegerszeg Nincs szakképzettsége, általános iskola, 

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, 

Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Karbantartó villanyszerelõ

A Zalavíz Zrt. karbantartó villanyszerelõt (szennyvíz ágazat) 

keres.   Ellátandó munkaköri feladatok:   - villamos 

berendezések folyamatos üzemelésének biztosítása   - villamos 

berendezések ellenõrzése, karbantartása, szükség esetén 

hibaelhárítás   - adminisztratív feladatok ellátása  Elvárások:   - 

szakirányú végzettség   - jogosítvány B   - PLC ismeret elõny  

Jelentkezni lehet személyesen a foglalkoztatónál (8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) vagy a zalaviz@zalaviz.hu e-mail 

címen. 

Jelentkezni lehet személyesen a 

foglalkoztatónál (8900 Zalaegerszeg, Balatoni 

út 8.) vagy a zalaviz@zalaviz.hu e-mail címen.

Zalaegerszeg Villanyszerelõ, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, 


