
Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Praktiker Építési - és Barkácspiacok 

Magyarország Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Vas-, mûszaki-, mûanyag-, üvegárubolti eladó 2020.05.04 2020.07.02 általános közvetítés

Elektro osztályunkra kizárólag olyan munkavállalók 

jelentkezését várjuk, akik szaktudással rendelkeznek 

az  elektromos berendezések és elektromos 

szerelvények ismerete terén

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balaton 

út 10

ROAD-PIKTOR Forgalomtechnikai és 

Útjelfestõ Szolgáltató Kft.
Egyéb építési szakipari foglalkozású 2020.05.05 2020.07.03 általános közvetítés

Jelentkezni Pete Zsoltnál lehet a 30/288-7387 

telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Napsugár  út 41.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2019.11.12 2020.07.03 általános közvetítés telefonon: 30/298-0420

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Tetõ- és homlokzatszigetelõ 2019.11.12 2020.07.03 általános közvetítés telefonon: 30/298-0420

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületfestõ, mázoló 2019.11.12 2020.07.03 általános közvetítés telefonon: 30/298-0420

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó Ablakszerelõ 2020.01.13 2020.07.03 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér 

Szabolcsnál

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ács 2020.05.06 2020.07.04 általános közvetítés

Homeland Kft. ács munkakörbe keres munkatársat.   A 

munkavégzés helye: Zalaegerszeg  és környéke. 

Fizetés: megbeszélés, megegyezés szerint.  

Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a +3670/366-

7740 telefonszámon.

Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a 

+3670/366-7740 telefonszámon

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.05.06 2020.07.04 általános közvetítés

Homeland Kft. építõipari segédmunkás munkakörbe 

keres munkatársat.   A munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg  és környéke. Fizetés: megbeszélés, 

megegyezés szerint.  Jelentkezni Mészégetõ 

Rebekánál lehet a +3670/366-7740 telefonszámon.

Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a 

+3670/366-7740 telefonszámon

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2020.05.06 2020.07.04 általános közvetítés

Homeland Kft. kõmûves munkakörbe keres 

munkatársat.   A munkavégzés helye: Zalaegerszeg  

és környéke. Fizetés: megbeszélés, megegyezés 

szerint.  Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a 

+3670/366-7740 telefonszámon.

Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a 

+3670/366-7740 telefonszámon

OSS-EN Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Szakács 2020.01.28 2020.07.05 általános közvetítés

telefonon: 30/957-0060, e-mailben: oss-

en.bt@tolna.net

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Pszichológus 2020.06.05 2020.07.05 általános közvetítés

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással 

járó lényeges feladatok: Speciális gyermekotthonban 

elhelyezett fiúk diagnosztikai és terápiás ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 

és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. Pályázati feltételek: -Egyetem, 

Pszichológus, - Felhasználói szintû Levelezõ 

rendszerek (LotusNotes, Outlook), -Büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: -

Gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat. Elvárt 

kompetenciák: -Jó szintû egyéni és csoportos 

terápiás munka, Elõnyt jelentõ kompetenciák: -Kiváló 

szintû tolerancia A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: -Szakmai önéletrajz, végzettséget 

igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás a 

személyi adatok kezeléséhez. 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. A pályázatok benyújtásának 

módja: -Elektronikus úton Frühwirth Anna részére a 

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

keresztül -Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, 

8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. A pályázatok 

benyújtásának határideje: 2020. június 05. A 

pályázatok elbíráslásának határideje: 2020. július 12.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta 

út 144.(Botfa)



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Fejlesztõ pedagógus 2020.06.04 2020.07.05 általános közvetítés

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással 

járó lényeges feladatok: 12-18 éves speciális- és 

kettõs szükségletû, beilleszkedési, tanulási 

nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel 

küzdõ gyermekek pedagógiai ellátása, terápiás 

megsegítése, szakvélemény készítése. Pályázati 

feltételek: - Fõiskola, pedagógus felsõfokú végzettség -

Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), - 

Büntetlen elõélet A pályázat elbírálásánál elõnyt 

jelent: -Gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat. 

-Gyógypedagógus végzettség Elvárt kompetenciák: -

Jó szintû tolerancia, empátiás készség, adekvát 

konfliktuskezelési képesség, elõítélet mentesség, A 

pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -

Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolatai, 

nyilatkozat személyes adatok kezelésérõl. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további információt Frühwirth 

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

melléken. A pályázatok benyújtásának módja: -

Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, 8900 

Zalaegerszeg, Posta út 144. -Elektronikus úton 

Frühwirth Anna részére a fruhwirthanna.zegispeci@z-

net.hu e-mail címre. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2020. július 05. A pályázat elbírálásának 

határideje: 2020.július 12. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta 

út 144.(Botfa)

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekgondozó,-nevelõ 2020.06.04 2020.07.05 általános közvetítés

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. Pályázati 

feltételek: -Középfokú képesítés, -Büntetlen elõélet. 

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 A 

pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - Középfokú 

képesítés, Pedagógiai asszisztens, gyermek-és 

ifjúsági felügyelõ -Gyermekvédelmi területen szerzett 

tapasztalat. Elvárt kompetenciák: - Jó szintû 

tolerancia, empátiás készség, adekvát 

konfliktuskezelési képesség, elõítélet mentesség A 

pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - 

Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolatai, 

nyilatkozat személyes adatok kezelésérõl. Pályázati 

kiírással kapcsolatosan további információt Frühwirth 

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

melléken. Pályázat benyújtási határideje: 2020.július 

05. Pályázat elbírálásának határideje: 2020.július 12.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta 

út 144.(Botfa)



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Egyéb szakképzett oktató, nevelõ 2020.06.05 2020.07.05 általános közvetítés

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással 

járó lényeges feladatok: 12-18 éves fiúk viselkedési és 

tanulási korrekciója az otthont nyújtó szakellátás 

keretein belül. Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  

Fõiskola, Pedagógus vagy szociális felsõfokú 

végzettség,  Felhasználói szintû MS Office (irodai 

alkalmazások), Büntetlen elõélet A pályázat 

elbírálásánál elõnyt jelent:  Gyermekotthoni 

ellátásban, speciális- és kettõs szükségletû 

gyermekek ellátásában szerzett tapasztalat. Elvárt 

kompetenciák:  Kiváló szintû tolerencia, empátiás 

készség, adekvát konfliktuskezelési képesség, 

elõítélet-mentesség. A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló 

okiratok másolatai, nyilatkozat személyes adatok 

kezelésérõl. A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Frühwirth Anna humán szervezõ 

nyújt, a 0692/599-392/ 17-es melléken. A pályázatok 

benyújtásának határideje: 2020. július 05. A 

pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton 

Frühwirth Anna részére a fruhwirthanna.zegispeci@z-

net.hu e-mail címen keresztül Személyesen: Frühwirth 

Anna, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. A 

pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 12. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta 

út 144.(Botfa)

OSS-EN Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Pizzakészítõ szakács 2020.01.28 2020.07.05 általános közvetítés

telefonon: 30/957-0060, e-mailben: oss-

en.bt@tolna.net

PLATÁN DENT FOGÁSZATI BT. Fogászati asszisztens 2020.02.17 2020.07.06 általános közvetítés Dentálhigénikus végzettség elõny. Foglalkoztatónál:

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns 2020.05.08 2020.07.06 általános közvetítés

FELADATOK: - Késztermékek (szilárd-, lágy- és 

folyékony gyógyszerformák), valamint 

késztermékekbe beépülõ alap és segédanyagok fizikai 

és kémiai analízise - Reagensek, mérõoldatok 

készítése - Laboratóriumi mûszerek, berendezések 

napi-, havi ellenõrzése - Klasszikus analitikai 

vizsgálatok végzése - Mûszeres analitikai 

vizsgálatokhoz elõkészítés - Vizsgálatok elõírás 

szerinti dokumentálása ELVÁRÁSOK: - Szakirányú 

technikus, biológus bsc/msc, kémia bsc/msc vagy 

egyéb más releváns végzettség - Átlagon felüli 

precizitás és problémamegoldó képesség - Önálló 

munkavégzés - Terhelhetõség ELÕNYT JELENT: - 

Gyógyszeripari minõségellenõrzésben szerzett 

tapasztalat - Szilárd-, lágy- és folyékony 

gyógyszerformák vizsgálatában szerzett tapasztalat - 

Alap/középfokú angol nyelvtudás - Gyógyszeripari 

laboratóriumi technikusi végzettség - HPLC technika, 

illetve a kapcsolódó szoftverek ismeret MUNKÁLTATÓ 

AJÁNLATA:  - Ösztönzõ munkakörnyezet - Változatos 

feladatok, kihívások - Felelõs, támogató csapat - 

Biztos munkahely MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

Zalaegerszeg Jelentkezéseket e-mailben (szakmai 

önéletrajz és motivációs levél csatolásával) várja a 

munkáltató. E-mail cím: 

pernixpharma@pernixpharma.hu

e-mailben: pernixpharma@pernixpharma.hu 

(önéletrajz és motivációs levél csatolásával)

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.02.11 2020.07.06 általános közvetítés Kizárólag telefonon: 20/777-8940



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Fitos Ferencné egyéni vállalkozó Éttermi felszolgáló 2020.05.08 2020.07.06 általános közvetítés

A Pepito Presszó (Zalaegerszeg, Göcseji út 31.) egy fõ 

nõi felszolgálót keres. Szakirányú végzettség nem 

követelmény, de a jelentkezõ rendelkezzen 

felszolgálói gyakorlattal.  A jelentkezéseket  telefonon, 

vagy személyesen várjuk, vagy e-mailben önéletrajz 

megküldésével.  Munkarend: napi 8 órás.  Bérezés: 

megegyezés szerint  Telefon: Fitos Zsuzsanna: 30/987-

3410  E-mail: fitoszsuzsi@gmail.com   

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji 

út 31. illetve telefonon és e-mailben

Tóth és Tóth Market Betéti Társaság Dohányárudai eladó 2020.05.08 2020.07.06 általános közvetítés

Zalaegerszegi dohányárú üzletünkbe keresünk egy fõ 

eladót. Szakirányú végzettség nem követelmény, de a 

jelentkezõ rendelkezzen eladói gyakorlattal. A 

jelentkezéseket e-mailben, önéletrajz megküldésével, 

illetve telefonon, vagy személyesen várjuk.   A 

munkarend: napi 4, vagy 8 órás.  Bérezés: 

megegyezés szerint  Telefon: Tóth Gábor: 30/482-8493 

Tóth Brigitta: 30/904-2921  E-mail: 

tothestothmarketbt@gmail.com

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Tüttõssy utca 20. Illetve e-mailben és 

telefonon

TOP-SOLAR KFT. Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr 2020.05.12 2020.07.10 általános közvetítés

Elvárások: "E" kategóriás jogosítvány, GKI kártya, 

sofõr kártya Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés 

e-mailben a következõ címen: 

ceg.kft.2001@gmail.com

Jelentkezni e-mailen keresztüllehet

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.02.17 2020.07.10 általános közvetítés

 Fizetés, amit kézhez kap a dolgozó, nettó 140.000 Ft.  

Bércsomag és ezen felül Cafetéria további nettó 

24.000 Ft. (ha SZÉP kártyát választ)  A szerzõdés 

többmûszakos, tehát a megrendeléstõl függõen 2-3-4 

mûszakba is kell dolgozni. Munkaidõ-keretet használ a 

cég, így általában szombaton van délelõttös mûszak 

is, néha délutános is. Idõben történõ tájékoztatás 

esetén a túlóra nincs fizetve.  A csomag elemei  Bruttó 

bér 23% délutános pótlék, 45% éjszakai pótlék Skill 

(képesség) bónusz kb. fél év utána további 5-12-15% 

is lehet, attól függõen hogy hány területre tanultak be. 

Cafetéria éves bruttó 400.000 HUF Havi bónusz max. 

20% Ha valaki távolról saját autóval jár be, akkor 

15Ft./km munkába járás gépkocsitérítés  Ezen felül 

napi 5 perc átmozgató torna 3x10 perc munkaközi 

szünet havonta masszázs és gyümölcsnap programok 

pl. családi nap, mikulás ünnepség, egészséghét 

különbözõ eü. mérésekkel oktatás, fejlõdési lehetõség  

Elõrelépési lehetõség: gépkezelõ operátor  után 

gépbeállító operátor után karbantartó technikus. 

Egyre nagyobb felelõsséggel, de fizetésemeléssel is 

jár. 

Jelentkezését a következo e-mail címre 

várják: hu-zala-job@schneider-electric.com

Coop ABC Élelmiszerbolti eladó 2020.05.12 2020.07.10 általános közvetítés

Részmunkaidõs, 7 órás foglalkoztatás. 

Szakképzettség megléte elvárás. Gyakorlat elõnyt 

jelent. Fizetés, munkaidõ megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Illés Lászlóné Tel.: 30/682-3543

Telefonon: 30/682-3543

HÚSÜZEM KFT.
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.05.13 2020.07.11 általános közvetítés

A Húsüzem Kft. (8900 Zalaegerszeg-Andráshida, 

Gazdaság u. 26.) 1 fõ férfi munkatársat keres 

segédmunkás munkakörben  Feladatok: 

anyagmozgatás, gépkezelés, hõkezelés, rakodás, 

munkaterületen rendrakás, takarítás.  Bérezés: 

megegyezés szerint  Jelentkezés: telefonon, illetve e-

mailben Tel.: 30/487-7889 E-mail: termeles@ahida.hu

Telefonon, illetve e-mailben

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Számviteli ügyintézõ 2020.05.13 2020.07.11 általános közvetítés

Elvárások: - mérlegképes könyvelõ végzettség - 1-2 év 

gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e-mailben 

várja a munkáltató. E-mail cím: 

titkarsag@suzukiszanto.hu Érdeklõdni telefonon. 

Keresni lehet: Gángó Gyuláné - 92/511-221

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

titkarsag@suzukiszanto.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Ács 2020.05.14 2020.07.12 általános közvetítés

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.  

Jelentkezni lehet  telefonon: +3670/4319-777.

telefonon: +3670/4319-777

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Kõmûves 2020.05.14 2020.07.12 általános közvetítés

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.  Jelentkezni lehet  telefonon: +3670/4319-

777.

telefonon: +3670/4319-777

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ 2020.05.14 2020.07.12 általános közvetítés

Szakképzettség hiányában többéves villanyszerelõ 

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.  Jelentkezni lehet  telefonon: +3670/4319-

777.

telefonon: +3670/4319-777

K/M FRIGO-SYSTEM Kereskedelmi, Ipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fémfestõ, fémmázoló 2020.05.14 2020.07.12 általános közvetítés

Bagodi munkavégzéshez keres a foglalkoztató 

munkavállalót. 8. általános iskolai végzettség elvárás. 

Szakmai végzettség nem szükséges. Fémipari 

végzettség vagy gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várják. 

Keresni lehet: Sturm Zsolt Tel.: 20/9341-474 E-mail 

cím: info@kmfrigo.hu

személyesen, telefonon: 20/9341-474 e-

mailben: info@kmfrigo.hu

FRIGO-PLUS Kereskedelmi és Ipari Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Traktorvezetõ 2020.05.14 2020.07.12 általános közvetítés

Bagodi munkavégzéshez keres a foglalkoztató 

munkavállalót. Szakmunkás végzettség elvárás. 

Traktorvezetõi jogosítvány szükséges. Mezõgazdasági 

végzettség vagy gyakorlat elõnyt jelent. A 

jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várják. Keresni lehet: Kovács Miklós Tel.: 20/3894-

794 E-mail cím: info@kmfrigo.hu

személyesen, telefonon: 20/3894-794 e-

mailben: info@kmfrigo.hu

"MOULD-TECH" KFT. Alkalmazásprogramozó 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ 

szerszámok tervezésével és gyártásával foglalkozó 

cég, motivált munkavállalók jelentkezését várja. CAM 

technológus munkakör betöltéséhez várja a 

munkáltató a jelentkezõket. Siemens NX tapasztalat 

elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

"MOULD-TECH" KFT. Marós 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ 

szerszámok tervezésével és gyártásával foglalkozó 

cég, motivált munkavállalók jelentkezését várja. 

Elvárások: - szakmai végzettség - 2 év gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

lehet fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben. E-mail cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

"MOULD-TECH" KFT. Szerszámtervezõ mérnök 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ 

szerszámok tervezésével és gyártásával foglalkozó 

cég, motivált munkavállalók jelentkezését várja. 

Elvárások: - gépészmérnök végzettség - jó angol 

nyelvismeret - 2 év gyakorlat - számítástechnikai 

ismeret Bejárást támogatja a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben. E-mail cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Gépjármû- és motorkarbantartó, -javító 2020.01.09 2020.07.13 általános közvetítés

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autókereskedõ 2020.01.09 2020.07.13 általános közvetítés

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

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Kereskedelmi asszisztens 2020.01.09 2020.07.13 általános közvetítés

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

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Élelmezésvezetõ 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Feladatok: - a fõzõkonyhák termelési munkájának 

ellenõrzése - az adott egységre vonatkozó terv szerinti 

gazdálkodás, a jogszabályi és cégcsoport szintû 

elõírások, elvárások szerinti mûködésének betartása, 

betartatása - a normál (nem diétás) étlapok 

elkészítése, a rendelet szerinti megfelelõség 

ellenõrzése,  az élelmezési programba történõ 

feltöltése - az étlapok megszerkesztése, megküldése 

az érintett intézményvezetõknek - az árurendelés 

megszervezése a szükséges alapanyagokra az étlap 

és az elkészített kiszabatok alapján - megrendelt áruk 

átvétele, ellenõrzése, rögzítése az élelmezési 

programban, szükség esetén reklamációs 

jegyzõkönyv készítése  - a havi áruleltár és az éves 

eszközleltár elkészítésének ellenõrzése, illetve 

szükség esetén részvétel a leltározásban is - a 

tisztítószerek szakszerû, elõírás szerinti, gazdaságos 

felhasználásának, a takarítási és tisztítási munkálatok 

rendszeres elvégzésének felügyelete; a takarítási 

ütemterv betartatása, illetve a dolgozók higiéniájának 

rendszeres ellenõrzése - jelentések, 

adatszolgáltatások határidõre történõ elkészítése  

Elvárások - legalább 3 éves, hasonló területen szerzett 

szakmai tapasztalat  - átfogó, naprakész ismeret a 

közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi környezetet 

illetõen - alapanyagok, receptek, fõzési technológiák 

megfelelõ ismerete - kiváló kommunikációs készség 

szóban és írásban - számítógépes programok (Word, 

Excel) magabiztos ismerete és kezelése  Bérezés: 

megyegyezés szerint  

Jelentkezni e-mailen keresztül lehet 

önéletrajz megküldésével

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Forgácsoló 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-

16.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-

2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. 8 általános 

iskolai végzettség elvárás. Munkaidõ: 7.30-16.00 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-

2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Általános karbantartó 2020.05.15 2020.07.13 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Elvárt 

végzettség (vagy-vagy): - víz-gázszerelõ - 

villanyszerelõ - lakatos Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 E-mail 

cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA VILL. 

ZRT.
Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 2020.01.08 2020.07.15 általános közvetítés

What we offer Competitive compensation and benefit 

package  Long-term career planning Continuous 

development, trainings Support of work-life balance  

Main activities Enforce safety & health rules & 5S Is 

the expert representative of a specific technology in 

the plant Define predictive maintenance, preventive, 

corrective complex operations requiring the use of a 

wide field of expertise Keep updated of the preventive 

actions and reports in SAP maintenance module 

Decide, prioritise & implement with manufacturing the 

maintenance actions plan in order to maintain 

machines original state  Manage the TPM on the 

whole process to increase the reliability and 

availability of workstations, production lines   Manage 

the technical aspects for capability of all internal & 

external tools under responsibility of the plant 

Organize the intervention for implementation and 

ramp up of new workstations or production line  

Expectations Engineering degree (e.g. electrical 

engineer, automation engineer, mechatronic engineer) 

Solid electrotechnical knowledge and experience 

(machine maintenance field) Experience in operating 

and maintaining of automatic machines  PLC 

programming knowledge (experience in Schneider 

PLC programming language is preferred) LEAN 

manufacturing concepts knowledge English and 

Hungarian language knowledge (min. intermediate 

level) Excellent communication skills 

hu-zala-job@schneider-electric.com

KISS KRISZTIÁN Cipõfelsõrész-készítõ 2020.05.18 2020.07.16 általános közvetítés

A munkáltató cipõfelsõrész készítésében jártas 

munkavállalók jelentkezését várja.  Jelentkezni 

telefonon lehet. Telefon: 30/618-8741

Jelentkezni telefonon Kiss Krisztiánnál lehet

Csepeli és Társai Kft. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.05.19 2020.07.17 általános közvetítés

Cégünk megbízható, több éves tapasztalattal 

rendelkezõ karosszérialakatost, vagy informatikai 

ismeretekkel rendelkezõ autószerelõt keres 

autóüvegezõ munkakörbe.   Bérezés: megegyezés 

szerint. Jelentkezni e-mailben önéletrajz 

megküldésével, illetve telefonon lehet Telefon: 30/956-

2264 E-mail: csepeli.autouveg@gmail.com  

Önéletrajz megküldésével e-mailben és 

telefonon keresztül

G.M.SZ.KAMBIUM Ipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.05.19 2020.07.17 általános közvetítés

Feladat: - gatter mellõl leszedni az anyagot - árut 

összeállítani Munkaidõ: 2 mûszak. Délelõtt: 7.00-15.15 

Délután: 12.00-19.45 Fizetés 170.000-190.000,- Ft/hó. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Kovács Gyöngyi - 30/216-

2386 ill. Szücs Zoltán: 30/956-3491 E-mail cím: 

kambium@t-online.hu

telefonon: 30/956-3491 illetve 30/216-2386 e-

mailben: kambium@t-online.hu

GÁL RITA,VÁLLALKOZÓ
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.05.19 2020.07.17 általános közvetítés

Elvárások: motorfûrész kezelõi vizsga és/vagy 

targoncavezetõi szakvizsga  Elõnyt jelent - faiparban 

szerzett tapasztalat - faipari gépek ismerete,technikai 

érzék - fizikai munka miatti állóképesség  Érdeklõdni 

lehet a 30/993-6410 telefonszámon

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, Kossuth út 

55.

NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mérlegképes könyvelõ 2020.05.20 2020.07.18 általános közvetítés

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezni e-mailben 

lehet önéletrajz megküldésével E-mail: 

ntiborne@sknb.hu 

Jelentkezni e-mailben lehet, önéletrajz 

megküldésével

NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Bérszámfejtõ 2020.05.20 2020.07.18 általános közvetítés

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezni e-mailben 

lehet önéletrajz megküldésével E-mail: 

ntiborne@sknb.hu

Jelentkezni e-mailben lehet önéletrajz 

megküldésével

MÁROVICS DÍSZKERT Termelõ, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû mezõgazdasági foglalkozású 2020.05.20 2020.07.18 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Arany János 

út 074/15.hrsz

Cukorfalatkávézó Kft. Éttermi felszolgáló 2020.05.21 2020.07.19 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Sugar Cafe and Juice Bar 

(Zalaegerszeg, Dísz tér 6/C)  Elvárás: hasonló 

munkakörben eltöltött gyakorlat, szakmai tapasztalt 

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezéseket e-

mailben várjuk E-mail: m.alexandra1985@gmail.com  

A fényképes önéletrajzokat a következõ e-

mail címere kérjük: 

m.alexandra1985@gmail.com
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GRAPHIKCONSULT Kft. Lakberendezõ, dekoratõr 2020.05.22 2020.07.20 általános közvetítés

A munkáltató nyomdai grafikai ismeretekkel 

rendelkezõ dekoratõrt szeretne foglalkoztatni. 

Elvárások: - 1-2 év gyakorlat - motivált viselkedés - 

fejlett kommunikációs készségek - számítógépes 

ismeret Elõny: - az angol vagy német nyelvismeret - 

Corell, Photoshop grafikai program ismerete 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Gyõrffy Edina Tel.: 30/520-

3132 E-mailben: gyorffy.edina@turboprint.hu

telefonon: 30/520-3132 e-mailben: 

gyorffy.edina@turboprint.hu

TORNYOS ÉS TÁRSA KFT Lakatos 2020.04.02 2020.07.20 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050

TORNYOS ÉS TÁRSA KFT Egyéb vas- és fémipari foglalkozások 2020.04.02 2020.07.20 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:Molnár Judit  Telefonszáma: 

92/566-050

TORNYOS ÉS TÁRSA KFT Egyéb egyszerû építõipari foglalkozású 2020.04.02 2020.07.20 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Üzemanyagtöltõ állomás kezelõje 2020.05.22 2020.07.20 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a 

munkáltató. Munkaidõ havi 120 óra, munkaidõkeret 

beosztása szerint. Fizetés: 150.000-160.000,- Ft/hó 

nettó várható. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a foglalkoztató. 

Keresni lehet: Molnár Tibor Tel.: 30/378-7585 E-mail 

cím: moberoil@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TESKÁNDI út 38.

Alkony-T Temetkezési és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Temetkezési foglalkozású 2020.05.22 2020.07.20 általános közvetítés "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. személyesen, telefonon: 92/366-560

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Kõmûves 2020.05.22 2020.07.20 általános közvetítés

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

PÁTRIK-KER Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi 

foglalkozású
2020.01.24 2020.07.20 általános közvetítés

Elvárás:   - B kategóriás jogosítvány  - számítógép 

felhasználói szintû ismerete

Kizárólag fényképes önéletrajzzal e-mail-en: 

telekom.allasd2d@gmail.com

Rózsás József István egyéni vállalkozó Kõmûves 2020.03.24 2020.07.20 általános közvetítés

Bérezés: megbeszélés szerint Munkakör: kõmûves 

munkák és térburkolás Elvárás: kõmûves végzettség, 

vagy kõmûves gyakorlat megléte Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg és környéke Jelentkezés: telefonon, 

vagy e-mailen Tel.: 30/254-5544; e-mail: 

femkofa@freemail.hu

Telefonon és e-mail-en keresztül

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.05.22 2020.07.20 általános közvetítés

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

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társság
Üzemanyagtöltõ állomás kezelõje 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Nagykapornak Bérezés: 

megegyezés szerint Jelentkezni telefonon, illetve 

önéletrajz megküldésével e-mailen lehet. Telefon: 

30/226-4856 E-mail: mazdatank@freemail.hu 

Telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével

Fullér Gastro Kft. Szakács 2020.03.04 2020.07.23 általános közvetítés
A munkáltató 1 fõ szakácsot vagy szakképzettség 

hiányában fõzni tudó munkatársat keres.

A foglalkozatónál elõzetes telefonos 

egyeztetést követõen.

KAPORNAK-CENTER KFT. Gyógyszertári szakasszisztens 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Nagykapornak Elvárás: 

gyógyszertári asszisztens vagy gyógyszertári 

szakasszisztens Legalább 2 év gyógyszertári 

asszisztensi munkatapasztalat A munkáltató 

versenyképes fizetést kínál  Jelentkezni Hajas 

Zoltánnál telefonon, illetve önéletrajz megküldésével e-

mailen lehet. Telefon: 30/226-4856 E-mail: 

mazdatank@freemail.hu

Jelentkezni telefonon, illetve önéletrajz 

megküldésével e-mailben lehet
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KAPORNAK-CENTER KFT. Gyógyszertári gyógyszerész 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

A Kapornak-Center Kft. nagykapornaki üzletébe egy fõ 

gyógyszerészt keres. A munkáltató versenyképes 

jövedelmet kínál  Elõnyt jelent: - hasonló területen 

szerzett tapasztalat - idegen nyelv ismerete - 'B' 

kategóriás jogosítvány  Igény esetén szolgálati lakást 

biztosít a munkáltató, valamint hozzájárul a 

közlekedési költségekhez Pályakezdõk jelentkezését 

is várjuk  Jelentkezni lehet: Hajas Zoltánnál telefonon 

és önéletrajz megküldésével e-mailben Tel.: 30/226-

4856 E-mail: mazdatank@freemail.hu

Telefonon, illetve önéletrajz megküldésével e-

mailben

KAPORNAK-CENTER KFT. Gyógyszertári (gyógyszerész) asszisztens 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Nagykapornak Elvárás: 

gyógyszertári asszisztens vagy szógyszertári 

szakasszisztens Gyakorlat elõnyt jelent A munkáltató 

versenyképes fizetést kínál Pályakezdõk jelentkezését 

is várják  Jelentkezni Hajas Zoltánnál telefonon, illetve 

önéletrajz megküldésével e-mailen lehet. Telefon: 

30/226-4856 E-mail: mazdatank@freemail.hu

Jelentkezni telefonon, illetve önéletrajz 

megküldésével e-mailben lehet

TuttoPort Betéti Társaság Dohányárudai eladó 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Nagykapornak  Elõny:  eladói 

végzettség B kategóriás jogosítvány eladói gyakorlat  

Bérezés: megegyezés szerint  Jelentkezés: e-mailben 

önéletrajz megküldésével, illetve telefonon E-mail: 

mazdatank@freemail.hu Tel.: 30/226-4856

Telefonon, illetve önéletrajz megküldésével e-

mailben

TÓTH ÉS GONDOS BT Virágbolti eladó 2020.01.29 2020.07.23 általános közvetítés
Virágkötõ végzettség szükséges. A bejárás költségét 

biztosítjuk.

Jelentkezni telefonon lehet a 30/2773-590-es 

telefonszámon.

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Logisztikai ügyintézõ 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Elvárások: - 

középfokú végzettség - angol és/vagy német 

nyelvismeret - számítástechnikai ismeret A munkakör: 

- otthon is végezhetõ, eszközt a munkáltató biztosít - 

munkaidõ lehet teljes illetve részmunkaidõs is, 

megbeszélés szerint Fizetés megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet e-mailben, önéletrajz és bérigény 

megküldésével. E-mail cím: 

pesti.dora@camiongroup.hu

önéletrajz megküldésével (bérigény 

megjelölésével e-mailben: 

pesti.dora@camiongroup.hu

HORVÁTH JÓZSEF EV. Pultos 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. 

Nyitvatartás: 6.00-21.00 között Munkaidõ, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a foglalkoztató. Tel.: 30/708-1042

telefonon: 30/708-1042

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ Mezõgazdasági segédmunkás 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Dormán Zoltán Email címe: 

dormanzoltan68@gmail.com Telefonszáma: 

30/2-774-623

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ Egyszerû mezõgazdasági foglalkozású 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: Dormán Zoltán Email címe: 

dormanzoltan68@gmail.com Telefonszáma: 

30/2-774-623

Helikon Nyomda Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Gyártás-elõkészítõ 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

A Helikon Nyomda Kft. gyártás elõkészítõ pozícióba 

keres munkatársat egy mûszakos munkarendbe.  

Elvárás:   - érettségi  - Office ismeretek  - 

vállalatirányítási rendszerben szerzett tapasztalat  

Elõny: nyomdaiparban szerzett tapasztalat.   

Jelentkezni lehet e-mailben: 

tasikati@helikonnyomda.hu e-mail címen.

Jelentkezni lehet e-mailben: 

tasikati@helikonnyomda.hu e-mail címen.

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társság
Benzinkúti eladó 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Nagykapornak Bérezés: 

megegyezés szerint Jelentkezni telefonon, illetve 

önéletrajz megküldésével e-mailen lehet. Telefon: 

30/226-4856 E-mail: mazdatank@freemail.hu

Telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével

Bódisné Horváth Szilvia Szakács 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Szakképzettség nem szükséges. Munkaidõ, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 30/622-

1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856

Bódisné Horváth Szilvia Pultos 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Szakképzettség nem szükséges. Nyitvatartás: 6.00-

22.00 között. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 30/622-1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856
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N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szakács 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

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

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Konyhai kisegítõ 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

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

T-CELL Plasztik Mûanyagipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kazángépkezelõ 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

A T-CELL Plasztik Kft. kazánkezelõ  munkakörbe 

munkatársat.   Elvárás: kazánkezelõ (2-12t/h között)  

Jelentkezni lehet a foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Zrínyi út 101.  Érdeklõdni Pethõ 

Miklósnál, e-mail címe: petho.miklos@tcell.hu, 

telefonszáma: +3620/266-1870.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 

út 101.

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

A Europelift Kft. villamosmérnök pozícióba keres 

munkatársat.  Munkavégzés helye: Bagod.  

Jelentkezni lehet telefonon: +3620/947-4767-es 

telefonszámon vagy e-mailben: europelift@t-online.hu.

Jelentkezni lehet telefonon: +3620/947-4767 e-

mailben: europelift@t-online.hu

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság Elektromûszerész 2020.05.25 2020.07.23 általános közvetítés

Feladatok: Kosaras emelõgépekhez villamos vezérlõ 

rendszerek megtervezése, kialakítása, villamos 

kapcsolási rajzok elkészítése, szerelése.  Amit 

kínálunk: - azonnali munkakezdés, - versenyképes 

jövedelem, - munkavégzés egy mûszakban (7:00-

15:30), - hosszú távú, megbízható munkahely, - 

családias légkör.  Munkavégzés helye: 

Telephelyünkön: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9.  

Jelentkezés módja: Önéletrajzokat várjuk az 

europelift@t-online.hu e-mail címre. Tárgyban legyen 

szíves megjelölni a pályázott pozíció megnevezését.

Jelentkezni lehet telefonon: +3620/947-4767 e-

mailben: europelift@t-online.hu

EUROPLAY 2000 Vendéglátó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Pultos 2020.05.26 2020.07.24 általános közvetítés

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Kiemelt 

bérezés. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Tel.: 

20/377-4080 E-mail cím: secretary@europlay2000.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont 

egyeztetése szükséges: 20/377-4080

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

BT.
Gépjármû-villamossági mûszerész 2020.05.26 2020.07.24 általános közvetítés

Elvárások: - szakmai végzettség - teherautó 

szerelésben szerzett 3 év gyakorlat Munkaidõ: 8.00-

17.00 Fizetés megegyezés, megbeszélés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a munkáltató. Keresni lehet: Jámbor András 

Tel.: 30/9462-192 E-mail cím: 

jambor.andras@camiongroup.hu

személyesen, telefonon: 30/9462-192 e-

mailben: jambor.andras@camiongroup.hu

ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális gondozó, szakgondozó 2020.05.26 2020.07.24 általános közvetítés

Jelentkezés: telefonon és e-mailben önéletrajz 

megküldésével Tel.: 92/317-683; 30/601-3311 E-mail: 

idosekotthona@gkzalaegerszeg Bérezés: 

alapbér+pótlékok Munkaidõ: 12 órás munkarend, 3 

havi idõkeret Elvárás: szociális gondozó, ápoló 

végzettség, illetve az 1/2000. SzCsM 3. sz. melléklete 

szerinti képesítések

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kossuth Lajos út 58-60.

Drillsport Ruházati Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szabó, varró 2020.05.26 2020.07.24 általános közvetítés

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés 180.000,- Ft/hó nettó. 

(100%-os teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  

út 165

Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû 

Társaság, Zalaegerszeg
Parkfenntartó 2020.05.27 2020.07.25 általános közvetítés

A  92/311-494 telefonszámon idõpont 

egyeztetés után személyesen

ORTOMÛ BT. Marós 2020.05.28 2020.07.26 általános közvetítés

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés: Nagy 

Zsuzsannánál telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével Tel.: 30/348-6467 E-mail: 

gazdasag74@freemail.hu

Telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével

ORTOMÛ BT. Esztergályos 2020.05.28 2020.07.26 általános közvetítés

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés: Nagy 

Zsuzsannánál telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével Tel.: 30/348-6467 E-mail: 

gazdasag74@freemail.hu

Telefonon és emailben önéletrajz 

megküldésével
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EUROPELIFT Gépjármûjavító, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Betéti Társaság
Gépjármûszerelõ 2020.05.28 2020.07.26 általános közvetítés

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés: telefonon 

és e-mailben önéletrajz megküldésével Tel.: 20/947-

4767 E-mail: europelift@t-online.hu 

Telefonon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével

Novo-Zala Ingatlan Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Ingatlanközvetítõ 2020.05.29 2020.07.27 általános közvetítés

Vállalkozói jogviszony. Elvárás: - érettségi 

bizonyítvány - számlaképesség - "B" kategóriás 

jogosítvány - IT ismeretek Keresni lehet: Koronczai 

Zsolt E-mail cím: zalaegerszeg.kossuth@dh.hu Tel.: 

70/475-9236

személyesen, telefonon: 70/475-9236, e-

mailben: zalaegerszeg.kossuth@dh.hu

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Vízgazdálkodási gép kezelõje 2020.05.29 2020.07.27 általános közvetítés

Jelentkezés:  fényképes önéletrajz elküldésével és 

fizetési igény megjelölésével az uszoda@zif.hu e-mail 

címre  Elvárás:  középfokú, vagy szakmunkás 

végzettség  Elõny: - uszodában vagy karbantartásban 

szerzett tapasztalat - uszodagépész, vízforgató gépész 

végzettség, klórgázkezelõ végzetség

E-mailben fényképes önéletrajz 

megküldésével

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Szakács 2020.01.29 2020.07.28 általános közvetítés

Gombos János Email címe: pedro999@t-

online.hu Telefonszáma: 30/946-6202

ALU-VILLSZER Korlátolt Felelõsségü 

Társaság
Szerkezetlakatos 2020.04.01 2020.07.28 általános közvetítés

Munkaidõ: 6:00- 14:00, igény esetén részmunkaidõs 

foglalkoztatásra  is van mód megegyezés szerint. 

Fizetés megegyezés szerint.

Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Kossuth  út 46.

GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS Esztergályos 2020.01.29 2020.07.28 általános közvetítés Pályakezdõk jelentkezését is várják! Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-537

GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS Marós 2020.01.29 2020.07.28 általános közvetítés Pályakezdõket is vár a munkáltató. Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-537

LACZI ENDRE VÁLL. Ács 2020.01.29 2020.07.28 általános közvetítés
"B" kategóriás jogosítvány és a saját gépkocsi elõnyt 

jelent.
Laczi Endre: Telefonszáma: 20/323-8937

LACZI ENDRE VÁLL.
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez 

kötött gép kezelõje
2020.01.29 2020.07.28 általános közvetítés

"B" kategóriás jogosítvány és a saját gépkocsi elõnyt 

jelent.
Laczi Endre : Telefonszáma: 20/323-8937

ALU-VILLSZER Korlátolt Felelõsségü 

Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2020.04.02 2020.07.29 általános közvetítés

Munkaidõ: 6:00-14:00, igény esetén részmunkaidõs 

foglakoztatásra is van mód megegyezés szerint. 

Fizetés megegyezés szerint.

Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Kossuth  út 46.

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású 2019.12.16 2020.07.30 általános közvetítés

A munkáltató telefonos asszisztensi feladatok - 

ügyféltoborzás és idõpont egyeztetés - végzésére 

keres munkavállalót.  A foglalkoztatás napi 4 órában, 

illetve megbízási szerzõdés keretében történik. 

Jelentkezni lehet a 70/300-2806-os 

telefonszámon vagy a 

szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 2019.12.16 2020.07.30 általános közvetítés

Jelentkezni lehet a 70/300-2806-os 

telefonszámon vagy a 

szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

KISS EUROTRANS Szállítmányozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Rakodómunkás 2020.01.17 2020.07.30 általános közvetítés

Kiss Krisztián Email címe: 

kisseurotrans@freemail.hu Telefonszáma: 

30/618-8741

KISS EUROTRANS Szállítmányozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, kamionsofõr 2020.01.17 2020.07.30 általános közvetítés

Fizetés : nettó 500,000 Ft/hó Elvárások: - C + E 

kategóriás jogosítvány és min. 2 év gyakorlat - GKI 

kártya - PÁV II - digitális kártya Minden hétvége itthon, 

állandó körfuvarok Magyarország és Németország 

közt.

Telefonos idopontegyeztetés Kiss 

Krisztiánnál a 30/6188-741-es telefonszámon

Molnár László egyéni vállalkozó Dohányárudai eladó 2020.06.02 2020.07.31 általános közvetítés

Elvárás: érettségi (élelmiszer, vegyi áru eladói 

gyakorlat elõny) számítástechnikai ismeret (Excel, 

Word) önálló munkavégzés, megbízhatóság 05.00 

órára zalalövõi munkahelyre való beérkezés készsége   

Munkarend:  Egyik hét: H-P: 05.00-12.00 + SZO: 6.00-

11.00  Másik hét: H-P: 10.00-18.000  Jelentkezés: 

telefonon, vagy e-mailben önéletrajz megküldésével 

telefon: 30/629-4795 e-mail: molnarlaszlo62@t-

online.hu  

Telefonon, vagy e-mailben önéletrajz 

megküldésével

BÖBAK Korlátolt Felelõsségû Társaság Autóelektronikai mûszerész 2019.10.03 2020.08.01 általános közvetítés NAGYON JÓ FIZETÉS! Szállás megoldható!

Foglalkoztatónál: Barabási-Andor Kinga 

Email címe: bobakcar@bobakcar.hu 

Telefonszáma: 70/771-3505 

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 2020.06.03 2020.08.01 általános közvetítés

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

biztosítási végzettség - diploma Vállalkozói 

jogviszony.

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

7083 illetve nemethne.hu@gmail.com

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Ápoló, szakápoló 2020.05.20 2020.08.01 általános közvetítés

Fizetés: Közalkalmazotti, végzettség, tapasztalat 

munkavégzési terület függvénye              + 20% 

szociálispótlék + mûszakpótlék , + egyéb pótlék ha 

olyan helyen dolgozik               +utazási költségtérítés 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: telefonon, 

vagy e-mailben Tel.: 92/511-322 E-mail: 

gondoskodas@szgyfzala.hu 

telefonon a 92/511-322 számos és e-mailben a 

gondoskodás@szgyfzala.hu címen
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ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejlesztõ pedagógus 2020.03.18 2020.08.01 általános közvetítés

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek 

jelentkezését várják. Fizetés megegyezés szerint.  A 

jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a 

munkáltató. Tel.: 92/511-322 E-mail: 

gondoskodas@szgyfzala.hu

telefonon és e-mailben. Tel.: 92/511-322; e-

mail: gondoskodas@szgyfzala.hu

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Általános irodai adminisztrátor 2020.04.07 2020.08.01 általános közvetítés
Minimum érettségivel rendelkezõ jelentkezõket 

várunk.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kossuth út 45-47.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Általános irodai adminisztrátor 2020.04.07 2020.08.01 általános közvetítés

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettségek: közgazdasági érettségi, vagy 

pénzügyi végzettség

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni út 4.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Édesipari formázógép-kezelõje 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés Targoncás jogosítvány elvárás.
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Húsfeldolgozó 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: Penczákné Császár 

Melinda Email címe: allas@pulykajava.hu 

Telefonszáma: 20/414-8473
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható 

feldolgozóipari gép kezelõje
2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés

Penczákné Császár Melinda Email címe: 

allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 20/414-

8473
"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Bolti eladó 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés

Feladatok: bútorok összeszerelése és eladó térbe 

szállítása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SPORT 

út 2.

GERI-VILL KFT. Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés 8900 Zalaegerszeg, Kert út 41.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2020.06.04 2020.08.02 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2020.06.05 2020.08.03 általános közvetítés csak telefonon: 30/200-7762

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.06.05 2020.08.03 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését várja a foglalkoztató. 4 órás 

részmunkaidõs foglalkoztatás. Fizetés megegyezés 

alapján. Jelentkezéseket csak telefonon várják. 

Keresni lehet: Lengyel Tünde Tel.: 30/200-7762

csak telefonon: 30/200-7762

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó 2020.06.04 2020.08.03 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

SZABÓ LÁSZLÓ ev Pultos 2020.02.10 2020.08.03 általános közvetítés A 70/270-3300-as telefonszámon.

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Portás, telepõr, egyszerû õr 2020.06.05 2020.08.03 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését várja a foglalkoztató. 8 órás, de 

megbeszélés alapján részmunkaidõs foglalkoztatás is 

lehet. Fizetés megegyezés alapján. Jelentkezéseket 

csak telefonon várják. Keresni lehet: Lengyel Tünde 

Tel.: 30/200-7762

csak telefonon: 30/200-7762

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Szervizszerelõ 2020.04.09 2020.08.05 általános közvetítés "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.

Telefonon: a 06/30/957-2266-os 

telefonszámon és e-mail-ben az  

info@gazszerviz94.hu e-mail címen.

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Víz-gáz és központi fûtésszerelõ 2020.04.09 2020.08.05 általános közvetítés "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.
A 06/30/957-2266-os telefonszámon vagy e-

mail-ben: info@gazszerviz94.hu.

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Hûtõ-és klímaberendezés-szerelõ 2020.04.09 2020.08.05 általános közvetítés

Elvárások: -hûtõ vagy klímaszerelõ végzettség -2 év 

gyakorlat -igényes munkavégzés -"B" kategóriás 

jogosítvány Fizetés megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mail-ben várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea Tel.:92/598-

200 E-mail: info@klimatrend.hu

Telefonon: 06/92/598-200 vagy e-mail-

ben:info@klimatrend.hu

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Épületvillamossági szerelõ, villanyszerelõ 2020.04.09 2020.08.05 általános közvetítés

Elvárások: -villanyszerelõ végzettség -2 év gyakorlat -

igényes munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet Moód 

Tímeánál telefonon: 06/92/598-200 vagy e-mail-ben az 

info@klimatrend.hu e-mail címen.

Telefonon:06/92/598-200 vagy e-mail-ben: 

info@klimatrend.hu

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Épületgépész-technikus 2020.04.09 2020.08.05 általános közvetítés

Elvárások: -épületgépész végzettség -2 év gyakorlat -

igényes munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés Moód 

Tímeánál a 06/92/598-200-as telefonszámon vagy az 

info@klimatrend.hu e-mail címen.

Telefonon: 06/92/598-200 vagy e-mail-ben: 

info@kilmatrend.hu

Horváth Attila Szobafestõ 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:telefonos idõpont 

egyeztetés személyesen Zalaegerszegen
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3 B HUNGÁRIA IPARI 

KERESKED.SZOLG.KFT.
NC, CNC gépkezelõ 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés

Mûszaki rajz ismerete elvárás. 2 mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen,  telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. 

Keresni lehet: ifj. Péteri Vilmos Tel.: 30/4446-099 

Önéletrajz küldhetõ e-mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 30/4446-099

3 B HUNGÁRIA IPARI 

KERESKED.SZOLG.KFT.
Forgácsoló 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés

Mûszaki rajz ismerete elvárás. 2 mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen,  telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. 

Keresni lehet: ifj. Péteri Vilmos Tel.: 30/4446-099 

Önéletrajz küldhetõ e-mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 30/4446-099

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Manikûrös, pedikûrös 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 

út 2-4.

MAYA-VIRÁG KFT. Virágbolti eladó 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés

Elvárások: - virágkötõ végzettség Elõny: - gyakorlat 

Foglalkoztatás 2 havi munkaidõ keretben, 

megbeszélés szerint. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatásként a 

foglalkoztató biztosít: - buszbérlet 100%-os térítése - 

napi egyszeri melegétkezés Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Kötél Mariann Tel.: 30/513-

6840 E-mail cím: maja.clivia@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/513-6840 e-

mailben: maja.clivia@gmail.com

3 B HUNGÁRIA IPARI 

KERESKED.SZOLG.KFT.
Hegesztõ, lángvágó 2020.06.08 2020.08.06 általános közvetítés

Mûszaki rajz ismerete elvárás. 2 mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen,  telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. 

Keresni lehet: ifj. Péteri Vilmos Tel.: 30/4446-099 

Önéletrajz küldhetõ e-mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 30/4446-099

ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELÕ 

ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Hulladékválogató 2020.06.09 2020.08.07 általános közvetítés

2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várják. Keresni lehet: Nagy Zoltán Tel.: 

30/847-4797

személyesen, telefonon: 30/847-4797

VÁSÁRCSARNOK,ZALAEGERSZEG Egyéb takarító és kisegítõ 2020.06.09 2020.08.07 általános közvetítés

Állandó délelõtti munkavégzés (hétvégén is van 

munka). Azonnali kezdési lehetõség. Munkaidõ, 

fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Foglalkoztatás a Kjt. alapján. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges. Keresni lehet: Horváth István Tel.: 20/940-

9010

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges), telefonon: 20/940-9010

Edelmann Hungary Packaging Zrt. Egyéb nyomdaipari foglalkozások 2020.06.09 2020.08.07 általános közvetítés

Elvárások: - mûszaki érzék/mûszaki területen szerzett 

tapasztalat - felelõsségteljes munkavégzés - 

megbízhatóság Elõnyt jelent: - nyomdaipari területen 

szerzett tapasztalat 3 mûszakos munkarend. 

Munkáltató ajánlata: - stabil, hosszútávú 

munkalehetõség, szakmai továbbtanulás támogatása - 

munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat 

Zalaegerszeg területén - mûszakpótlék: 14-22 óra 

között 30 %, 22-06 óra között 60 %, Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Tel.: 92/549-200 E-mail cím: 

evelin.bedo@edelmann-group.com

személyesen, telefonon: 92/549-200, e-

mailben: evelin.bedo@edelmann-group.com

ZALAI HUKE KFT. Udvaros 2020.06.09 2020.08.07 általános közvetítés

Udvaros munkakör betöltéséhez várja a munkáltató a 

jelentkezõket. 2 mûszakos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató 

személyesen várja a jelentkezõket. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni 

lehet: Nagy Zoltán. Tel.: 30/847-4797

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta 

út 65.
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BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Betéti Társaság
Általános asztalos 2020.06.10 2020.08.08 általános közvetítés

Elvárások: - szakmai, asztalosipari végzettség - 

gyakorlat. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon és e-

mailben. Személyes jelentkezés elõtt telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Bors 

Attila Tel.: 30/959-1126 E-mail cím: info@biborfa.hu

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) telefonon: 30/959-1126, önéletrajz 

megküldésével e-mailben: info@biborfa.hu

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Fõszakács 2020.06.10 2020.08.08 általános közvetítés

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI 

szolgáltatási területére keresünk munkatársakat 

FÕSZAKÁCS munkakörbe.  MIÉRT JÓ NÁLUNK 

DOLGOZNI?  -Hivatalos, bejelentett, versenyképes 

munkabért, -Határozatlan idejû munkaszerzõdést, 

egész éves foglalkoztatást, -Kiszámítható, napi 8 órás 

munkaidõt kínálunk, -Távolsági bérleted árának 86%-

át minden hónapban kifizetjük számodra, -Ha a Te 

ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, 

többszöri pénzjutalomban részesülsz.   MILYEN 

FELADATOK VÁRNAK RÁD?  -Te szervezed meg a 

fõzõkonyhán dolgozó munkatársak munkáját, -A Te 

feladatod lesz az alapanyagok megfelelõ és nyomon 

követhetõ tárolása, -Felügyeled a kijelölt ételek 

anyaghányad és technológiai elõírások szerinti 

elkészítését és adagolását, -Te ellenõrzöd a fõzéshez 

használt eszközök és berendezések biztonságos 

üzemelését, munkavédelmi megfelelõségét.  MIKOR 

SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA?  -Hetente 5 nap 

munkavégzés mellett a heti két pihenõnap biztosított a 

számodra, -Konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, 

ezért a délutánjaink szinte teljesen szabadok.  MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? -Fontos, hogy legyen 

szakács végzettséged és legalább 3 éves szakmai 

tapasztalatod közétkeztetési területen hasonló 

munkakörben, -A munkádat igényesen, precízen és 

pontosan végzed.  Amennyiben a lehetõség felkeltette 

az érdeklõdésedet, küld el önéletrajzodat az 

info.zala@hungast.hu e-mail címre.   

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum 

utca 1/B

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Szakács 2020.06.10 2020.08.08 általános közvetítés

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI 

szolgáltatási területére keresünk munkatársakat 

SZAKÁCS munkakörbe.  MIÉRT JÓ NÁLUNK 

DOLGOZNI?  -Hivatalos, bejelentett, versenyképes 

munkabért, -Határozatlan idejû munkaszerzõdést, 

egész éves foglalkoztatást, -Kiszámítható, napi 8 órás 

munkaidõt kínálunk, -Távolsági bérleted árának 86%-

át minden hónapban kifizetjük számodra, -Ha a Te 

ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, 

többszöri pénzjutalomban részesülsz.   MILYEN 

FELADATOK VÁRNAK RÁD?  -A kijelölt ételek 

elkészítése a konyhafõnök irányítása mellett,  -Gépek, 

berendezések kezelése, a munkaterület és 

munkaeszközök tisztán tartása.  MIKOR SZÁMÍTUNK 

RÁD ÉS A MUNKÁDRA?  -Hetente 5 nap munkavégzés 

mellett a heti két pihenõnap biztosított a számodra, -

Konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, ezért a 

délutánjaink szinte teljesen szabadok.  MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? Legyen szakács 

végzettséged és legalább 2-3 éves szakmai 

tapasztalatod.  ÖRÖMMEL VESSZÜK, ha van 

közétkeztetésben szerzett tapasztalatod.  Amennyiben 

a lehetõség felkeltette az érdeklõdésedet, küld el 

önéletrajzodat az info.zala@hungast.hu e-mail címre.  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum 

utca 1/B
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Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Konyhai kisegítõ 2020.06.10 2020.08.08 általános közvetítés

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI 

szolgáltatási területére keresünk munkatársakat 

KONYHAI KISEGÍTÕ munkakörbe.  MIÉRT JÓ 

NÁLUNK DOLGOZNI?  ?Hivatalos, bejelentett, 

versenyképes munkabért, ?Határozatlan idejû 

munkaszerzõdést, egész éves foglalkoztatást, 

?Kiszámítható, napi 8 órás munkaidõt kínálunk, 

?Távolsági bérleted árának 86%-át minden hónapban 

kifizetjük számodra, ?Ha a Te ajánlásoddal érkezik 

hozzánk egy új munkatárs, többszöri pénzjutalomban 

részesülsz.  MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD?  ?A 

fõzéshez kapcsolódó feladatok elvégzése (pl. 

alapanyagok elõkészítése, eszközök tisztán tartása), 

?A konyha és a konyhához tartozó helyiségek 

takarítása.  MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A 

MUNKÁDRA?  ?Hetente 5 nap munkavégzés mellett a 

heti két pihenõnap biztosított a számodra, 

?Konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, ezért a 

délutánjaink szinte teljesen szabadok.  MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? Várjuk a jelentkezésed 

akkor is, ha nem rendelkezel végzettséggel, és/vagy 

ha korábban nem dolgoztál hasonló munkakörben!  

ÖRÖMMEL VESSZÜK, ha van közétkeztetésben 

és/vagy egyéb vendéglátásban szerzett tapasztalatod.  

Amennyiben a lehetõség felkeltette az érdeklõdésedet, 

küld el önéletrajzodat az info.zala@hungast.hu e-mail 

címre.  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum 

utca 1/B

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság NC, CNC gépkezelõ 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

Fõ feladatok: - CNC szikraforgácsoló gépek 

üzemeltetése, mûködtetése, napi karbantartása, 

tisztítása - munkafolyamatok dokumentálása - 

termékek méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása - 

technológiai folyamatok közötti anyagmozgatás 

lebonyolítása Elvárások: - gépipari végzettség - 

informatikai alapismeretek - 3 mûszakos munkarend 

vállalása Jelentkezni lehet személyesen, önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

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

mail: hr.aqanton@aqg.se

személyesen, önéletrajz megküldésével e-

mailben: hr.aqanton@aqg.se

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Hegesztõ, lángvágó 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés  

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Forgácsoló 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Lakatos 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

NANORB KFT Erdésztechnikus 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

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: info@nanorb.hu , fax: 

92/331-077 fényképes önéletrajz elküldésével.

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével 

e-mailben: info@nanorb.hu

NANORB KFT Kereskedelmi ügyintézõ 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

Leendõ feladatok röviden, a következõkre terjednének 

ki: - Kereskedelmi asszisztensi feladatok ellátása  -

Részvétel a cég erdészeti és faipari termékeinek 

értékesítésében - Vevõre szabott tanácsadás, 

ajánlatok készítése  - Meglévõ partnerekkel hosszú 

távú kapcsolat ápolása - Tárgyalások szervezése, 

szerzõdéskötés  - Értékesítéshez kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok  - Fuvarszervezési feladatok  

Elvárások a leendõ kollegával szemben: - 

Kereskedelmi végzettség (legalább középfokú), 

külkereskedelmi végzettség elõny - Német nyelv 

tárgyalóképes ismerete - Jó kommunikációs képesség 

szóban és írásban - Határozott, magabiztos fellépés - 

Ügyfél- és piacorientált szemlélet - Terhelhetõség, 

rugalmasság - Önálló, kiváló problémamegoldó 

képesség - Utazási hajlandóság (külföldi- belföldi 

utazások) - Kiváló felhasználó szintû számítógépes 

ismeret (Word, Excel, Internet) - Jogosítvány A 

munkáltató ajánlata a következõk: - Versenyképes 

jövedelem - Stabil munkahely - Kellemes munkahelyi 

légkör, jó csapat Munkavégzés helye: Zala megye, 

Ausztria Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, 

illetve fax-számon: info@nanorb.hu , fax: 92/331-077 

fényképes önéletrajz elküldésével.

fényképes önéletrajz megküldésével: 

info@nanorb.hu

AZUR Facility Management Kft. Egyéb takarító és kisegítõ 2020.06.11 2020.08.09 általános közvetítés

Takarító munkakörbe várja a foglalkoztató a 

munkavállalók jelentkezését. Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg Munkaidõ megbeszélés alapján, 

jellemzõen állandó délelõtt, állandó délután illetve 

állandó éjszaka. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont és hely 

egyeztetetése szükséges. Keresni lehet: Bajnóczi 

Barbara. Tel.: 70/931-5538

telefonon idõpont és hely egyeztetetése 

szükséges: 70/931-5538

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kereskedelmi ügyintézõ 2020.06.12 2020.08.10 általános közvetítés

Szükséges: - Középfokú végzettség, - Folyékony angol 

nyelvismeret Elõny: -Németnyelv ismerete -Szakírányú 

végzettség  Jelentkezés: -Személyesen:  Penczákné 

Császár Melindánál  Telefonszám: 20/414-8473 

elõzetes idõpont egyeztetés után  -Email cím: 

allas@pulykajava.hu

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület 

helyrajzi szám (HRSZ.) 024/04. hr

Nagy Edit Fodrász 2020.01.20 2020.08.10 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi  

út 1-3.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó technikus 2020.06.15 2020.08.13 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó villanyszerelõ 2020.06.15 2020.08.13 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Mechanikaigép-karbantartó, -javító 

(mûszerész)
2020.06.15 2020.08.13 általános közvetítés

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Általános karbantartó 2020.06.15 2020.08.13 általános közvetítés

Elvárás a villanyszerelõ végzettség. Munkaidõkeretet 

(féléves), de csak nappali munkavégzés (délelõtt-

délután), éjszakai készenlét van, hétvégi munkavégzés 

elõfordul, de nem gyakori. Az éjszakai készenlét miatt 

elvárás, hogy gépkocsival be tudjon járni 

(természetesen, ha nem helybéli lakos az illetõ). 

Fizetés: 250.000-400.000,- Ft/hó bruttó megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: 

teljesítménybér, cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

évvégi jutalom, munkába járás támogatása. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben (önéletrajz 

megküldésével) is várja munkáltató. 

Tel.(munkanapokon 8-15 óra között): 20/966-9950 E-

mail cím: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

telefonon (8.00-15.00 között): 20/966-9950 e-

mailben önéletrajzzal: 

jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
2020.06.16 2020.08.14 általános közvetítés

Nagykanizsán induló képzések: 2020.09.01. és 

2020.10.01. Idõtartama 6 hónap, amely egyszeri 

alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Havi 

illetmény: 161.000,- Ft/hó bruttó. Elvárások: - minimum 

8. általános iskola - magyar állampolgárság - 18-50 

éves kor - állandó magyarországi lakóhely vagy 

tartózkodási hely - büntetlen elõélet A munkáltató 

biztosít: - ruházati ellátás - egyszeri meleg étkezés - 

egészségügyi ellátás - utazási költségtérítés (86% 

MÁV és Volán, 15,- Ft/km saját gépjármû)

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
2020.06.16 2020.08.14 általános közvetítés

Feladatvégzés a lakóhely szerinti járásban. 

Szerzõdéskötési díj: 23.000,- Ft nettó (egyszeri) 

Rendelkezésre állási díj: 107.000,- Ft nettó/év. 

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - 

magyar állampolgárság - állandó magyarországi 

lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen elõélet 

Foglalkoztató biztosít: - ruházati ellátás - felszerelés - 

utiköltségtérítés - étkezés a szolgálatteljesítés ideje 

alatt

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
2020.06.16 2020.08.14 általános közvetítés

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: 12.000.-Ft/hó/fõ SZÉP kártya juttatás - 

térítésmentes laktanyai elhelyezés - ruházati ellátás - 

felszerelés - utazási költségtérítés Gépjármûvezetõi 

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.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
2020.06.16 2020.08.14 általános közvetítés

Feladatvégzés: beosztás szerint országosan. 

Rendelkezésre állási díj: 160.500,- Ft nettó/év. 

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - 

magyar állampolgárság - állandó magyarországi 

lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen elõélet 

Foglalkoztató biztosít: - ruházati ellátás - 

utiköltségtérítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai
2020.06.16 2020.08.14 általános közvetítés

Szentendrén 1 éves altisztképzés, szerzõdéses 

munkaviszony keretében. Havi illetmény: 305.600,- 

Ft/hó bruttó. Elvárások: - minimum érettségi - magyar 

állampolgárság - 18-35 éves - állandó magyarországi 

lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen elõélet A 

szerzõdéses katonák részére biztosított: - bankszámla 

költségtérítés (1000.-Ft / hó) - térítésmentes laktanyai 

elhelyezés - ruházati ellátás - felszerelés - étkezés - 

utazási költségtérítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.04.20 2020.08.15 általános közvetítés

Elvárások: -8 általános iskola -jó fizikum Elony: -

targoncavezetõi jogosítvány -faipari ismeret 

Munkaido: nyári idoszakban: 7.30-16.30, téli 

idoszakban: 8.00-16.00 Szállás lehetoség van, 

igénybevétele megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet 

önéletrajz leadásával személyesen, e-mailben, postai 

úton. Fizetés: 200.000,-Ft/hó nettó-tól. Béren kívüli 

juttatások: -utiköltségtérítés -benzinpénz: 15,- Ft/km -

zalaegerszegiek részére 5.000,-Ft/hó bérlettámogatás -

munkaruha Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg, 

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

lehet: Horváth Beátánál a 30/9305-276-as 

telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Targoncavezetõ 2020.04.21 2020.08.15 általános közvetítés

Elvárások: -targoncavezetõi jogosítvány -legalább 

szakmunkás végzettség Elony: -faipari ismeret 

Munkaido: nyári idõszakban: 7.30-16.30, téli 

idoszakban: 8.00-16.00 Szállás lehetoség van, 

igénybevétele megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet 

önéletrajz leadásával személyesen, e-mailben, postai 

úton. Fizetés: 220.000,-Ft/hó nettó-tól. Béren kívüli 

juttatások: -utiköltség térítés -benzinpénz: 15,-Ft/km -

zalaegerszgeiek részére 5.000,-Ft/hó bérlet támogatás -

munkaruha Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg, 

Speditor u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu Érdeklodni 

lehet: Horváth Beátánál, a 06/30/9305-276-os 

telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kereskedõ 2020.04.21 2020.08.15 általános közvetítés

Faipari végzettség vagy tapasztalat elvárás. Nyugdíjas 

munkavállalók jelentkezését is várják. Elvárások: -

legalább szakmunkás végzettség -jó kommunikációs 

készség Elõny: -targoncavezetõi jogosítvány -

kereskedelmi gyakorlat -faipari ismeret Munkaidõ: 

nyári idõszakban: 7.30-16.30, téli idõszakban: 8.00-

16.00 Szállás lehetõség van, igénybevétele 

megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz 

leadásával személyesen, e-mailben, postai úton. 

Fizetés: 190.000,-Ft/hó nettó-tól. Béren kívüli 

juttatások: -utiköltség térítés -benzinpénz: 15,-Ft/km -

zalaegerszegiek részére 5.000,- Ft/hó bérlet támogatás 

-munkaruha -béren felüli teljesítménybér Cím: Faipari 

Centrum 8900 Zalaegerszeg, Speditõr u. 2. E-mail: 

bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni lehet: Horváth 

Beátánál, a 06/30/9305-276-os telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

JAKAB FA ÉS BÚTPRIP.TERMELÕ ÉS 

GYÁRT.KFT

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.06.17 2020.08.15 általános közvetítés személyesen, telefonon: 92/368-006

JAKAB FA ÉS BÚTPRIP.TERMELÕ ÉS 

GYÁRT.KFT
Bútorasztalos 2020.06.17 2020.08.15 általános közvetítés személyesen, telefonon: 92/368-006

KÖNIG KFT Karbantartó villanyszerelõ 2020.04.20 2020.08.15 általános közvetítés

Feladatok: - a gyár termelõ berendezéseinek, gépeinek 

elektromos javítása, karbantartása, felújítása, 

fejlesztése - karbantartási munkalapok kezelése, 

pontos kitöltése - karbantartási munkálatokkal 

kapcsolatos dokumentásás Elvárások: - erõsáramú 

szakmai végzettség vagy 2 év szakmai tapasztalat - 

alapfokú számítógépes ismeret - elektromos rajzok 

olvasási készsége - 3 mûszak vállalása Amit kínálunk: - 

hosszútávú munkalehetõség - útiköltség térítése (Mt. 

szerint) Elõnyt jelent a PLC és ipari vezérlések 

ismerete.  Jelentkezni: 30/904-7511; 30/256-2615 vagy 

konig8@t-online.hu 

A 06/30/904-7511-es és a 06/30/256-2615-ös 

telefonszámon, vagy a konig8@t-online.hu

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nõi fodrász 2020.01.06 2020.08.15 általános közvetítés

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
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SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Férfifodrász 2020.01.06 2020.08.15 általános közvetítés

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

MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru 

Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság

Élelmiszer eladó 2020.06.17 2020.08.15 általános közvetítés

Szakképzettség szükséges. 6 órás foglalkoztatás. 2 

mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Személyesen és telefonon is 

várják a jelentkezõket. Keresni lehet: Ágh Csabáné 

Tel.: 30/644-2663

személyesen, telefonon: 30/644-2663

JAKAB FA ÉS BÚTPRIP.TERMELÕ ÉS 

GYÁRT.KFT

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.06.17 2020.08.15 általános közvetítés személyesen, telefonon: 92/368-006

FITNESS-VITAL TRADE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szervizszerelõ 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés

Szervizes szerelõt keres a munkáltató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni 

lehet: Kulina István Tel.: 30/326-9989 E-mail: 

info@vital-force.hu

telefonon: 30/326-9989 e-mailben: info@vital-

force.hu

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Parkkarbantartó 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés

Fõ feladatok: - fûnyírás - bozótvágás - udvari terület 

rendben tartása - TMK felügyeletével egyéb 

munkálatok végzése (pld. esõcsatorna tisztítása) 

Hasonló területen szerzett tapasztalat elõnyt jelent. 

Azonnali kezdési lehetõség. Hosszú távú, 

kiszámítható munkalehetõség (a foglalkoztatás a téli 

idõszakban is biztosított). A foglalkoztató józan életû 

munkavállalók jelentkezését várja. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató 

biztosít egyéb juttatásokat (pld. önkéntes 

nyugdíjpénztár, szociális támogatás, kedvezményes 

üdülés, stb.) Jelentkezéseket telefonon illetve e-

mailben várják. Te.: 92/597-120 E-mail cím: 

ganzeg@ganzeg.hu

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

MOLNI-ADRESZ Kft. Szakács 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés

A munkáltató landorhegyi étkezdéjébe várja leendõ 

munkavállalóit.  Szakács szakképzettség nem elvárás, 

de elõnyt jelent. Pályakezdõk jelentkezésést is várják, 

gyakorlat nem feltétel.  Fizetés megegyezés szerint.

Telefonon: 06/20/9321-394 munkanap 14 óra 

után

Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
Egyéb egyszerû építõipari foglalkozású 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés Fizetés mebeszélés, megegyezés szerint.

Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-ben 

kovacs70@gmail.com
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
Nyílászáró beépítõ 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés Fizetés megyegyezés szerint.

Telefonon: 06/30/298-3529 vagy e-mail-ben: 

kovacs70@gmail.com
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
Tetõ- és homlokzatszigetelõ 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.

Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-en: 

kovacs70@gmail.com
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
Épületasztalos 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés Fizetés megbeszélés, megegyezés szeirnt.

Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-en: 

kovacs70@gmail.com
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
Szerkezetlakatos 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.

Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-ben: 

kovacs70@gmail.com

MOLNI-ADRESZ Kft. Pincér 2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés

A munkáltató Landorhegyi étkezdéjébe keresi új 

munkavállalóit.  Szakképzettség nem elvárás, de 

elõnyt jelent. Gyakorlat nem elvárás,de elõnyt jelent.  

Fizetés megbeszélés szerint. 

Telefonon: 36/20/9321-394 14:00 óra után

MOLNI-ADRESZ Kft.
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású
2020.06.19 2020.08.17 általános közvetítés

A munkáltató landorhegyi étkezdéjébe várja leendõ 

munkavállalót.  Ételfutár napi 4 órás 

foglalkoztatásban. Elvárás "B"kat. jogosítvány.   

Fizetés megegyezés szerint.

Telefonon: 06/20/9321-394 munkanap 14 óra 

után

KICSI ÁCS Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ács 2020.06.22 2020.08.20 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke, 

esetenként Zala megyén kívül  Bérezés: megbeszélés, 

megyegyezés szerint.  Pályakezdõk jelentkezését is 

várja a munkáltató.  Ács  mellett, építõiparban 

szerezett gyakorlat, tapasztalat elõnyt jelent.

Telefonon: Gáspár Tamás 06/20/535-7821

KICSI ÁCS Építõipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.06.22 2020.08.20 általános közvetítés

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke, de 

esetenként Zala megyén kívül  Ács mellet , 

építõiparban szerzett gyakorlat, tapasztalat elõnyt 

jelent.  Bérezés megbeszélés, megegyezés szerint.

Telefonon: Gáspár Tamás 06/20/535-7821
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Baján Géza Áruterítõ gépkocsivezetõ 2020.06.22 2020.08.20 általános közvetítés

FoglalkoztatónálBaján Géza Email címe: 

geza.bajan@gmail.com Telefonszáma: 30/508-

3335

EUROWILD Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Úszómester 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Elvárások: - 8. általános iskola - úszómester 

végzettség Fizetés, munkaidõ: megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Horváth Judit Tel.: 20/432-3333 E-mail cím: 

aquabarbara2020@gmail.com

személyesen, telefonon: 20/432-3333 e-

mailben: aquabarbara2020@gmail.com

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Intézményi takarító és kisegítõ 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház út 2

VÁSÁRCSARNOK,ZALAEGERSZEG Piacfelügyelõ 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Állandó délelõtti munkavégzés (hétvégén is van 

munka). Azonnali kezdési lehetõség. Elvárások: - 

érettségi - megbízhatóság - számítástechnikai ismeret 

Vezetõi, piaci gyakorlat elõnyt jelent. Munkaidõ, 

fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Foglalkoztatás a Kjt. alapján. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges. Keresni lehet: Horváth István Tel.: 20/940-

9010

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges), telefonon: 20/940-9010

MIELL Quality Korlátolt Felelõsségû Társaság Egyszerû ipari foglalkozású 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Elvárások: - 8. általános iskola - mûszaki rajz olvasás - 

minimális angol nyelvtudás - informatikai ismeretek 

Munkavégzés helye Zalaegerszegen. Több mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Gáspár Nóra Tel.: 30/491-7994

telefonon: 30/491-7994

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Betéti Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését várják. 4 órás foglalkoztatás, határozott 

idejû, megbeszélés szerint. Munkaidõ hétfõtõl-

péntekig, megegyezés szerint. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet telefonon és e-

mailben. Tel.: 30/211-6215 E-mail cím: info@biborfa.hu

telefonon: 30/211-6215, önéletrajz 

megküldésével e-mailben: info@biborfa.hu

TEKT Képzési és Tanácsadó Kft Ipari tevékenységet folytató egység vezetõje 2020.06.23 2020.08.21 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: a 

meszeros.adrienn@tekt.hu címen 

önéletrajzzal

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés

A Sitform Bt. kárpitos munkakörbe keres 

munkatársakat, állandó délelõtti mûszakba. Kárpitos 

végzettség elõny, de nem feltétel. A munka 

természetébõl adódóan, elõnyt jelent a jó fizikai 

állapot, teherbírás.  Jelentkezés módja: 

Foglalkoztatónál személyesen(8900 Zalaegerszeg, 

Malom út 2. ) hétfõtõl - péntekig 08.00-08.30-ig.  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom 

utca 2.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Gépbeállító mûszerész 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés

Középfokú végzettség elvárás. Idegen nyelv ismerete 

elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben vérja a 

munkáltató. Keresni lehet: Bálint Viktória Tel.: 20/364-

6896 E-mail cím: hr@zalaco.hu

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Selmeczi Gábor Csaba Grafikus és multimédia-tervezõ 2020.06.24 2020.08.22 általános közvetítés

Dekorációs mûhely keres grafikai szerkesztõ és 

dekoratõri munkában jártas kreatív munkatársat. 

Elvárások: - gyakorlat - középfokú végzettség - B 

kategóriás jogosítvány - számítógépes grafika 

ismerete Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a munkáltató 

önéletrajz megküldésével. E-mail cím: 

zaladekor@zaladekor.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: a 

zaladekor@zaladekor.hu e-mail címen

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2020.06.25 2020.08.23 általános közvetítés Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-6917
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EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és Kivitelezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktárkezelõ 2020.06.25 2020.08.23 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email címe: 

jelentkezes.evo@gmail.com Telefonszáma: 

20/259 6822

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és Kivitelezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mûanyagipari gépkezelõ 2020.06.25 2020.08.23 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email címe: 

jelentkezes.evo@gmail.com Telefonszáma: 

20/259 6822

BALOG CELLULÓZ-GYÁRTÓ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Papír- és cellulózgyári munkás 2020.06.26 2020.08.24 általános közvetítés

Papírfeldolgozó üzem várja a munkavállalók 

jelentkezését, papírfeldolgozó munkakör betöltéséhez. 

Munkakezdés, reggel 8.00 óra. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. A munkáltató személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a jelentkezéseket. 

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

cím: balog.celluloz@gmail.com

telefonon: 30/8686-841 e-mailben: 

balog.celluloz@gmail.com

GERENCSÉR DIÁNA Egyszerû ipari foglalkozású 2020.06.26 2020.08.24 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ady 

utca 31/B/6.Cipõjavítõ üzlet

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Gépészmérnök 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Épületgépész szakmai elméleti tantárgyak tanítása 

technikumi-szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

osztályokban                         Pályázati feltételek:  

Egyetem / fõiskola  mérnök tanári vagy mérnöki 

végzettség (a felsoroltak közül bármelyik)    

épületgépész ágazatnak megfelelõ felsõfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsõfokú 

végzettséggel és az ágazatnak megfelelõ 

szakképesítéssel  Felhasználói szintû MS Office 

(irodai alkalmazások), Cselekvõképesség, büntetlen 

elõélet A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: Szakmai önéletrajz,  iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolata,  3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,  nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez 

hozzájárul.  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához. A munkakör betölthetõségének 

idõpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 

24. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2020. július 30. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey 

Zsuzsanna nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon. 

Elektronikus úton Némethyné Lövey 

Zsuzsanna részére 

nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.

hu E-mail címen keresztül

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Középiskolai informatikatanár 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

                         Pályázati feltételek:  Informatika szakos 

tanár, vagy informatika szakiránynak megfelelõ 

felsõfokú végzettség: Hálózatok, programozás és 

adatbázis-kezelés-, Informatikai szakmai orientáció-, 

Hálózati ismeretek I.-, Programozás és adatbázis-

kezelés szakmai tantárgyak  oktatása A pályázat 

részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai 

önéletrajz,  iskolai végzettséget igazoló okiratok 

másolata,  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes 

pályázati anyagának sokszorosításához.  A munkakör 

betölthetõségének idõpontja: A munkakör 

legkorábban 2020.augusztus 24..napjától tölthetõ be.  

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további információt 

Némethyné Lövey Zsuzsanna intézményvezetõ nyújt, 

a 30/196-7883 -os telefonszámon. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Némethyné Lövey Zsuzsanna 

intézményvezetõ nyújt, a 30/196-7883 -os 

telefonszámon.

B és B Glass Kft. Egyéb építési szakipari foglalkozású 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

Személyesen, Telefonon: Halász Viktória 

06/30/822-6915, e-mailben: 

megrendeles@zalauveg.hu
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Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Általános irodai adminisztrátor 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI 

szolgáltatási területére keresünk munkatársat 

ÉLELMEZÉSI ADMINISZTRÁTOR munkakörbe.  MIÉRT 

JÓ NÁLUNK DOLGOZNI? -változatos feladatokat, -

barátságos, támogató munkahelyi légkört, -

kiszámítható, napi 8 órás munkaidõt kínálunk. MILYEN 

FELADATOK VÁRNAK RÁD? -megrendeled és 

átveszed a konyha mûködéséhez szükséges 

alapanyagokat, -rögzíted a beérkezõ szállítólevelek 

alapján a megrendelt tételeket az általunk használt 

programban, -elkészíted, frissíted és rendszerezed az 

ételkísérõ jegyeket, -minden hónapban rögzíted a 

készletleltárt, -elkészíted a napi árumozgás 

bizonylatozását, -elvégzed az ad-hoc jelleggel adódó 

egyéb adminisztrációs feladatokat. TÉGED 

KERESÜNK, HA: -középfokú végzettséggel 

rendelkezel, -jól ismered és használod is az MS Office 

alkalmazásokat (Excel, Word), -proaktív vagy, szereted 

a feladatokat gyorsan és pontosan elvégezni, -kiváló 

kommunikációs készséggel rendelkezel szóban és 

írásban egyaránt. ÖRÖMMEL VESSZÜK, HA VAN: -ha 

van hasonló munkakörben és/vagy üzemi konyhán 

szerzett releváns munkatapasztalatod, -ismersz 

bármilyen élelmezési programot. HA SZÍVESEN 

LENNÉL A CSAPATUNK TAGJA, VÁRJUK 

JELENTKEZÉSED A/AZ info.zala@hungast.hu  e-mail 

címre. 

E-mailben: a info.zala@hungast.hu e-mail 

címen.

CONNECT HUNGARY Informatikai, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános karbantartó 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés
Jó kereseti lehetõség. Pályakezdõk jelentkezését is 

várják.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jedlik 

Ányos út 2/D.

MAGNETIC Áruházak Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Bolti eladó 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés Telefonon: 06/70/882-3453 H-P 08:00-16:00

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Épületgépész szakmai elméleti tantárgyak tanítása 

technikumi-szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

osztályokban                         Pályázati feltételek:  

Egyetem / fõiskola  mérnök tanári vagy mérnöki 

végzettség (a felsoroltak közül bármelyik)    

épületgépész ágazatnak megfelelõ felsõfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsõfokú 

végzettséggel és az ágazatnak megfelelõ 

szakképesítéssel  Felhasználói szintû MS Office 

(irodai alkalmazások), Cselekvõképesség, büntetlen 

elõélet A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: Szakmai önéletrajz,  iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolata,  3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,  yilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez 

hozzájárul.  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához. A munkakör betölthetõségének 

idõpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 

24. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2020. július 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Némethyné Lövey Zsuzsanna 

nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Középiskolai nyelvtanár 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

Pályázati feltételek: Egyetem/fõiskola angol szakos 

nyelvtanár Felhasználói szintû MS Office (irodai 

alkalmazások), Szakmai önéletrajz, oklevél másolat, 

büntetlen elõélet, erkölcsi bizonyítvány, 

cselekvõképesség A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Motivációs levél 

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 90 

napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak pályázati eljárással összefüggõ 

kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arról, hogy a 

pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel 

történõ közléséhez) A munkakör legkorábban 2020. 

augusztus 24. napjától tölthetõ be. A pályázat 

benyújtásának határideje: 2020. július 30. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további információt 

Némethyné Lövey Zsuzsanna nyújt, a +36301967883 -

os telefonszámon.  

      Elektronikus úton Némethyné Lövey 

Zsuzsanna részére 

nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.

hu E-mail címen keresztül

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Építészmérnök 2020.06.29 2020.08.27 általános közvetítés

Pályázati feltételek:  Egyetem / fõiskola  mérnök tanári 

vagy mérnöki végzettség (a felsoroltak közül 

bármelyik)     Építész ágazatnak megfelelõ felsõfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsõfokú 

végzettséggel és az ágazatnak megfelelõ 

szakképesítéssel  Felhasználói szintû MS Office 

(irodai alkalmazások), Cselekvõ képesség, büntetlen 

elõélet A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: Szakmai önéletrajz,  iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolata,  3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,  Nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez 

hozzájárul.  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához. A munkakör betölthetõségének 

idõpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 

24. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2020. július 30. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey 

Zsuzsanna nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Némethyné Lövey Zsuzsanna 

nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon.

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Betéti Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.06.30 2020.08.28 általános közvetítés

4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ megbeszélés szerint. 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

telefonon és e-mailben. Tel.: 30/211-6215 E-mail cím: 

info@biborfa.hu

telefonon: 30/211-6215, önéletrajz 

megküldésével e-mailben: info@biborfa.hu

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mérlegképes könyvelõ 2020.06.30 2020.08.28 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Eötvös 

köz 10

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Építõ- és építésztechnikus 2020.06.30 2020.08.28 általános közvetítés

Feladatok: -mûszaki elõkészítés -egyéb irodai 

asszisztencia  "B" kategóriás jogosítvány elõnyt 

jelent.  Fizetés: megybeszélés , megegyezés szerint.  

Jelentkezni: önéletrajzzal az euro.siding@gmail.com e-

mail címen.

Önéletrajzzal: az euro.siding@gmail.com e-

mail címen.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Elektromûszerész 2020.03.11 2020.09.01 általános közvetítés

A 92/566-412-es telefonszámon, vagy a 

job@zalakeramia.hu e-mail címen.

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt. Egyéb termék-összeszerelõ 2020.05.15 2020.09.10 általános közvetítés

Jó készügyességet igénylõ monoton munka.  

Összeszerelési tapasztalat elõny.  1 vagy 2 mûszak, ez 

változó. Lehetõség van 4, 6 , 8 órás munkavégzésre is! 

Juttatások:cafetéria, mûszakpótlék, bónusz, 

munkábajárás támogatása.

Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1. szám alatt 

és a 70/380 1553 telefonszámon



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Egyéb termék-összeszerelõ 2020.04.15 2020.09.10 általános közvetítés

Feladatok: Villamosipari készülékek (kismegszakítók) 

összeszerelése  Minõségellenõrzés  Álló és ülõmunka 

vegyesen  Elvárások: Minimum 8 általános iskolai 

végzettség  Jó kézügyesség és monotónia-tûrés  Több 

mûszakos munkarend vállalása  Nõk és pályakezdõk 

jelentkezését is várjuk!  Munkaidõ Teljes munkaidõ (8 

órás)  A cégrõl: Megbízónk az energiamenedzsment 

és az automatizálás nemzetközi szakértõje, 

zalaegerszegi gyárában kismegszakítók gyártása és 

végellenõrzése zajlik.  Amit kínálunk Stabil vállalati 

háttér, hosszútávú lehetõség, kiváló munkakörnyezet  

Versenyképes bérezés (alapbér, mûszakpótlékok, akár 

+20% bónusz, kiemelt teljesítmény alapú pótlék)  

Munkavégzés hétfõtõl péntekig  Kiemelkedõ cafeteria 

juttatás (Bruttó 400.000 Ft/év)  Munkába-járás 

támogatása 

A  06/70/380-1553 -as telefonszámon vagy a 

salamon.petra@pannonwork.hu e-mail címen.

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.04.06 2020.09.15 általános közvetítés

Feladatok  Villamosipari készülékek (kismegszakítók) 

összeszerelése Minõségellenõrzés Álló és ülõmunka 

vegyesen  Elvárások Minimum 8 általános iskolai 

végzettség Jó kézügyesség és monotónia-tûrés Több 

mûszakos munkarend vállalása Nõk és pályakezdõk 

jelentkezését is várjuk!  Amit kínálunk  Stabil vállalati 

háttér, hosszútávú lehetõség, kiváló munkakörnyezet 

Versenyképes bérezés (alapbér, mûszakpótlékok, akár 

+20% bónusz, kiemelt teljesítmény alapú pótlék) 

Munkavégzés hétfõtõl péntekig Kiemelkedõ cafeteria 

juttatás (Bruttó 400.000 Ft/év) Céges rendezvények, 

családi nap, stb. 

Telefonon: +3630 244-9797

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság
Termelési igazgató 2020.02.25 2020.09.15 általános közvetítés

Feladatok Termelés vezetése, tervezése, 

elõkészítéstõl a kiszállításig Termelési mutatók 

elemzése, folyamatok fejlesztése, gyártási idõk 

optimalizálása Kapcsolattartás a vevõkkel német 

nyelven Együttmûködés társosztályokkal 

(gyártáselõkészítés, beszerzés, minõségellenõrzés) és 

külsõ beszállítókkal Elvárások Felsõfokú mûszaki 

végzettség (ideálisan gépészmérnök!) Magabiztos 

német nyelvismeret Hasonló munkakörben szerzett 

legalább 3 éves szakmai tapasztalat AutoCAD; Office 

felhasználói szintû ismerete Határozott, céltudatos 

személyiség 

Magyar és német nyelvû önéletrajz 

küldésével: katalin.pasztor@pannonwork.hu


