
Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Bonafarm-Bábolna Takarmány 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Általános karbantartó 2020.06.15 2020.08.13

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

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

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

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.
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MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi  

Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek 

középfokú képesítést nem 

igénylõ foglalkozásai

2020.06.16 2020.08.14

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

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.

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Targoncavezetõ 2020.04.21 2020.08.15

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

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.04.20 2020.08.15

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.
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KÖNIG KFT Karbantartó villanyszerelõ 2020.04.20 2020.08.15

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

JAKAB Fa és Bútoripari Termelõ 

és Gyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Bútorasztalos 2020.06.17 2020.08.15 személyesen, telefonon: 92/368-006

JAKAB Fa és Bútoripari Termelõ 

és Gyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.06.17 2020.08.15 személyesen, telefonon: 92/368-006

JAKAB Fa és Bútoripari Termelõ 

és Gyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.06.17 2020.08.15 személyesen, telefonon: 92/368-006

MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru 

Kereskedelmi Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság

Élelmiszer eladó 2020.06.17 2020.08.15

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

MOLNI-ADRESZ Kft. Pincér 2020.06.19 2020.08.17

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

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

MOLNI-ADRESZ Kft. Szakács 2020.06.19 2020.08.17

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

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

kovacs70@gmail.com

Barabau-System Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.
Nyílászáró beépítõ 2020.06.19 2020.08.17 Fizetés megyegyezés szerint.

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

ben: kovacs70@gmail.com

Barabau-System Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.

Egyéb egyszerû építõipari 

foglalkozású
2020.06.19 2020.08.17 Fizetés mebeszélés, megegyezés szerint.

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

kovacs70@gmail.com
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Barabau-System Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.
Épületasztalos 2020.06.19 2020.08.17 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 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.

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

ben: kovacs70@gmail.com

FITNESS-VITAL TRADE 

Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szervizszerelõ 2020.06.19 2020.08.17

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

SA-SA KFT. Hegesztõ, lángvágó 2020.04.22 2020.08.18

A Sa-Sa Kft. álláslehetõséget kínál hegesztõ, lakatos 

munkakör betöltésére. Munkavégzés helye: Bocfölde  Amit 

kínálnak:  - azonnali munkakezdés  - hosszú távú 

munkalehetõség  - teljes munkaidõs állás  - versenyképes 

fizetés  - SZÉP-kártya, jutalom  - útiköltség térítés  

Elvárások:  - pozíció betöltésére alkalmas végzettség  - 

szakmai gyakorlat  Feladatok:   - gyártási dokumentációk 

alapján a rendelkezésre bocsátott anyagokkal és 

eszközökkel a termék elkészítése, lehegesztése, tisztítása  

A jelentkezéshez az önéletrajzokat a sasazeg@sasazeg.hu 

e-mail címre várják.

A jelentkezéshez az önéletrajzokat a 

sasazeg@sasazeg.hu e-mail címre várják.

M CAR SOLUTIONS 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Karosszéria lakatos 2020.04.23 2020.08.18
Az önéletrajz e-mailben is küldhetõ. E-mail cím: 

mihok.gabor@mcar.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ 

út 46.

M CAR SOLUTIONS 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gépjármûszerelõ 2020.04.23 2020.08.19
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ 

út 46.

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete

Szociális és mentálhigiénés 

munkatárs
2020.04.23 2020.08.19

Elvárás a felsõfokú, szakirányú végzettség: - szociális 

munkás - szociálpedagógus - pszichológus  Fizetés Kjt. 

alapján, megbeszélés szerint. A jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben várják Keresni lehet: Kardos Ádám Tel.: 

30/233-2420 E-mail: adam.kardos@voroskereszt.hu

telefonon és e-mailben

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.04.24 2020.08.20

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com

Telefonon és e-mailben

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szobafestõ 2020.04.24 2020.08.20

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com

Telefonon és e-mailben
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Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Víz-gáz és központi 

fûtésszerelõ
2020.04.24 2020.08.20

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com 

Telefonon és e-mailben

Baján Géza Áruterítõ gépkocsivezetõ 2020.06.22 2020.08.20

FoglalkoztatónálBaján Géza Email címe: 

geza.bajan@gmail.com Telefonszáma: 

30/508-3335

KICSI ÁCS Építõipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ács 2020.06.22 2020.08.20

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

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

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillany-szerelõ 2020.04.24 2020.08.20

Szakmai végzettség szükséges. Fizetés megegyezés 

szerint. A jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-

0927 E-mail: salamonrobert44@gmail.com

Telefonon és e-mailben, önéletrajz 

megküldésével

Horváth Ádám egyéni vállalkozó Pénzügyi tanácsadó 2020.03.20 2020.08.20

Az Aegon Biztosító pénzügyi, biztosítási tanácsadó 

munkakörbe keresnek jelentkezõket.  "Állást keresel? 

Magabiztos vagy? Te magad szeretnéd beosztani az 

idõdet? Jól kommunikálsz? Szereted a kihívásokat? Akkor 

nálunk a helyed, jelentkezz a csapatunkba, és légy részese 

Te is ennek az utazásnak!  Döntéseink tesznek azzá,  amik 

vagyunk."  Jelentkezni lehet Horváth Ádámnál 30/750-58-69-

es telefonszámon, illetve e-mailben önéletrajz 

megküldésével: adam.horvath954457@gmail.com.

Telefonon: 30/750-58-69; e-mailen 

önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com

Horváth Ádám egyéni vállalkozó
Call-center operátor (ügyfél-

tájékoztató)
2020.03.20 2020.08.20

Az Aegon Biztosító call-center operátor munkakörbe várja 

a jelentkezõket. Föbb feladatok közé tartozik a meglévõ 

ügyfelekkel a kapcsolattartás: welcome-hívás; kérdõív 

kitöltés; tájékoztatás.  Érdeklõdni és jelentkezni lehet 

Horváth Ádámnál 30/750-58-69-es telefonszámon, illetve e-

mailben önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com. 

Telefonon: 30/750-58-69; e-mailen 

önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com
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Horváth Ádám egyéni vállalkozó Személyzeti vezetõ 2020.03.20 2020.08.20

Az Aegon Biztosító olyan tanácsadókat keres elsõsorban, 

akik jó kommunkációs készségekkel  rendelkeznek, 

szeretik a kihívásokat, nyitottak akár egy vezetõi pozíció 

betöltésésre illetve nyitottak egy karrier lehetõség iránt. 

Várják szeretettel azoknak a jelentkezését, akik megfelelõ 

motivációt éreznek magukban.   Jelentkezni lehet Horváth 

Ádámnál telefonon: 30/750-58-69, illetve e-mailen önéletrajz 

megküldésével: adam.horvath954457@gmail.com

Telefonon: 30/750-58-69; e-mailen 

önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com

Horváth Ádám egyéni vállalkozó Ügyfél-tájékoztató 2020.03.20 2020.08.20

Az Aegon Biztosító pénzügyi tanácsadó munkakörbe várja 

a jelentkezõket. A fõbb feladatok közé tartozik a meglévõ 

ügyfelekkel a kapcsolattartás, így fontos a jó 

kommunikációs készség, illetve az emberközpontúság.  

Jelentkezni lehet Horváth Ádámnál 30/750-58-69-es 

telefonszámon, illetve e-mailben önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com.

Telefonon: 30/750-58-69; e-mailen 

önéletrajz megküldésével: 

adam.horvath954457@gmail.com

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2020.06.23 2020.08.21

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház út 2

MIELL Quality Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.06.23 2020.08.21

Elvárások: - 8. általános iskola - 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

EUROWILD Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Úszómester 2020.06.23 2020.08.21

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

TEKT Képzési és Tanácsadó Kft
Ipari tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.06.23 2020.08.21

Foglalkoztatónál: a 

meszeros.adrienn@tekt.hu címen 

önéletrajzzal

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2020.06.24 2020.08.22

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 10.00-10.30-ig-ig.  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Malom utca 2.

Selmeczi Gábor Csaba
Grafikus és multimédia-

tervezõ
2020.06.24 2020.08.22

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
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BÖDÖR Vendéglátó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Konyhai kisegítõ 2020.06.25 2020.08.23 Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-6917

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ 

és Kivitelezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mûanyagipari gépkezelõ 2020.06.25 2020.08.23

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email címe: 

jelentkezes.evo@gmail.com 

Telefonszáma: 20/259 6822

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gépjármûszerelõ 2020.04.28 2020.08.24

A munkáltató mozgóboltok karbantartásához keres 

autószerelésben jártas munkavállalót. Szakmai végzettség 

hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják  Fiztés megbeszélés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató 

Tel.: 70/623-9568 E-mail: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com

Telefonon és e-mailben

BALOG CELLULÓZ-GYÁRTÓ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Papír- és cellulózgyári 

munkás
2020.06.26 2020.08.24

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

New Konstruktív Kft. Hegesztõ, lángvágó 2020.01.02 2020.08.27
Jelentkezni a 70/3637-694 telefonszámon 

lehet. 

New Konstruktív Kft. Gépészmérnök 2020.01.02 2020.08.27
Jelentkezni a 70/3637-694-es 

telefonszámon lehet.
CONNECT HUNGARY 

Informatikai, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános karbantartó 2020.06.29 2020.08.27
Jó kereseti lehetõség. Pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Munkaviszony 1 hónapos próbaidõvel kezdõdik.

 Gönczöl Zoltán Email címe: 

wpczala@gmail.com

MAGNETIC Áruházak 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

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

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Építõ- és építésztechnikus 2020.06.30 2020.08.28

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.

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és 

Könyvvizsgáló Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mérlegképes könyvelõ 2020.06.30 2020.08.28
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Eötvös köz 10

ÁDVIR Kiserdei Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Betanított varrómunkás 2020.07.01 2020.08.29

A zalaövõi varroda mop varrásával foglalkozik 

egymûszakos munkarendben hétfõtõl péntekig.  Norma 

nincs.  A munkáltató ásványvizet, kávét biztosít 

munkavállalóinak.  Jelentkezni telefonon: a 06/30/321-9322-

es telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8999 Zalalövõ, Kölcsey 

Ferenc utca 2/A telefonos egyeztetést 

követõen.
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NatureMind Betéti Társaság Kézi csomagoló 2020.07.01 2020.08.29

A munkáltató most fog telephelyet létesíteni 

Zalaegerszegen. 2020.08.01.-tõl szeretne foglalkoztatni kézi 

csomagoló munkakörben munkavállalót. Feladat a cég által 

forgalmazott termékek csomagolása, címkézése. Elvárás a 

8. általános iskolai végzettség. Várható kezdõ fizetés: 

110.000,- Ft/hó nettó. Teljes, 8 órás (heti 40 óra) 

foglalkoztatás. Munkaidõ: nappalos, konkrét ideje 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Cozma Nastasia Tel.: 70/420-6783 E-mail cím: 

hello@julka.hu

telefonon: 70/420-6783 e-mailben: 

hello@julka.hu

NatureMind Betéti Társaság Szabó, varró 2020.07.01 2020.08.29

A munkáltató most fog telephelyet létesíteni 

Zalaegerszegen. 2020.08.01.-tõl szeretne foglalkoztatni 

szabó, varró munkakörben munkavállalót. Feladat textil 

háztartási termékek szabása, varrása. Elvárás a szabó, 

varró képesítés. Várható kezdõ fizetés: 120.000-140.000,- 

Ft/hó nettó, megbeszélés szerint. Teljes, 8 órás (heti 40 óra) 

foglalkoztatás. Munkaidõ: nappalos, konkrét ideje 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Cozma Nastasia Tel.: 70/420-6783 E-mail cím: 

hello@julka.hu

telefonon: 70/420-6783 e-mailben: 

hello@julka.hu

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2020.07.01 2020.08.29

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

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

telefonon. Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés 

szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

SÁGODI ipartelep helyrajzi szám (HRSZ.) 

0807/13

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hegesztõ, lángvágó 2020.07.01 2020.08.29

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

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

telefonon. Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés 

szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

SÁGODI ipartelep helyrajzi szám (HRSZ.) 

0807/13

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkaruha- és védõruha-

készítõ
2019.12.06 2020.08.29

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkezõ varrónõt keres  

Nagypáliban található varrodájába. - 1 mûszakos 

munkarend - rugalmas munkaidõ ( 6 órás, 8 órás) - 

útiköltség támogatás

Polgár Péterné Telefonszáma: 30/577-4842
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Kancsal Miklós Ernõ

Egyéb, máshova nem 

sorolható szolgáltatási 

foglalkozású

2020.07.01 2020.08.29

A munkára jelentkezõ minimum érettségizett vagy 

magasabb iskolai végzettségû kell hogy legyen. Önálló 

szervezõkészség, döntésképesség szükséges. A feladat 

irodai, gazdasági folyamatok számítógépes támogatása 

elõregyártott programmodulok felhasználásával. A 

jelentkezõnek folyamatosan együtt kell mûködnie a 

tervezõvel, a modulgyártóval, a mûszaki szakemberrel és 

végül, de nem utolsó sorban a FELHASZNÁLÓVAL. Mivel 

az organikus hálózatépítés a gyakorlatban csak most kezd 

teret nyerni, ezért a munkavégzéssel párhuzamosan a 

gyakorlati tapasztalatok tükrében kell minden 

közremûködõnek a számára elõnyös környezetet 

kialakítani, közösen. A munkavégzés számítógépek 

segítségével a megrendelõ számítógépeinek organikus 

együttmûködése összehangolását valósítja meg a 

felhasználó igényeit figyelembevéve. Különös tekintettel az 

adatbiztonságra. Az érdeklõdõket kis csoportokban 

gyakorlati bemutatókon tájékoztatják a lehetõségekrõl. A 

bemutatókra a 92/510-985 számú telefonon lehet 

jelentkezni. Ugyanott kaphatnak kérdéseikre választ.

telefonon: 92/510-985

2G TERVDESIGN KFT. Géptervezõ mérnök 2020.07.03 2020.08.31

Pályakezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ gépész 

munkatársat keres a foglalkoztató. Feladat a 3D Solidworks 

környezetben való géptervezés, más rendszerek ismerete 

elõnyt jelent. Munkakör: 3D és 2D CAD környezetben 

géptervezés Elvárások: - gépész BSC végzettség  - VBA 

programozás ismerete elõny - minimum német vagy angol 

nyelv társalgási alapszint - 3D tervezõ program ( 

Solidworks ) ismerete elõny - pályakezdõk jelentkezését is 

várják Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is várja 

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

mail cím: gal.gyula@redwave.com (önéletrajz 

megküldésével)

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

mailben: gal.gyula@redwave.com

PANCAKE Bistro Kft. Szakács 2020.07.03 2020.08.31

A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja. Nyitva 

tartás: 9.00-20.00 között. Munkaidõ megbeszélés szerint. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

jelentkezõket. Keresni lehet: Németh Kata Tel.: 70/703-2714 

E-mail: feszekbistro@gmail.com

személyesen: telefonon: 70/703-2714 e-

mailben: feszekbistro@gmail.com
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EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Egyéb szakképzett oktató, 

nevelõ
2020.07.30 2020.08.31

Feladatok: 12-18 éves fiúk viselkedési és tanulási 

korrekciója az otthont nyújtó szakellátás keretein belül.  

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 

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:  -

Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.  -Elektronikus úton Frühwirth Anna részére 

a fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu e-mail címre.   A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági 

meghallgatást követõen intézményvezetõi döntés.  A 

pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 07.         

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.  
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EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Pszichológus 2020.07.30 2020.08.31

Feladatok:  Speciális gyermekotthonban elhelyezett fiúk 

diagnosztikai és terápiás ellátása.  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. augusztus 31.  A pályázat elbírálásának 

módja, rendje:  Bizottsági meghallgatást követõen 

intézményvezetõi döntés.  A pályázat elbírálásának 

határideje: 2020. szeptember 07.    

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.  
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EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekgondozó,-nevelõ 2020.07.30 2020.08.31

Feladatok: 12-18 éves speciális- és kettõs szükségletû 

gyermekek, fiatalok gondozási és nevelési feladatainak 

segítése, ellátása.  Pályázati feltételek:  -Középfokú 

képesítés,  -Büntetlen elõélet.  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.  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:  - 

Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.  -Elektronikus úton Frühwirth Anna részére 

a fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu e-mail címre.   A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági 

meghallgatást követõen intézményvezetõi döntés.  A 

pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 07.   

Személyesen: Frühwirth Anna, Zala 

megye, Zalaegerszeg, Posta utca 144.  

Elektronikus úton Frühwirth Anna részére 

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

címre 

ZALAKERÁMIA Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Elektromûszerész 2020.03.11 2020.09.01

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

job@zalakeramia.hu e-mail címen.
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SCHNEIDER ELECTRIC 

HUNGÁRIA Villamossági ZRT.
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.02.17 2020.09.01

 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 az következõ  e-mail címre 

várják: hu-zala-job@schneider-

electric.com

PLATÁN DENT FOGÁSZATI BT. Fogászati asszisztens 2020.02.17 2020.09.01 Dentálhigénikus végzettség elõny. Foglalkoztatónál:

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó 2019.12.06 2020.09.01

A Varázs-Garázs Zala Kft. autómosó munkakör 

betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését 

Zalaegerszegrõl és közvetlen környékérõl.   Elvárások: - 

"B" kategóriás jogosítvány -   kistehergépkocsi  Jelentkezni 

Fodor Jánosnál lehet a 30/433-3030-as telefonszámon, 

illetve a kezi@automosozeg.hu e-mail címen.  Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munkáltató.

A 30/433-3030 telefonon

HORVÁTH 

GÁBOR,VÁLLALKOZÓ
Kertészmérnök 2020.02.21 2020.09.01 Foglalkoztatónál: a 30/902 7230

VIKI 97 BT Szakács 2020.04.24 2020.09.02

Kebab King zalaegerszegi éttermébe szakács munkatársat 

keresnek. Szakképzettség nem szükséges, a betanítás 

megoldható.  Munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Berzsenyi 

utca 10.  Jelentkezni lehet telefonon a +3670/363-7694-es 

telefonszámon. 

Jelentkezni lehet telefonon a +3670/363-

7694-es telefonszámon.

NMI Mûvelõdési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

Pedagógiai szakértõ, 

szaktanácsadó
2020.07.06 2020.09.03

Foglalkoztatónál:emailben: a 

matyasovszky.margit@nmi.hu címen

Bavill Zala Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Vas-, mûszaki-, mûanyag-, 

üvegárubolti eladó
2020.07.06 2020.09.03 A bardi178@hotmail.com e-mail címen.

Gabonaszáritó Közkereseti 

Társaság
Gabonasiló-kezelõ 2020.07.06 2020.09.03

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock 

J út 98.
Pölöskei Italgyártó Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Targoncavezetõ 2020.07.06 2020.09.03

Mátyás Péter László Email címe: 

hr@poloskeiszorp.hu Telefonszáma: 

30/332-1256
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Pölöskei Italgyártó Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Italgyártó gép kezelõje 2020.07.06 2020.09.03 Élelmiszeripari jártasság szükséges.

Foglalkoztatónál: Mátyás Péter László 

Email címe: hr@poloskeiszorp.hu 

Telefonszáma: 30/332-1256
Pölöskei Italgyártó Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Raktári árukezelõ 2020.07.06 2020.09.03
Targoncás jogosítvány  gyakorlattal és számítógépes 

ismeret szükséges , 

A    hr@poloskeiszorp.hu címen a 

fglalkoztatónál emailben

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Forgácsoló 2020.07.07 2020.09.04

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

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.07.07 2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Elvárt végzettség a 

villanyszerelõ szakképesítés. 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

Udvaros 2020.07.07 2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Feladat az udvar 

renben tartása: fûnyírás, favágás, rendrakás. 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

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.07.07 2020.09.04
Telefonon: a 06/30/298-0420-as 

telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tetõ- és homlokzatszigetelõ 2020.07.07 2020.09.04 Szakképzettség hiányában 1-2 év gyakorlat. Telefonon: 06/30/298-0420

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületfestõ, mázoló 2020.07.07 2020.09.04
Telefonon: a  06/30/298-0420-as 

telefonszámon.
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Mobillan-Sat Informatikai 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

KFT.

Informatikai 

hálózatirendszer-telepítõ
2020.07.07 2020.09.04

Fõbb feladatok: - új ügyfeleknél internet- és 

telefonszolgáltatás kiépítése - hálózat fejlesztési és 

karbantartási munkák elvégzése - helyszíni hibaelhárítási 

feladatok ellátása Elvárások: - magasban végzett munkára 

való alkalmasság és hajlandóság - alapvetõ informatikai 

szaktudás - kábelezési munkákban való jártasság - "B" 

kategóriás vezetõi engedély Munkáltató ajánlata: - hosszú 

távú munkalehetõség - azonnali kezdés - teljes munkaidõs, 

alkalmazotti jogviszony Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket 8.00-14.00 óra között személyesen 

is várják. Telefonon egyéb idõben is: 70/613-5539

személyesen (8.00-14.00 között) illetve 

telefonon: 70/613-5539

KREÁTOR 2000 Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság
Adatrögzítõ 2020.07.08 2020.09.05

Angol vagy német nyelvismeret elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés , megegyezés szerint.

Jelentkezés: önéletrajzzal a 

kreator77@freemail.hu e.mail címen.
KREÁTOR 2000 Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság
Számviteli ügyintézõ 2020.07.08 2020.09.05

Angol vagy német neyelvismeret elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint.

Jelentkezés: önéletrajzzal a 

kreator77@freemail.hu e-mail címen.

Mérksz István egyéni vállalkozó Kisállatgondozó 2020.07.08 2020.09.05

A munkáltató a kustánszegi nyúltelepére várja a 

munkavállalók jelentkezését. Munkakezdés: reggel 8.00 

óra. Fizetés: 270.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket 

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

Mérksz István Tel.: 30/929-6919 E-mail cím: 

merksz.istvan@gmail.com

telefonon: 30/929-6919, e-mailben: 

merksz.istvan@gmail.com

Mérksz István egyéni vállalkozó Konyhai kisegítõ 2020.07.08 2020.09.05

Elvárások: - 8. általános iskola - 2 év gyakorlat Munkaidõ: 

6.00-14.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Mérksz István Tel.: 

30/929-6919 E-mail: merksz.istvan@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/929-6919, e-

mailben: merksz.istvan@gmail.com

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ács 2020.07.08 2020.09.05

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai 

végzettség nem szükséges, de megléte illetve a hasonló 

területen megszerzett gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.07.08 2020.09.05

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai 

végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980

AM EU Hilfe Dienst Kft
Gipszkarton és álmennyezet 

szerelõ
2020.03.11 2020.09.05

Jelentkezni lehet a foglalkoztatónál telefonon: 30/403-5337 

vagy e-mailben: adorjanzsolt2@gmail.com.

Telefonon: 30/403-5337 vagy e-mailben: 

adorjanzsolt2@gmail.com

AM EU Hilfe Dienst Kft Kõmûves 2020.01.17 2020.09.05 Pályakezdõket is várnak.
Telefonon: 30/403-5337, vagy e-mail-en: 

adorjanzsolt2@gmail.com
"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Varrónõ gépsoron 2020.07.08 2020.09.05

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari 

utca 8.
"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szálazó 2020.07.08 2020.09.05

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari 

utca 8.
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EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mechatronikai mûszerész 2020.07.08 2020.09.05

Jelentkezni: önéletrajzzal az europelift@t-

online.hu e-mail címen, érdeklõdni: a 

06/20/947-4767 -es telefonszámon.

Flextronics International 

Termelõ és Szolgáltató 

Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gyártósori összeszerelõ 2020.07.10 2020.09.07

Legfontosabb feladatok: - alkatrészek beültetése, 

elektronikai termékek összeszerelése, késztermékek 

gyártása, teszterezése és csomagolása munkautasítás 

alapján - a meghatározott termelési terv minõségi, 

mennyiségi és hatékonysági mutatóinak teljesítése 

Elvárások: - minimum 8. általános iskolai végzettség - 

motivált, elkötelezett, fejlõdni vágyó személyiség - 3-4 

mûszakos munkarend vállalása Elõny: - termék 

összeszerelésben szerzett munkatapasztalat - 

számítástechnikai ismeretek - kézügyesség Fizetés 

megegyezés, megbeszélés szerint. A munkáltató biztosít: - 

céges buszjárat - bónusz - cafeteria - mûszakpótlék 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. Keresni 

lehet: Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail: 

munka.zala@flex.com

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

munka.zala@flex.com

Flextronics International 

Termelõ és Szolgáltató 

Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gyártósori összeszerelõ 2020.07.10 2020.09.07

Legfontosabb feladatok: - alkatrészek beültetése, 

elektronikai termékek összeszerelése, késztermékek 

gyártása, teszterezése és csomagolása munkautasítás 

alapján - a meghatározott termelési terv minõségi, 

mennyiségi és hatékonysági mutatóinak teljesítése 

Elvárások: - minimum 8. általános iskolai végzettség - 

motivált, elkötelezett, fejlõdni vágyó személyiség - 3-4 

mûszakos munkarend vállalása Elõny: - termék 

összeszerelésben szerzett munkatapasztalat - 

számítástechnikai ismeretek - kézügyesség Fizetés 

megegyezés, megbeszélés szerint. A munkáltató biztosít: - 

céges buszjárat - bónusz - cafeteria - mûszakpótlék 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. Keresni 

lehet: Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail: 

munka.zala@flex.com

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

munka.zala@flex.com

Flextronics International 

Termelõ és Szolgáltató 

Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépgyártósori gépkezelõ, 

gépszerelõ
2020.07.10 2020.09.07

Feladat: új termék, elektromos kerékpár összeszerelése. 

Elvárások: - minimum 8. általános iskolai végzettség - 

motivált, elkötelezett, fejlõdni vágyó személyiség - 2 

mûszakos munkarend vállalása Elõny: - kerékpár 

szerelésben való jártasság, tapasztalat - kapcsolódó 

szakmai végzettség - termék összeszerelésben szerzett 

munkatapasztalat - kézügyesség A munkáltató biztosít: - 

szervezett céges autóbuszjárat - teljesítmény bónusz - 

cafeteria - mûszak és túlóra pótlék Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail: 

munka.zala@flex.com

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

munka.zala@flex.com
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NANORB KFT Erdésztechnikus 2020.07.13 2020.09.10

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 2020.07.13 2020.09.10

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
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Kincses László ev. Nyílászáró beépítõ 2020.07.13 2020.09.10

Asztalosipari végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkatárs jelentkezését is fogadja a munkáltató.  Bérezés 

megbeszélés, megegyezés szerint.  Munkavégzés helye 

alkalmanként Zala megyén kívül.

Telefonon:  a 06/30/670-4130-as 

telefonszámon.

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI 

ÉS KERESKEDELMI BT.
Konyhai kisegítõ 2020.07.13 2020.09.10

Nehéz fizikai munka.  Bérezés megbeszélés megegyezés 

szerint.

Telefonon: a 06/30/946-6202-es 

telefonszámon.

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zrt.
Egyéb termék-összeszerelõ 2020.05.15 2020.09.10

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

Nagy Edit Fodrász 2020.01.20 2020.09.10
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi  út 1-3.

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködõ 

Részvénytársaság

Egyéb termék-összeszerelõ 2020.04.15 2020.09.10

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.
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SCHNEIDER ELECTRIC 

HUNGÁRIA Villamossági ZRT.

Villamosmérnök 

(elektronikai mérnök)
2020.01.08 2020.09.10

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

"START-59" Vállalkozási 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Festõ és mázoló 2020.07.13 2020.09.10

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Munkájára 

igényes, józan életvitelû munkavállalók jelentkezését 

várják. Elvárás a szakmai végzettség. Elõnyt jelent a "B" 

kategóriás jogosítvány illetve a gyakorlat. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen (idõpontegyeztetés szükséges), telefonon és 

e-mailben is. Keresni lehet: Antos Lajos Tel.: 30//2270-525 

E-mail cím: abahotelzalaszentivan@gmail.com

személyesen (idõpontegyeztetés 

szükséges), telefonon: 30/2270-525 e-

mailben: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com

"START-59" Vállalkozási 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2020.07.13 2020.09.10

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Munkájára 

igényes, józan életvitelû munkavállalók jelentkezését 

várják. Elvárás a szakmai végzettség. Elõnyt jelent a "B" 

kategóriás jogosítvány illetve a gyakorlat. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen (idõpontegyeztetés szükséges), telefonon és 

e-mailben is. Keresni lehet: Antos Lajos Tel.: 30//2270-525 

E-mail cím: abahotelzalaszentivan@gmail.com

személyesen (idõpontegyeztetés 

szükséges), telefonon: 30/2270-525 e-

mailben: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com

Dealer Line Kft. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.07.13 2020.09.10
Feladatok: változatos famunkák, gépkezelés, nyílászáró 

szerelés.

A 06/30/620-7729-es telefonszámon, vagy 

az info@nostradicasa.hu e-mail címen.
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Szekér Szabolcs Egyéni 

Vállalkozó
Ablakszerelõ 2020.01.13 2020.09.10

Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér 

Szabolcsnál

Edelmann Hungary Packaging 

Zrt.
Bérszámfejtõ 2020.07.13 2020.09.10

Munkakörhöz tartozó feladatok: - komplex bérszámfejtési 

feladatok - munkáltatói adatszolgáltatás - kapcsolódó 

dokumentációk teljeskörû megvalósítása - könyvelési 

csoporttal való együttmûködés - statisztikai 

adatszolgáltatásban való aktív részvétel - adminisztrációs 

tevékenységek Elvárások: - középfokú német nyelvtudás - 

minimum középfokú végzettség - kiváló kommunikációs 

képesség szóban és írásban egyaránt - önálló és csapatban 

történõ munkavégzés - problémamegoldó és stressztûrõ 

képesség - Microsoft Office ismeret, kiemelten Excel - 

angol nyelvtudás elõny - SAP bérszámfejtési moduljának 

ismerete elõny - Tb- és bérügyintézõi képesítés elõny 

Önéletrajzokat az alábbi email címre várják, fizetési igény 

megjelölésével. Evelin Bedõ: evelin.bedo@edelmann-

group.com

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

mailben: evelin.bedo@edelmann-

group.com

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.
Kereskedelmi ügyintézõ 2020.07.14 2020.09.11

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

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.07.14 2020.09.11 Munkavégzés : elsõdlegesen Magyarország és Ausztria

Pesti Dóránál a 30/370 6367 

telefonszámon, e-mailben : 

pesti.dora@camiongroup.hu címre küldött 

önéletrajzzal.

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.07.14 2020.09.11

Munkavégzés: Magyarország területén. Szükséges: "C+ E" 

jogosítvány , GKI, PÁV

Pesti Dóránál a 30/370 6367 

telefonszámon, e-mailben : 

pesti.dora@camiongroup.hu címre küldött 

önéletrajzzal.

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.07.15 2020.09.12

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Folyamatos, téli munka 

biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.
telefonon: 30/9570-868

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2020.07.15 2020.09.12

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Folyamatos, téli munka 

biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.
telefonon: 30/9570-868
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SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nõi fodrász 2020.07.15 2020.09.12

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

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Férfifodrász 2020.07.15 2020.09.12

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

Sander Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Földmunkagép és hasonló 

könnyû- és nehézgép 

kezelõje

2020.01.15 2020.09.12
B kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munáltató.

Telefonon: Varga Miklósné (30/470-1351) 

illetve Fülöp Heike (30/374-1320) 

Sander Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépszerelõ 2020.01.15 2020.09.12
B kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munáltató.

Telefonon: Varga Miklósné (30/470-1351) 

illetve Fülöp Heike (30/374-1320) 

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autókereskedõ 2020.07.15 2020.09.12

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.
Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -javító
2020.07.15 2020.09.12

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

RICH Plus Invest Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szobafestõ 2020.07.15 2020.09.12

Azonnali kezdési lehetõség, kiemelt fizetéssel. 

Munkavégzés Zalaegerszegen. Szakképzettség hiányában, 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is 

várja a munkáltató. Jelentkezni telefonon lehet: 30/9027-219

telefonon: 30/9027-219

Farkas Anna vállalkozó Pultos 2020.07.15 2020.09.12

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is 

várja a munkáltató. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg 

Ruhagyári ABC Pavilonsor - Gyógygödör Nyitvatartás: 6.00-

20.00 Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Farkas Anna Tel.: 30/291-3346

személyesen, telefonon: 30/291-3346

NB Forsz Szolgáltató és 

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mérlegképes könyvelõ 2020.05.20 2020.09.13
Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezni e-mailben lehet 

önéletrajz megküldésével E-mail: ntiborne@sknb.hu 

Jelentkezni e-mailben lehet, önéletrajz 

megküldésével
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Észak-zalai Víz- és Csatornamû 

Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság

Karbantartó villanyszerelõ 2020.01.20 2020.09.13

Zalavíz Zrt. karbantartó villanyszerelõt (szennyvíz ágazat) 

keres.  Ellátandó munkaköri feladatok: - villamos 

berendezések folyamatos üzemelésének biztosítása - 

villamos berendezések ellenõrzése, karbantartása, szükség 

esetén hibaelhárítás - adminisztratív feladatok ellátása  

Elvárások: - szakirányú végzettség - jogosítvány B  Elõny: - 

PLC ismeret   Jelentkezni lehet személyesen a 

foglalkoztatónál (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) vagy a 

zalaviz@zalaviz.hu email címen.

Jelentkezni lehet személyesen a 

foglalkoztatónál (8900 Zalaegerszeg, 

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

mail

NANORB KFT Személyi asszisztens 2020.07.16 2020.09.13

Feladatok:  - vezetõ munkájának napi szintû támogatása  - 

kereskedelmi referensi feladatok ellátása, rendelésfelvétel, 

ajánlatok elkészítése  - reklámok, marketing tevékenységek 

végzése  - ügyfelek, vendégek fogadása, kísérése  - üzleti 

partnerek felkeresése, kapcsolattartás a meglévõ 

ügyfelekkel  - szerzõdések, megállapodások elõkészítése, 

megkötése, ellenõrzése  - megbeszélések, találkozók 

elõkészítése, megszervezése, koordinálása  - tárgyalások 

szervezése és lebonyolítása, szerzõdéskötés  - a vállalat 

képviselete szakmai rendezvényeken és elõadásokon  - 

adminisztrációs szervezési feladatok  - levelezés, 

iratkezelés, statisztikák elkészítése  Elvárások:  - 

technikum, szakközépiskola, gimnázium végzettség  - 

kereskedelmi, gazdasági végzettség (legalább középfokú), 

külkereskedelmi végzettség elõnyt jelent - jó 

kommunikációs képesség szóban és írásban  - határozott, 

magabiztos fellépés  - csapatjátékos, ugyanakkor képes az 

önálló munkavégzésre  - sikerorientáltság, elkötelezettség, 

jó megjelenés  - "B" kategóriás jogosítvány (saját autó 

elõny)  - német nyelv közép szintû ismerete  A munkáltató 

kínálata:  - versenyképes fizetés  - változatos munkavégzés  

- stabil munkahely  - gyakorlati képzés és szakmai segítség  

- kellemes munkahelyi légkör, jó csapat  Jelentkezés 

módja: Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, illetve 

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

fényképes önéletrajz elküldésével

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: nanorb@t-online.hu

EUROPLAY 2000 Vendéglátó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.07.17 2020.09.14

Részmunkaidõs, reggeli munkavégzés: 5.00-7.00 között. 

Munka: hétfõtõl-vasárnapig. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

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

telefonon: 20/377-4080

ZALA-TOP 

ÉPÍTÕ,KERESKEDELMI ÉS 

SZOLG KFT

Gatteros (fafûrészelõ) 2020.07.17 2020.09.14
Foglalkoztatónál: 8999 Zalalövõ, Kossuth 

út 31.
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TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Faipari technikus 2020.01.27 2020.09.15

Jelentkezni a 30/377-6470 telefonszámon 

lehet vagy a balazs@trendo-butor.hu e-

mail címen.

Solaria Buildings 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.02.21 2020.09.15 a +3620/436-8104-es telefonszámon

SCHNEIDER ELECTRIC 

HUNGÁRIA Villamossági ZRT.
Gépbeállító mûszerész 2020.02.17 2020.09.15

Fizetés, amit kézhez kap a dolgozó, nettó 190.000 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

HOMELAND Építõipari, 

Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.05.06 2020.09.15

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

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködõ 

Részvénytársaság

Termelési igazgató 2020.02.25 2020.09.15

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

TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Faipari mérnök 2020.01.27 2020.09.15

Jelentkezni a 30/377-6470 telefonszámon 

lehet vagy a balazs@trendo-butor.hu e-

mail címen.
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Solaria Buildings 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ács 2020.02.21 2020.09.15 a +3620/436-8104-es telefonszámon

HOMELAND Építõipari, 

Ingatlanforgalmazó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Építõipari segédmunkás 2020.05.06 2020.09.15

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

Ács 2020.05.06 2020.09.15

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

Cukorfalatkávézó Kft. Éttermi felszolgáló 2020.05.21 2020.09.15

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

ARCHITECT-DENT Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.01.15 2020.09.15

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés 

szerint.

Jelentkezni lehet a 30/737-3736 

telefonszámon vagy az 

architect.d.kft@gmail.com e-mail címen

Solaria Buildings 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.02.21 2020.09.15 a+3620/436-8104-es telefonszámon

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködõ 

Részvénytársaság

Egyszerû ipari foglalkozású 2020.04.06 2020.09.15

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

LÕBER Kft
Víz-gáz és központi 

fûtésszerelõ
2020.04.23 2020.09.16 Jelentkezés: telefonon és e-mailben

PÁTRIK-KER Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható kereskedelmi 

foglalkozású

2020.01.24 2020.09.17
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 2020.09.17

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
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EUROPLAY 2000 Vendéglátó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pultos 2020.07.20 2020.09.17

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

KOMÁROMY Pékáru Elõállító és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Pék 2020.03.23 2020.09.18

A Komáromy Kft. zalaegerszegi pékségébe péket keres 

azonnali kezdéssel.   A munkarend változó, megbeszélés 

szerint.  Jelentkezni a 20/241-8420-as telefonszámon lehet. 

Jelentkezni a 20/241-8420-as 

telefonszámon lehet.

PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Benzinkúti eladó 2020.07.21 2020.09.18

Munkaidõ: 12 órás váltott mûszak. Fizetés: szakmai 

minimálbér + egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben 

önéletrajz megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

petrolsensor@gmail.com

PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Bolti eladó 2020.07.21 2020.09.18

Munkaidõ: 12 órás váltott mûszak. Fizetés: szakmai 

minimálbér + egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben 

önéletrajz megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

petrolsensor@gmail.com

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Elektromûszerész 2020.05.25 2020.09.19

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

Helikon Nyomda Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gyártás-elõkészítõ 2020.05.25 2020.09.20

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.

TuttoPort Betéti Társaság Dohányárudai eladó 2020.05.25 2020.09.20

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

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Ápoló, szakápoló 2020.05.20 2020.09.20

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 2020.09.20

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

T-CELL Plasztik Mûanyagipari 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kazángépkezelõ 2020.05.25 2020.09.20

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.

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társság

Benzinkúti eladó 2020.05.25 2020.09.20

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

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

(gyógyszerész) asszisztens
2020.05.25 2020.09.20

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

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társság

Üzemanyagtöltõ állomás 

kezelõje
2020.05.25 2020.09.20

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

TÓTH ÉS GONDOS BT Virágbolti eladó 2020.01.29 2020.09.20
Virágkötõ végzettség szükséges. A bejárás költségét 

biztosítjuk.

Jelentkezni telefonon lehet a 30/2773-590-

es telefonszámon.

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

szakasszisztens
2020.05.25 2020.09.20

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

Major Péter vállalkozó Építõipari segédmunkás 2020.07.24 2020.09.21

Bádogos melletti munkákhoz keres a munkáltató 

munkavállalókat. Munkavégzés helye: Zala megye. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben is várják. Tel.: 30/252-1235 E-mail 

cím: majorjudit07@gmail.com

telefonon: 30/252-1235 e-mailben: 

majorjudit07@gmail.com

Fullér Gastro Kft. Szakács 2020.03.04 2020.09.23
A munkáltató 1 fõ szakácsot vagy szakképzettség 

hiányában fõzni tudó munkatársat keres.

A foglalkozatónál elõzetes telefonos 

egyeztetést követõen.

HORVÁTH JÓZSEF EV. Pultos 2020.07.27 2020.09.24

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
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Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szabó, varró 2020.07.27 2020.09.24

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-

os teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ságodi  út 165

Ypszilon-Hungary Kft. Szerviztechnikus 2020.07.27 2020.09.24

Szerviztechnikus munkatársat keres a foglalkoztató az 

alábbi feladatok ellátásához: -  faipari gépek szervizelése, 

javítása - faipari gépek beüzemelése Munkakörhöz tartozó 

elvárások: - min. középfokú végzettség 

(szakközépiskola/szakmunkásképzõ) - mûszaki 

beállítottság/ gyakorlat - kapcsolódó adminisztráció precíz 

elvégzése - szerelési segédanyagok beszerzése - önálló 

munkavégzés - rugalmasság - precizitás - "B" kategóriás 

jogosítvány és vezetési gyakorlat Elõnyök:  - 

villanyszerelõi, gépkarbantartói végzettség - CNC gépek 

ismerete, használata - angol nyelvtudás A munkáltató 

ajánlata: - hosszútávú munkalehetõség izgalmas 

feladatokkal  - fiatalos, kreatív, dinamikusan fejlõdõ csapat - 

folyamatos szakmai támogatás, rendszeres 

továbbképzések - szervizautó - szerszámok 

Jelentkezéseket fényképes önéletrajz, fizetési igény 

megjelölésével és motivációs levéllel megküldésével várja 

foglalkoztató e-mailben. E-mail cím:office@ypszilonkft.hu

önéletrajz, fizetési igény megjelölése, 

motivációs levél megküldésével e-mailben: 

office@ypszilonkft.hu

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Burkoló 2020.07.27 2020.09.24

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Varga Szabina Tel.: 30/733-1660 E-mail cím: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

telefonon: 30/733-1660 e-mailben: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szobafestõ 2020.07.27 2020.09.24

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Varga Szabina Tel.: 30/733-1660 E-mail cím: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

telefonon: 30/733-1660 e-mailben: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.07.27 2020.09.24

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Varga Szabina Tel.: 30/733-1660 E-mail cím: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

telefonon: 30/733-1660 e-mailben: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

Kovács Csaba egyéni vállalkozó Konyhai kisegítõ 2020.07.27 2020.09.24
személyesen, telefonon (14.30-16.00 

között: 30/508-9460
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Prima Spedition Betéti Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.07.27 2020.09.24

Munkavégzés helye: EU területe, elsõsorban: 

Magyarország és Ausztria. Munkavégzés emelõhátfalas 

jármûvel. Napi pihenõidõ gépjármûben töltendõ, hétvégi 

pihenõidõ itthon. Elvárások: - "C" kategóriás vezetõi 

engedély - GKI, PÁV igazolás - 1 év nemzetközi gyakorlat 

Fizetés: 300.000-350.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket 

telefonon illetve önéletrajz megküldésével e-mailben várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Pintér Szabolcs Tel.: 30/3877-

381 E-mail: info@primaspedition.hu

telefonon: 30/3877-381 e-mailben: 

info@primaspedition.hu

LACZI ENDRE VÁLL. Ács 2020.01.29 2020.09.25
"B" kategóriás jogosítvány és a saját gépkocsi elõnyt 

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

Kovács Csaba egyéni vállalkozó Szakács 2020.07.28 2020.09.25
személyesen, telefonon (14.30-16.00 

között: 30/508-9460

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Textilszabász 2020.07.28 2020.09.25

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-

os teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ságodi  út 165

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Marós 2020.01.29 2020.09.25 Pályakezdõket is vár a munkáltató.

Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-

537
KISS EUROTRANS 

Szállítmányozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás 2020.01.17 2020.09.25

Kiss Krisztián Email címe: 

kisseurotrans@freemail.hu Telefonszáma: 

30/618-8741
"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2020.07.28 2020.09.25 csak telefonon: 30/200-7762

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Építményszerkezet-szerelõ 2020.07.28 2020.09.25 csak telefonon: 30/200-7762

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari foglalkozású 2020.07.28 2020.09.25 csak telefonon: 30/200-7762

LACZI ENDRE VÁLL.

Egyéb, máshova nem 

sorolható, helyhez kötött 

gép kezelõje

2020.01.29 2020.09.25
"B" kategóriás jogosítvány és a saját gépkocsi elõnyt 

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

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Esztergályos 2020.01.29 2020.09.25 Pályakezdõk jelentkezését is várják!

Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-

537

KISS EUROTRANS 

Szállítmányozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.01.17 2020.09.25

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

TISABO TEAM Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2020.05.14 2020.09.26

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
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TISABO TEAM Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ács 2020.05.14 2020.09.26

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

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.05.14 2020.09.26

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

FITNESS-VITAL TRADE 

Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szervizszerelõ 2020.07.30 2020.09.27

Cégünk szervizes munkatársat keres, aki termékeink 

szervizelését el tudná látni, otthon van a mechanika esetleg 

az elektronika területén is. Fontos, hogy leendõ 

munkatársunk átlátható rendet teremtsen és tartson maga 

körül. Teljes munkaidõs fõállást kínálunk.   Elvárások: - 

Legalább középfokú végzettség - Mûszaki ismeretek - "B" 

kategóriás jogosítvány - Jó kommunikációs képesség - 

Kreativitás   Elõnyök: - Hasonló területeken szerzett 

tapasztalat - Angol Nyelvtudás   Amennyiben alkalmasnak 

találja, magát a feladatra, úgy küldje el fényképes 

önéletrajzát az alábbi e-mail címünkre: info@vital-force.hu 

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal 

az info@vital-force.hu e-mail címen.

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Targoncavezetõ 2020.07.30 2020.09.27

Munkavégzés helye: Zalatárnok. Feladat: gabona 

raktározása, tárolása. Elvárások: - 8. általános iskola - 

érvényes targoncavezetõi engedély (elõny a Manitou 

jogosítvány) 2 mûszakos munkarend: 7.00-19.00 és 19.00-

7.00 Napi 12 órás munkavégzés, túlóra fizetett. 

Egyszerûsített foglalkoztatás , heti kifizetés. 1 hónap 

munkaviszony: 2020.08.24.-2020.09.25. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefon és e-mailben is várja a foglalkoztató. 

Tel.: 92/550-641 E-mail: kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

személyesen, telefonon: 92/550-641 e-

mailben: 

kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

GRAPHIKCONSULT Kft. Kiadványszerkesztõ 2020.07.30 2020.09.27

A munkáltató nyomdai grafikai ismeretekkel rendelkezõ 

kiadványszerkesztõt 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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Mecsek Fûszért Zrt. 

Zalaegerszegi Hûtõház
Raktárkezelõ 2020.07.30 2020.09.27

Hûtõházi raktáros munkakör betöltéséhez várja a 

foglalkoztató a munkavállalók jelentkezését. Elvárás a 8. 

általános iskola. Elõny a targoncavezetõi jogosítvány illetve 

a kereskedelmi végzettség. 3 mûszakos munkarend. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

tszabo@mecsekfuszert.hu

e-mailben önéletrajz megküldésével: 

tszabo@mecsekfuszert.hu

"BUTOR DISZKONT" 

Kereskedelmi Betéti Társaság
Bolti eladó 2020.06.04 2020.09.30

Feladatok: bútorok összeszerelése és eladó térbe 

szállítása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

SPORT út 2.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2020.06.04 2020.09.30 Targoncás jogosítvány elvárás.
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó technikus 2020.06.15 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó villanyszerelõ 2020.06.15 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló 2020.06.04 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

GERI-VILL KFT.
Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.06.04 2020.09.30 8900 Zalaegerszeg, Kert út 41.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó 2020.06.24 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Rakodómunkás 2020.07.23 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Húsfeldolgozó 2020.06.04 2020.09.30

Foglalkoztatónál: Penczákné Császár 

Melinda Email címe: allas@pulykajava.hu 

Telefonszáma: 20/414-8473

DIAMANT BAU & FINANZ 

Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság

Építõipari segédmunkás 2020.04.07 2020.09.30

Jelentkezés elõtt telefonon 

idõpontegyeztetés szükséges:06/70/775-

6398
DIAMANT BAU & FINANZ 

Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság

Kõmûves 2020.04.07 2020.09.30 Jelentkezés elõtt telefonon: 06/70/775-6398

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2020.07.24 2020.09.30
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Nátrán Róbert
Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -javító
2020.08.03 2020.10.01

A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõk jelentkezését is várja.
Telefonon: 06/30/700-5270

GÁZSZERVIZ 94. 

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szervizszerelõ 2020.04.09 2020.10.01 "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 2020.10.01 "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.

A 06/30/957-2266-os telefonszámon vagy e-

mail-ben: info@gazszerviz94.hu.

SPILLER 2000 KFT. Marós 2020.04.08 2020.10.02
Idõpontegyeztetés telefonon. Telefonszám: 

92/510-166 

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Pék, édesiparitermék-gyártó 2020.08.04 2020.10.02
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu
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Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületgépész-technikus 2020.04.09 2020.10.03

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

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hûtõ-és klímaberendezés-

szerelõ
2020.04.09 2020.10.03

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

BEST-TRADE COMPANY 

MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, 

juhtartó és -tenyésztõ
2020.08.05 2020.10.03

Kiemelt, nagyon jó fizetés. Teljesen gépesített telep. 

Családias légkör. Hosszútávú munka.

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .
BEST-TRADE COMPANY 

MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.08.05 2020.10.03

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .

SPILLER 2000 KFT. Marós 2020.04.09 2020.10.03 Gyakorlattal rendelkezõ jelentkezõket várunk. 
Jelentkezés telefonos idõpontegyeztetés 

alapján. Telefon: 92/510-166

SPILLER 2000 KFT. Forgácsoló 2020.04.09 2020.10.03 Jelentkezés: telefonon keresztül.

SPILLER 2000 KFT. Esztergályos 2020.04.09 2020.10.03
Jelentkezés telefonos egyeztetés alapján. 

Telefon: 92/510-166
Alkony-T Temetkezési és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Temetkezési foglalkozású 2020.08.05 2020.10.03 "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. személyesen, telefonon: 92/366-560

Trenkwalder Kft. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.08.05 2020.10.03
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi út 1-3.

TRIO EGERSZEG KFT. Általános asztalos 2020.08.05 2020.10.03

Asztalos-szerelõ munkakör betöltéséhez várja a 

foglalkoztató a munkavállalók jelentkezését. Szakmai 

végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Hosszú távú 

munkalehetõség. Folyamatos munkalehetõség, a téli 

idõszakban is biztosított a foglalkoztatás. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Lakatos illetve fémipari végzettség 

elõnyt jelent. Fizetés: 250.000-350.000 Ft/hó bruttó, 

megbeszélés, megegyezés szerint. Útiköltséget térít a 

munkáltató. Jelentkezéseket személyesen és e-mailben is 

várják. Érdeklõdni lehet telefonon. Tel.: 92/328-684 E-mail 

cím: info@triozeg.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

MÁRTÍROK út 10.

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb takarító és kisegítõ 2020.08.05 2020.10.03 kizárólag telefonon: 20/777-8940

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.04.09 2020.10.03

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
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ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI 

KÖZPONT
Ápoló, szakápoló 2020.08.06 2020.10.04

Jelentkezés személyesen, telefonon, e-mailben. Cím: 

Zalaegerszegi Gondozási Központ. Zalaegerszeg, 

Gasparich u. 3.  Telefon: 92/317-683; 30/601-3311 E-mail: 

idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu 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 

Önéletrajzzal, személyesen, vagy telefonon 

az intézményvezetõnél

Zalaegerszegi Szakképzési 

Centrum

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2020.08.10 2020.10.08

Munkaidõ:- a hét 4 napján: 13-20-ig,                      - a hét 1 

napján:  8-20-ig  Jelentkezés:a 92/596-456-os 

telefonszámon 10-14-óráig 14-ig                         

személyesen: 17-én, 18-án, 19-én 8-12 óráig a Göcseji út 16. 

szám alatt 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,  

Göcseji út 16-szám alatt

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Kereskedõ 2020.08.10 2020.10.08

Trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel 

forgalmazásával foglalkozó cég keres alkalmazottat. 

Feladat: ügyfelek kiszolgálása, termékértékesítés, 

árajánlatok készítése, napi kapcsolat partnerekkel, 

vásárlókkal. Elõny: értékesítési, ügyfélkapcsolati 

tapasztalat, mûszaki végzettség, mûszaki rajz/terv olvasás. 

Targonca, illetve "B" kat. jogosítvány, önálló kreatív 

hozzáállás, átlagos fizikum kézi anyagmozgatás esetén. 

Jelentkezni lehet: telefonon munkanapokon 15-17 óra 

között:20/4848-260 illetve fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

nemeth.zoltan@hungarometal.hu

telefonon munkanapokon 15-17 óra 

között:20/4848-260 illetve fényképes 

önéletrajz megküldésével e-mailben

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Bolti árukiadó 2020.08.10 2020.10.08

A Popishop Mozgóbolt Kft. 3 fõ árukiadót keres. A 

munkakör betöltése nem igényel szakképzettséget. 

Jelentkezés: telefonon, illetve e-mailben, önéletrajz 

megküldésével.  Telefon: 70/623-9568; e-mail: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com

Telefonon, illetve e-mailben

Kármán Csaba Bálint vállalkozó Kõmûves 2020.04.14 2020.10.08

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen 

és Budapesten. Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a 

szállás biztosított, szállodában. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges. Keresni lehet: Kármán Csaba Bálint Tel.: 30/202-

9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Deák Ferenc 

út 18.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Rakodómunkás 2020.08.10 2020.10.08

Munkavégzés fagyos környezetben (-18 fok), megfelelõ 

szünetekkel. Elvárások: - szakmunkás végzettség - 

targoncavezetõi jogosítvány - erõsebb informatikai tudás 

Munkaidõ 3 mûszak. Fizetés 210.600,- Ft/hó bruttótól. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. Keresni 

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

hr@zalaco.hu

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szakács 2020.08.11 2020.10.09

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2020.08.11 2020.10.09

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Fõszakács 2020.08.11 2020.10.09

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

GYURI-SZÁLLÁS 

Vendéglátóipari Kft
Szakács 2020.08.11 2020.10.09

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Munkaidõ: 

vezénylés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon, e-mailben. E-mail cím: 

gyuri@zelkanet.hu Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: 

Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kereskedõ 2020.08.11 2020.10.09

Elvárások: -legalább szakmunkás végzettség -jó 

kommunikációs készség Elõny: -faipari végzettség vagy 

tapasztalat -kereskedelmi gyakorlat -faiprai végzettség 

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várják. Munkaidõ: 

nyái idõszakban: 07:30-16:30, téli idõszakban: 08:00-16:00 

Szálláslehetõség van, igénybevétele megbeszélés szerint. 

Bérezés: nettó 220 000,-Ft -tól. Béren kívüli juttatások: -

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

zalaegerszegieknek: 5000,- Ft/hó bérlettámogatás -

munkaruha -béren felüli teljesítménybér Cím: Faipari 

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

bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni lehet: Horváth Beátánál 

06/30/9305-276  Jelentkezni: Önéletrajzzal személyesen, e-

mailben vagy postai úton. Cím: Faipari Centrum 8900 

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

ROAD-PIKTOR 

Forgalomtechnikai és Útjelfestõ 

Szolgáltató Kft.

Egyéb építési szakipari 

foglalkozású
2020.05.05 2020.10.10

Jelentkezni Pete Zsoltnál lehet a 30/288-7387 

telefonszámon.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Napsugár  út 41.

Kármán Csaba Bálint vállalkozó Klímaszerelõ 2020.04.16 2020.10.10

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen 

és Budapesten. Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a 

szállás biztosított, szállodában. Elvárás: szakmai 

tapasztalat, és/vagy szakirányú végzettség. Gyakorlat 

elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges. Keresni lehet: Kármán Csaba Bálint Tel.: 30/202-

9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Deák Ferenc 

út 18. Tel.: 30/202-9923

Fitos Ferencné egyéni vállalkozó Éttermi felszolgáló 2020.05.08 2020.10.10

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

Groupama Biztosító Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Biztosítási üzletkötõ 2020.04.28 2020.10.10

Vállalkozói jogviszony Elvárások: -érettségi -

számítástechnikai alapismeretek Fizetés megegyezés 

szerint A jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a 

munkáltató Keresni lehet: Joós László Tel.: 30/4753-620 E-

mail: laszlo.joos@groupama.hu 

A munkáltató telefonon és e-mailben várja 

a jelentkezéseket.

Ágoston József egyéni 

vállalkozó

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.04.28 2020.10.10

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Rákóczi 

Ferenc utca 39



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Kiss-Gerencsér Autóház 

Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Autóelektronikai mûszerész 2020.04.16 2020.10.10

Elvárás: -autóvillamossági szerelõ végzettség -"B" 

kategóriás jogosítvány -rugalmasság, pontosság -önálló 

munkavégzésre való képesség -jó problémamegoldó 

képesség  Elõny: -szakmai tapasztalat -autószerelõ 

végzettség  Amit kínálunk: -versenyképes jövedelem -stabil 

háttér -dinamikus és kiváló csapat -teljes munkaidõ  

Jelentkezés e-mailben és telefonon. E-mail: allas@kiss-

gerencser.hu Tel.: 30/377-6552

Jelentkezés e-mailben és/vagy telefonon. 

összesen: 0 fõ.


