Foglalkoztató

NANORB KFT

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

Munkakör

Erdésztechnikus

Villamosmérnök (elektronikai
mérnök)

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.07.13

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
2020.09.10
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 faxszámon: info@nanorb.hu , fax: 92/331-077 fényképes önéletrajz
elküldésével.

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével emailben: info@nanorb.hu

2020.01.08

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
2020.09.10
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

Foglalkoztató

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

"START-59" Vállalkozási Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Bérszámfejtõ

Festõ és mázoló

Érv. kezdete

2020.07.13

2020.07.13

Érv. vége

Megjegyzés

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
2020.09.10 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

Jelentkezés

személyesen, telefonon: 92/549-200, e-mailben:
evelin.bedo@edelmann-group.com

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

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

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.

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Konyhai kisegítõ

2020.05.25

2020.09.10

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Gyakorlat elõnyt jelent.
Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a munkáltató.
Keresni lehet: Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

személyesen, telefonon: 30/9797-178

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.

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

NANORB KFT

Kereskedelmi ügyintézõ

2020.07.13

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
2020.09.10
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.

Nagy Edit

Fodrász

2020.01.20

2020.09.10

Kereskedelmi ügyintézõ

2020.07.14

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését várja a
munkáltató. Elvárások: - középfokú végzettség - angol és/vagy
német nyelvismeret - számítástechnikai ismeret A munkakör: önéletrajz megküldésével (bérigény megjelölésével) e2020.09.11 otthon is végezhetõ, eszközt a munkáltató biztosít - munkaidõ lehet
mailben: pesti.dora@camiongroup.hu
teljes illetve részmunkaidõs is, megbeszélés szerint Fizetés
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet e-mailben, önéletrajz és
bérigény megküldésével. E-mail cím: pesti.dora@camiongroup.hu

Gépszerelõ

2020.01.15

2020.09.12

B kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk jelentkezését is Telefonon: Varga Miklósné (30/470-1351) illetve Fülöp
várja a munáltató.
Heike (30/374-1320)

Földmunkagép és hasonló
könnyû- és nehézgép kezelõje

2020.01.15

2020.09.12

B kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk jelentkezését is Telefonon: Varga Miklósné (30/470-1351) illetve Fülöp
várja a munáltató.
Heike (30/374-1320)

Szobafestõ

2020.07.15

2020.09.12

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Sander Bau Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Sander Bau Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
RICH Plus Invest Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

fényképes önéletrajz megküldésével:
info@nanorb.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Farkas Anna egyéni vállalkozó

Pultos

2020.07.15

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal
rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Ruhagyári ABC Pavilonsor 2020.09.12
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

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, emailben. Tel.: 30/363-2559

személyesen, telefonon: 30/363-2559 e-mailben:
allas@fordszanto.hu

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

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

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

2020.07.15

Zalaegerszegen Kossuth utcai bejáratott üzletbe várja a munkáltató
férfi fodrász munkakör betöltéséhez, vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõk jelentkezését. Pályakezdõk jelentkezését is várják.
2020.09.12
Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket személyesen várja a munkáltató. Jelentkezés elõtt
telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés szükséges: 92/311-111

2020.07.15

Zalaegerszegen Kossuth utcai bejáratott üzletbe várja a munkáltató
nõi fodrász munkakör betöltéséhez, vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõk jelentkezését. Pályakezdõk jelentkezését is várják.
2020.09.12
Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket személyesen várja a munkáltató. Jelentkezés elõtt
telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés szükséges: 92/311-111

2020.01.20

Zalavíz Zrt. karbantartó villanyszerelõt (szennyvíz ágazat) keres.
Ellátandó munkaköri feladatok: - villamos berendezések folyamatos
üzemelésének biztosítása - villamos berendezések ellenõrzése,
karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás - adminisztratív
2020.09.13
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

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT.

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Észak-zalai Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Férfifodrász

Nõi fodrász

Karbantartó villanyszerelõ

személyesen, telefonon: 30/291-3346

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

NANORB KFT

Személyi asszisztens

2020.07.16

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,
2020.09.13 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

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

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

Gatteros (fafûrészelõ)

2020.07.17

2020.09.14

Foglalkoztatónál: 8999 Zalalövõ, Kossuth út 31.

Kõmûves

2020.02.21

2020.09.15

a+3620/436-8104-es telefonszámon

Ács

2020.02.21

2020.09.15

a +3620/436-8104-es telefonszámon

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és
szállítási foglalkozású

2020.02.21

2020.09.15

a +3620/436-8104-es telefonszámon

ZALA-TOP ÉPÍTÕ,KERESKEDELMI
ÉS SZOLG KFT
Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
nanorb@t-online.hu

Foglalkoztató

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen Müködõ
Részvénytársaság

Munkakör

Termelési igazgató

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen Müködõ
Részvénytársaság

Egyszerû ipari foglalkozású

2020.04.06

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
2020.09.15
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.

HOMELAND Építõipari,
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2020.05.06

2020.09.15

HOMELAND Építõipari,
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari segédmunkás

2020.05.06

2020.09.15

HOMELAND Építõipari,
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ács

2020.05.06

2020.09.15

Cukorfalatkávézó Kft.

Éttermi felszolgáló

2020.05.21

2020.09.15

ARCHITECT-DENT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kõmûves

2020.01.15

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.

Telefonon: +3630 244-9797

Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a +3670/3667740 telefonszámon

Homeland Kft. építõipari segédmunkás munkakörbe keres
munkatársat. A munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Jelentkezni Mészégetõ Rebekánál lehet a +3670/366Fizetés: megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni Mészégetõ
7740 telefonszámon
Rebekánál lehet a +3670/366-7740 telefonszámon.
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 +3670/3667740 telefonszámon

Munkavégzés helye: Sugar Cafe and Juice Bar (Zalaegerszeg, Dísz
tér 6/C) Elvárás: hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat, szakmai A fényképes önéletrajzokat a következõ e-mail címere
tapasztalt Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezéseket e-mailben
kérjük: m.alexandra1985@gmail.com
várjuk E-mail: m.alexandra1985@gmail.com
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

Foglalkoztató

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és
Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és
Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
LÕBER Kft
PÁTRIK-KER Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Rózsás József István egyéni
vállalkozó

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Gépbeállító mûszerész

2020.02.17

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 52020.09.15
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.

Faipari mérnök

2020.01.27

2020.09.15

Jelentkezni a 30/377-6470 telefonszámon lehet vagy a
balazs@trendo-butor.hu e-mail címen.

Faipari technikus

2020.01.27

2020.09.15

Jelentkezni a 30/377-6470 telefonszámon lehet vagy a
balazs@trendo-butor.hu e-mail címen.

Víz-gáz és központi fûtésszerelõ
Egyéb, máshova nem sorolható
kereskedelmi foglalkozású

2020.04.23

2020.09.16

2020.01.24

2020.09.17

2020.03.24

Bérezés: megbeszélés szerint Munkakör: kõmûves munkák és
térburkolás Elvárás: kõmûves végzettség, vagy kõmûves gyakorlat
2020.09.17
megléte Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke
Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailen Tel.: 30/254-5544; e-mail:
femkofa@freemail.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges: 20/377-4080

Kõmûves

Elvárás: - B kategóriás jogosítvány - számítógép felhasználói
szintû ismerete

Jelentkezését a következo e-mail címre várják: huzala-job@schneider-electric.com

Jelentkezés: telefonon és e-mailben
Kizárólag fényképes önéletrajzzal e-mail-en:
telekom.allasd2d@gmail.com

Telefonon és e-mail-en keresztül

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

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

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

2020.05.25

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
2020.09.19
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 emailben: europelift@t-online.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 101.

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elektromûszerész

T-CELL Plasztik Mûanyagipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kazángépkezelõ

2020.05.25

A T-CELL Plasztik Kft. kazánkezelõ munkakörbe munkatársat.
Elvárás: kazánkezelõ (2-12t/h között) Jelentkezni lehet a
2020.09.20
foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 101. Érdeklõdni
Pethõ Miklósnál, e-mail címe: petho.miklos@tcell.hu, telefonszáma:
+3620/266-1870.

TÓTH ÉS GONDOS BT

Virágbolti eladó

2020.01.29

2020.09.20

2020.05.25

Munkavégzés helye: Nagykapornak Elvárás: gyógyszertári
asszisztens vagy gyógyszertári szakasszisztens Legalább 2 év
gyógyszertári asszisztensi munkatapasztalat A munkáltató
2020.09.20
versenyképes fizetést kínál Jelentkezni Hajas Zoltánnál telefonon,
illetve önéletrajz megküldésével e-mailen lehet. Telefon: 30/2264856 E-mail: mazdatank@freemail.hu

KAPORNAK-CENTER KFT.

Gyógyszertári szakasszisztens

Virágkötõ végzettség szükséges. A bejárás költségét biztosítjuk.

Jelentkezni telefonon lehet a 30/2773-590-es
telefonszámon.

Jelentkezni telefonon, illetve önéletrajz
megküldésével e-mailben lehet

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: 30/2264856 E-mail: mazdatank@freemail.hu

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

Fejlesztõ pedagógus

2020.03.18

2020.09.20

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek jelentkezését várják.
Fizetés megegyezés szerint. A jelentkezéseket telefonon és emailben 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

Jelentkezni telefonon, illetve önéletrajz
megküldésével e-mailben lehet

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Jelentkezni lehet e-mailben:
tasikati@helikonnyomda.hu e-mail címen.

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.

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

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

telefonon a 92/511-322 számos és e-mailben a
gondoskodás@szgyfzala.hu címen

telefonon: 30/252-1235 e-mailben:
majorjudit07@gmail.com

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Üzemanyagtöltõ állomás kezelõje
Társság

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

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

Fullér Gastro Kft.

Szakács

2020.03.04

2020.09.23

A munkáltató 1 fõ szakácsot vagy szakképzettség hiányában fõzni
tudó munkatársat keres.

Kovács Csaba egyéni vállalkozó

Konyhai kisegítõ

2020.07.27

2020.09.24

Drillsport Ruházati Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Szabó, varró

2020.07.27

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók jelentkezését
2020.09.24 várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén)
Utiköltségtérítés: 86%

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 Email cím: iroda.zalaluxus@gmail.com

telefonon: 30/733-1660 e-mailben:
iroda.zalaluxus@gmail.com

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 Email 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

A foglalkozatónál elõzetes telefonos egyeztetést
követõen.
személyesen, telefonon (14.30-16.00 között: 30/508Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 165

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

telefonon: 30/733-1660 e-mailben:
iroda.zalaluxus@gmail.com

telefonon: 30/708-1042

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 Email cím: iroda.zalaluxus@gmail.com

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

Ypszilon-Hungary Kft.

Szerviztechnikus

2020.07.27

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,
önéletrajz, fizetési igény megjelölése, motivációs
2020.09.24
gépkarbantartói végzettség - CNC gépek ismerete, használata levél megküldésével e-mailben: office@ypszilonkft.hu
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

Drillsport Ruházati Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Textilszabász

2020.07.28

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók jelentkezését
2020.09.25 várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén)
Utiköltségtérítés: 86%

Szerkezetlakatos

2020.07.28

2020.09.25

Marós
Szakács
Egyéb, máshova nem sorolható,
helyhez kötött gép kezelõje
Esztergályos

2020.01.29
2020.07.28

2020.09.25
2020.09.25

Pályakezdõket is vár a munkáltató.

2020.01.29

2020.09.25

"B" kategóriás jogosítvány és a saját gépkocsi elõnyt jelent.

Laczi Endre : Telefonszáma: 20/323-8937

2020.01.29

2020.09.25

Pályakezdõk jelentkezését is várják!

Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-537

KISS EUROTRANS Szállítmányozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás

2020.01.17

2020.09.25

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

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

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS
Kovács Csaba egyéni vállalkozó
LACZI ENDRE VÁLL.
GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 165

csak telefonon: 30/200-7762
Foglalkoztatónál: Telefonszáma: 30/9574-537
személyesen, telefonon (14.30-16.00 között: 30/508-

Kiss Krisztián Email címe: kisseurotrans@freemail.hu
Telefonszáma: 30/618-8741

Foglalkoztató

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Ács

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kõmûves

TISABO TEAM Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

FITNESS-VITAL TRADE Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

WHC Személyzeti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szervizszerelõ

Targoncavezetõ

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

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

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

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 email címünkre: info@vital-force.hu

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal az
info@vital-force.hu e-mail címen.

2020.07.30

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.
2020.09.27
Egyszerûsített foglalkoztatás , heti kifizetés. 1 hónap
munkaviszony: 2020.08.24.-2020.09.25. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefon és emailben is várja a foglalkoztató. Tel.: 92/550-641 E-mail:
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

2020.05.14

2020.05.14

2020.05.14

személyesen, telefonon: 92/550-641 e-mailben:
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Kiadványszerkesztõ

2020.07.30

A munkáltató nyomdai grafikai ismeretekkel rendelkezõ
kiadványszerkesztõt szeretne foglalkoztatni. Elvárások: - 1-2 év
gyakorlat - motivált viselkedés - fejlett kommunikációs készségek 2020.09.27 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

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi
Betéti Társaság

Bolti eladó

2020.06.04

2020.09.30

GERI-VILL KFT.

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2020.06.04

2020.09.30

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és
szállítási foglalkozású

2020.09.03

2020.09.30

Építõipari segédmunkás

2020.04.07

2020.09.30

Jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés
szükséges:06/70/775-6398

Kõmûves

2020.04.07

2020.09.30

Jelentkezés elõtt telefonon: 06/70/775-6398

Rakodómunkás
Pék, édesiparitermék-gyártó
Raktári munkás
Karbantartó villanyszerelõ
Karbantartó technikus
Raktári munkás

2020.07.23
2020.06.24
2020.07.24
2020.06.15
2020.06.15
2020.06.04

2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu

2020.08.27

Feladatok a hajtogatás munkafolyamatainak elvégzése az elõírt
munkautasítások alapján a munkafolyamathoz szükséges anyag
elõkészítése a gyártott termékek folyamatos minõségi ellenõrzése,
a hajtogatógép napi felülvizsgálata, a karbantartási feladatok
elvégzése, a rábízott hajtogatógép állapotának megõrzése, szinten
tartása, mûszakvezetõi utasításra részvétel az új dolgozók
2020.09.30
betanításában, illetve számukra segítségnyújtás a felmerülõ
problémák megoldásában Elvárások min. 8 általános iskolai
végzettség 2-3 éves gyártókörnyezetben szerzett szakmai
tapasztalat megbízhatóság, terhelhetõség, jó fizikai erõnlét önálló,
határozott munkavégzés, gyors tanulási képesség a jelentkezéshez
önéletrajz küldése szükséges!

GRAPHIKCONSULT Kft.

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari
és Pénzügyi Szolgáltató Betéti
Társaság
DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari
és Pénzügyi Szolgáltató Betéti
Társaság
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen Müködõ
Részvénytársaság

Egyszerû ipari foglalkozású

Feladatok: bútorok összeszerelése és eladó térbe szállítása.

telefonon: 30/520-3132 e-mailben:
gyorffy.edina@turboprint.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SPORT út 2.
8900 Zalaegerszeg, Kert út 41.

Zalaszentiván Község Önkormányzata karbantartói munkakörbe
mûszaki érzékkel rendelkezõ munkavállalót keres. "B" kategóriás
jogosítvány elõnyt jelent. Jelentkezni lehet: személyesen az
önkormányzat címén (Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/A) e-mailben
(polgarmester@zalaszentivan.t-online.hu) telefonon a 92/593-030
számon

Targoncás jogosítvány elvárás.

Foglalkoztatónál: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi János
utca 2/A

Önéletrajzzal e-mailben:
katalin.pasztor@pannonwork.hu

Foglalkoztató

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen Müködõ
Részvénytársaság

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ
KFT.
GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ
KFT.
Nátrán Róbert
SPILLER 2000 KFT.
ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Raktári munkás

2020.08.27

Feladatok alapanyagok és gyártott termékek bevételezése és
kiadása áru elõkészítése és gépjármûvek rakodása a raktári
adminisztráció kezelése göngyölegkezelés, leltározásban való aktív
részvétel Elvárások min. középfokú végzettség érvényes
2020.09.30
targoncavezetõi jogosítvány és vezetési tapasztalat 1-2 éves
raktárosként szerzett gyakorlat megbízhatóság, terhelhetõség, jó
fizikai erõnlét önálló, határozott munkavégzés, gyors tanulási
képesség a jelentkezéshez önéletrajz küldése szükséges!

Jelentkezés

Önéletrajzzal e-mailben:
katalin.pasztor@pannonwork.hu

Kézi csomagoló

2020.06.04

2020.09.30

Víz-gáz és központi fûtésszerelõ

2020.04.09

2020.10.01

Szervizszerelõ

2020.04.09

2020.10.01

"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.

2020.08.03

2020.10.01

A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõk
jelentkezését is várja.

2020.04.08
2020.08.04

2020.10.02
2020.10.02

2020.06.30

2020.10.02

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.

2020.08.05

2020.10.03

Kiemelt, nagyon jó fizetés. Teljesen gépesített telep. Családias
légkör. Hosszútávú munka.

2020.08.05

2020.10.03

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, Szarvasmarha telep
.
Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, Szarvasmarha telep
.

Gépjármû- és motorkarbantartó, javító
Marós
Pék, édesiparitermék-gyártó

"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu
A 06/30/957-2266-os telefonszámon vagy e-mail-ben:
info@gazszerviz94.hu.
Telefonon: a 06/30/957-2266-os telefonszámon és email-ben az info@gazszerviz94.hu e-mail címen.
Telefonon: 06/30/700-5270
Idõpontegyeztetés telefonon. Telefonszám: 92/510telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Építõ- és építésztechnikus

BEST-TRADE COMPANY
MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.
BEST-TRADE COMPANY
MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Szarvasmarha-, ló-, sertés-,
juhtartó és -tenyésztõ
Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

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

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

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

Elvárások: -hûtõ vagy klímaszerelõ végzettség -2 év gyakorlat igényes munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés
2020.10.03 megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mail-ben várja
a munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea Tel.:92/598-200 E-mail:
info@klimatrend.hu

SPILLER 2000 KFT.

Marós

2020.04.09

2020.10.03

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és kisegítõ

2020.08.05

2020.10.03

Gyakorlattal rendelkezõ jelentkezõket várunk.

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

Telefonon: 06/92/598-200 vagy e-mailben:info@klimatrend.hu

Jelentkezés telefonos idõpontegyeztetés alapján.
Telefon: 92/510-166
kizárólag telefonon: 20/777-8940

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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.

TRIO EGERSZEG KFT.

Általános asztalos

2020.08.05

2020.10.03

Trenkwalder Kft.
SPILLER 2000 KFT.

Egyszerû ipari foglalkozású
Forgácsoló

2020.08.05
2020.04.09

2020.10.03
2020.10.03

SPILLER 2000 KFT.

Esztergályos

2020.04.09

2020.10.03

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.
Jelentkezés: telefonon keresztül.
Jelentkezés telefonos egyeztetés alapján. Telefon:
92/510-166

ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI
KÖZPONT

Ápoló, szakápoló

2020.08.06

Jelentkezés személyesen, telefonon, e-mailben. Cím: Zalaegerszegi
Gondozási Központ. Zalaegerszeg, Gasparich u. 3. Telefon: 92/317683; 30/601-3311 E-mail: idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu
2020.10.04
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

SITFORM BÚTORGYÁR BT.

Kézi csomagoló

2020.09.07

2020.10.05

SITFORM BÚTORGYÁR BT.

Laticel-, habszivacsragasztó

2020.09.07

2020.10.05

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

2020.08.10

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.
2020.10.08
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:20/4848260 illetve fényképes önéletrajz megküldésével emailben

2020.04.14

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
2020.10.08 várja a foglalkoztató. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben 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.

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kármán Csaba Bálint vállalkozó

Kereskedõ

Kõmûves

A munka természetébõl adódóan elõnyt jelent a jó fizikai állapot,
teherbírás.

Önéletrajzzal, személyesen, vagy telefonon az
intézményvezetõnél

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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: 820-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 16szám alatt

2020.08.10

Munkavégzés fagyos környezetben (-18 fok), megfelelõ
szünetekkel. Elvárások: - szakmunkás végzettség - targoncavezetõi
jogosítvány - erõsebb informatikai tudás Munkaidõ 3 mûszak.
2020.10.08
Fizetés 210.600,- Ft/hó bruttótól. Jelentkezéseket telefonon és emailben várják. Keresni lehet: Bálint Viktória Tel.: 20/364-6896 Email: hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

GYURI-SZÁLLÁS Vendéglátóipari Kft

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Rakodómunkás

Szakács

Fõszakács

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

2020.08.11

2020.10.09

2020.08.11

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
2020.10.09
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.

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu

személyesen, telefonon: 30/9797-206

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum utca 1

Foglalkoztató

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Kereskedõ

Konyhai kisegítõ

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.08.11

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 2020.10.09
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.

2020.08.11

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
2020.10.09
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 email címre.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum utca 1

Foglalkoztató

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Fitos Ferencné egyéni vállalkozó

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Munkakör

Szakács

Éttermi felszolgáló

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.08.11

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
2020.10.09
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 email címre.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Jákum utca 1

2020.05.08

A Pepito Presszó (Zalaegerszeg, Göcseji út 31.) egy fõ nõi
felszolgálót keres. Szakirányú végzettség nem követelmény, de a
jelentkezõ rendelkezzen felszolgálói gyakorlattal. A jelentkezéseket
2020.10.10
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

2020.06.16

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:
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
2020.10.10
12.000.-Ft/hó/fõ SZÉP kártya juttatás - térítésmentes laktanyai
utca 18.
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

Foglalkoztató

Munkakör

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Feladatvégzés: beosztás szerint országosan. Rendelkezésre állási
díj: 160.500,- Ft nettó/év. Elvárások: - minimum 8 általános iskolai
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
végzettség - magyar állampolgárság - állandó magyarországi
utca 18.
lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen elõélet Foglalkoztató
biztosít: - ruházati ellátás - utiköltségtérítés

2020.06.16

2020.10.10

2020.06.16

Szentendrén 1 éves altisztképzés, szerzõdéses munkaviszony
keretében. Havi illetmény: 305.600,- Ft/hó bruttó. Elvárások: minimum érettségi - magyar állampolgárság - 18-35 éves - állandó
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
2020.10.10 magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen elõélet A
utca 18.
szerzõdéses katonák részére biztosított: - bankszámla
költségtérítés (1000.-Ft / hó) - térítésmentes laktanyai elhelyezés ruházati ellátás - felszerelés - étkezés - utazási költségtérítés

2020.06.16

2020.10.10

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

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 - Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
2020.10.10
18-50 éves kor - állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási
utca 18.
hely - büntetlen elõélet A munkáltató biztosít: - ruházati ellátás egyszeri meleg étkezés - egészségügyi ellátás - utazási
költségtérítés (86% MÁV és Volán, 15,- Ft/km saját gépjármû)

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mûanyagipari gépkezelõ

2020.06.25

2020.10.10

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email címe:
jelentkezes.evo@gmail.com Telefonszáma: 20/259
6822

Kiss-Gerencsér Autóház Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Autóelektronikai mûszerész

2020.04.16

Elvárás: -autóvillamossági szerelõ végzettség -"B" kategóriás
jogosítvány -rugalmasság, pontosság -önálló munkavégzésre való
képesség -jó problémamegoldó képesség Elõny: -szakmai
2020.10.10 tapasztalat -autószerelõ végzettség Amit kínálunk: -versenyképes
jövedelem -stabil háttér -dinamikus és kiváló csapat -teljes
munkaidõ Jelentkezés e-mailben és telefonon. E-mail: allas@kissgerencser.hu Tel.: 30/377-6552

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

Jelentkezés e-mailben és/vagy telefonon.

A munkáltató telefonon és e-mailben várja a
jelentkezéseket.

Foglalkoztató

KORONA PÉKSÉG KFT.

Munkakör

Bolti eladó

Érv. kezdete

2020.08.12

Érv. vége

Megjegyzés

Feladatok: -pékáruk és egyéb napi élelmiszerek gépkocsiról
történõ értékesítése -árufeltöltés -leltározás Elvárás: kereskedelmi végzettség/tapasztalat -B kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat (kisteherautó) További elvárások: -megbízható,
precíz munkavégzés -vevõközpontúság, csapatszellem,
2020.10.10
problémamegoldóképesség -magabiztos kiállás és nyílt
kommunikáció -igényesség önmagára és a környezetére
Kapcsolódó juttatások: -bonusz juttatás -kedvezményes élelmiszer
vásárlási lehetõség Jelentkezés telefonon és e-mailben önéletrajz
megküldésével Mobil: 20/983-6720 E-mail:
koronapekseg@koronapekseg.hu

KORONA PÉKSÉG KFT.

Pék, édesiparitermék-gyártó

2020.08.12

2020.10.10

Ágoston József egyéni vállalkozó

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2020.04.28

2020.10.10

Feladatok: pékáruk és egyéb napi sütõipari termékek gyártása
Elvárás: pék/cukrász végzettség gyakorlattal További elvárás:
megbízható, precíz munkavégzés önállóan és csapatban;
csapatszellem, problémamegoldó képesség, nyílt, egyenes
kommunikiáció, igényesség önmagára és környezetére
Munkakörhöz kapcsolódó juttatások: bonusz juttatás,
kedvezményes élelmiszer vásárlási lehetõség

Jelentkezés

Telefonon és e-mailben önéletrajz megküldésével

Telefonon, vagy e-mailben önéletrajz megküldésével

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Rákóczi Ferenc utca 39

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 idõpontegyeztetés szükséges. Keresni lehet: Kármán Csaba Bálint Tel.:
30/202-9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com

Coop ABC

Élelmiszerbolti eladó

2020.08.13

2020.10.11

Részmunkaidõs, 7 órás foglalkoztatás. Szakképzettség megléte
elvárás. Gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés, munkaidõ megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató.
Keresni lehet: Illés Lászlóné Tel.: 30/682-3543

Németh Árpád Endréné

Konyhai kisegítõ

2020.08.13

2020.10.11

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Deák Ferenc út 18.
Tel.: 30/202-9923

Telefonon: 30/682-3543

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, TULIPÁN út 11.

Foglalkoztató

Hantos József Emil

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkakör

Ügyfél- (vevõ)tájékoztató

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és
szállítási foglalkozású

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

2020.08.14

Feladatok: Egy nagykereskedelemmel foglalkozó nemzetközi
hálózat magyarországi irodájába keresünk munkatársat.
Elsõdleges feladat ügyfelek telefonhívásainak, egyéb
kommunikációs csatornán érkezõ üzeneteinek fogadása és
megválaszolása; ügyféligényeknek megfelelõen hívás, megkeresés
továbbítása; híváskezdeményezés; ügyfelek tájékoztatása a cég
szolgáltatásairól, a kereskedelemhez kapcsolódó általános
információkról, tanácsadás írásban, telefonon vagy on-line módon;
azt ügyféligények meghatározása; az ügyfél igényeinek megfelelõ
2020.10.12
tájékoztatás, segítségnyújtás; problémakezelés. Elvárások: középfokú végzettség, önálló/megbízható munkavégzés képessége
-kiváló kommunikációs készség szóban és írásban türelmes/segítõkész hozzáállás az ügyfelekhez -naprakész
számítógépes ismeretek -német nyelv társalgási szintû ismerete
szóban és írásban -30-40 év közötti életkor és kereskedelemben
eltöltött min. 1 éves tapasztalat Munkaidõ: 9.00-17.00 óráig, napi 8
órás munkarendben Jelentkezés e-mailben önéletrajzos
bemutatkozással. E-mail: service@zentrada.hu

2020.04.20

2020.10.13

Elvárások: -8 általános iskola -jó fizikum Elony: -targoncavezetõi
jogosítvány -faipari ismeret Munkaido: nyári idoszakban: 7.3016.30, 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.

Jelentkezés

E-mailben, önéletrajzos bemutatkozással

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Speditõr út 2.

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Targoncavezetõ

2020.04.21

Elvárások: -targoncavezetõi jogosítvány -legalább szakmunkás
végzettség Elony: -faipari ismeret Munkaido: nyári idõszakban: 7.3016.30, téli idoszakban: 8.00-16.00 Szállás lehetoség van,
igénybevétele megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz
leadásával személyesen, e-mailben, postai úton. Fizetés: 220.000,2020.10.13
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Speditõr út 2.
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.

Pylon-94 Kft.

Fémfestõ, fémmázoló

2020.08.17

2020.10.15

Pylon-94 Kft.

Hegesztõ, lángvágó

2020.08.17

2020.10.15

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Pék, édesiparitermék-gyártó

2020.08.17

2020.10.15

telefonon: Ökrös Attila - 30/319-6366 e-mailben:
allas@pylon.hu
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-mailben:
allas@pylon.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: hr@zalaco.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó

Ablakszerelõ

2020.01.13

2020.10.15

Megjegyzés

Jelentkezés

Pylon-94 Kft.

Szerkezetlakatos

2020.08.17

2020.10.15

Pylon-94 Kft.

Forgácsoló

2020.08.17

2020.10.15

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és
szállítási foglalkozású

2020.08.18

2020.10.16

A munkáltató sátor és csarnok szerkezetek építéséhez várja
munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési lehetõség.

személyesen, telefonon, e-mailben: 30/2048-692
munka@zelt.hu

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Karosszéria lakatos

2020.04.23

2020.10.16

Az önéletrajz e-mailben is küldhetõ. E-mail cím:
mihok.gabor@mcar.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 46.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete

Szociális és mentálhigiénés
munkatárs

2020.04.23

2020.10.17

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

Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér Szabolcsnál
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-mailben:
allas@pylon.hu
telefonon: Kohanecz Péter - 30/981-4107 e-mailben:
allas@pylon.hu

SZEKÉR-FA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT

Térburkoló

2020.08.19

Egyedi udvarok terméskõ burkolása a fõ profil. A munkafolyamatok
maximálisan gépesítettek, a fizikai erõ kímélése miatt. Elõny: földmunkagép kezelésében szerzett gyakorlat - kõmûves,
2020.10.17
hidegburkoló végzettség - szakmai tapasztalat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és emailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Szekér Lóránt Tel.:
30/400-2610 E-mail: loloterko@gmail.com

B és B Glass Kft.

Egyéb építési szakipari
foglalkozású

2020.08.19

2020.10.17

Bolti eladó

2020.08.19

2020.10.17

Fényképes önéletrajzzal a pal.mikolay@shell.tonline.hu e-mail címen.

Gépjármûszerelõ

2020.04.23

2020.10.17

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 46.

Óra-ékszer és díszmûáru eladó

2020.08.19

Ékszerüzletbe keres a munkáltató munkavállalót. A munkavégzés
helye Zalaegerszegen. Elvárások: - eladó vagy boltvezetõ vagy
becsüs végzettség - 1 éves kereskedelmi gyakorlat - büntetlen
elõélet - ápolt, jó megjelenés - jó kommunikációs készség Elõny: - a
2020.10.17
marketing tevékenység ismerete - szakirányú végzettség - alapfokú
angol és/vagy német nyelvismeret Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével emailben várja a munkáltató. E-mail cím: gt.zalaeg@gmail.com

Hegesztõ, lángvágó

2020.08.19

2020.10.17

Gépgyártás-technológiai
technikus

2020.08.19

2020.10.17

NEPAY-TOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

GOLD-TECH KFT.

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2020.04.24

2020.10.18

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

telefonon: 30/400-2610 e-mailben:
loloterko@gmail.com

Foglakoztatónál személyesen, telefonon a +36/30/8226915-ös telefonszámon, vagy az
megrendeles@zalauveg.hu e-mail címen.

önéletrajz megküldésével e-mailben:
gt.zalaeg@gmail.com

csak telefonon: 30/200-7762
Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Gépállomás utca 9
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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szobafestõ

2020.04.24

2020.10.18

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

Épületvillany-szerelõ

2020.04.24

2020.10.18

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

Telefonon és e-mailben

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Víz-gáz és központi fûtésszerelõ

2020.04.24

2020.10.18

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

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI
KFT.

Famegmunkálógép-kezelõ

2020.04.28

2020.10.19

Faipari tapasztalat elõnyt jelent

Önéletrajz megküldése e-mailben

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI
KFT.

Forgácsoló

2020.04.28

2020.10.19

Forgácsoló, fémipari végzettség elõnyt jelent. Jelentkezni lehet
önéletrajz megküldésével e-mailben az info@intergep.hu címen

Önéletrajz megküldése e-mailben az
info@intergep.hu címre

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI
KFT.

Forgácsoló

2020.04.28

2020.10.19

CNC gépek programozásában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését várják. Jelentkezni lehet szakmai
önéletrajz megküldésével e-mailben, az info@intergep.hu címen.

Szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben

TOP-SOLAR KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2020.05.12

2020.10.19

Cégünk belföldi és külföldi fuvarozáshoz keres tehergépkocsi
vezetõket. Elvárások: "E" kategóriás jogosítvány, GKI kártya, sofõr
kártya Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés e-mailben a
következõ címen: ceg.kft.2001@gmail.com

Jelentkezni e-mailen keresztüllehet

Egyéb, máshova nem sorolható
feldolgozóipari gép kezelõje

2020.06.04

2020.10.20

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
BAUM-BAD BT
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Penczákné Császár Melinda Email címe:
allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 20/414-8473

Építõipari segédmunkás

2020.08.24

2020.10.22

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.08.24

2020.10.22

Jó kereseti lehetõség!

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.08.24

2020.10.22

Árukiadó pénztáros

2020.08.24

2020.10.22

Textiltermék-összeállító

2020.08.25

2020.10.23

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 8.

Göcsej Pig Mezõgazdasági Termelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Sertésgondozó

2020.08.26

2020.10.24

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán: 8900
Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Általános karbantartó

2020.08.27

2020.10.25

Bármely szakmával, gyakorlott targoncást keresnek.

NÉMETH KÁROLY Telefonszáma: 30/997-1653
Foglalkoztatónál:emailben a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen
Foglalkoztatónál:mailben a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen
Foglalkoztatónál:emailben a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen

Kvárik Rita Email címe: jelentkezes.evo@gmail.com
Telefonszáma: 20/259-6822

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT és TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI
SZAKSZOLGÁLAT

Szociális ellátó

2020.08.27

Munkakörhöz elfogadható végzettségek: pszichológus,pszichiáter,
gyógypedagógus, gyermekszakorvos, felsõfokú szociális
szakképzettség, pedagógus-kivéve hittantanár, gyermek-és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó Pályázni lehet: Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei
Gyermekvédelmi Központ - Zalaegerszeg címére történõ
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út
2020.10.25 megküldésével( 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.). Kérjük a
35.
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 92007-H/6-36/2020, valamint a munkakör megnevezését:
Szakértõ bizottság vezetõ. Elektronikus úton: Tóth Tamás Gábor
intézményvezetõ részére a gyvk@szgyfzala.hu e-mail címen
keresztül. Személyesen: Tóth Tamás Gábor intézményvezetõ, Zala
megye 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
KERESKEDELMI BT.

Szakács

2020.01.29

2020.10.28

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

2019.12.16

2020.10.28

A munkáltató telefonos asszisztensi feladatok - ügyféltoborzás és
idõpont egyeztetés - végzésére keres munkavállalót. A
foglalkoztatás napi 4 órában, illetve megbízási szerzõdés keretében
történik.

Jelentkezni lehet a 70/300-2806-os telefonszámon
vagy a szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Pénzügyi tanácsadó

2019.12.16

Elvárás: fõiskolai, vagy egyetemi közgazdasági diploma, diploma
2020.10.28 hiányában biztosításközvetítõi felsõfokú hatósági vizsga megléte. A
fenti végzettségek hiányában átképzési lehetõséget biztosítunk.

Jelentkezni lehet a 70/300-2806-os telefonszámon
vagy a szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Bérszámfejtõ

2020.05.20

2020.10.29

Gombos János Email címe: pedro999@t-online.hu
Telefonszáma: 30/946-6202

Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezni e-mailben lehet önéletrajz
Jelentkezni e-mailben lehet önéletrajz megküldésével
megküldésével E-mail: ntiborne@sknb.hu

KÖNIG KFT

Karbantartó villanyszerelõ

2020.04.20

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
2020.10.30
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

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Húsfeldolgozó

2020.06.04

2020.10.30

ÁDVIR Kiserdei Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Betanított varrómunkás

2020.07.01

2020.10.31

A 06/30/904-7511-es és a 06/30/256-2615-ös
telefonszámon, vagy a konig8@t-online.hu

Foglalkoztatónál: Penczákné Császár Melinda Email
címe: allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 20/4148473
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.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

személyesen, önéletrajz megküldésével e-mailben:
hr.aqanton@aqg.se

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû
Társaság

NC, CNC gépkezelõ

2020.09.02

2020.10.31

Fõ feladatok: - CNC szikraforgácsoló gépek üzemeltetése,
mûködtetése, napi karbantartása, tisztítása - munkafolyamatok
dokumentálása - termékek méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása technológiai folyamatok közötti anyagmozgatás lebonyolítása
Elvárások: - gépipari végzettség - informatikai alapismeretek - 3
mûszakos munkarend vállalása Jelentkezni lehet személyesen,
önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON
Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail:
hr.aqanton@aqg.se

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és
Innovációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Szerkezetlakatos

2020.09.02

2020.10.31

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is
várják. Keresni lehet: Bogár Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és
Innovációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb vas- és fémipari
foglalkozások

2020.09.02

2020.10.31

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: Bogár Sándor
Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és
Innovációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Forgácsoló

2020.09.02

2020.10.31

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is
várják. Keresni lehet: Bogár Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758

személyesen, önéletrajz megküldésével e-mailben:
hr.aqanton@aqg.se

személyesen, telefonon: 20/9466-613 e-mailben:
molnaradri01@gmail.com

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Gyártósori összeszerelõ

2020.09.02

2020.10.31

Fõ feladatok: - mûanyag termékek esztétikai ellenõrzése,
csomagolása - egyszerû berendezések kezelése minõségirányítási rendszer elõírásainak betartása Elvárások: - 3
mûszakos munkarend vállalása - önálló munkavégzés Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen,
önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: AQ ANTON
Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail:
hr.aqanton@aqg.se

"TÓ-KA-HÁZ" Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szakács

2020.09.02

2020.10.31

Gyakorlat a munkakör betöltéséhez szükséges. Kiemelt bérezés.
Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet személyesen, telefonon és e-mailben is. Tel.: 20/9466-613 Emailben: molnaradri01@gmail.com

2020.09.02

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdõk jelentkezését is
várják. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Fizetés
2020.10.31
megbeszélés alapján: 300.000,- Ft/hó nettó. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni
lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-1681 E-mail cím:
sinkozalabt@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/268-1681 e-mailben:
sinkozalabt@gmail.com

2020.09.02

Szakképzettség nem szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. A
munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket
2020.10.31 személyesen,telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni
lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-1681 E-mail cím:
sinkozalabt@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/268-1681 e-mailben:
sinkozalabt@gmail.com

SINKÓ ZALA Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság

Ács

SINKÓ ZALA Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható
ipari és építõipari foglalkozású

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

WILMO-TRANS Kft.

Kamionmosó

2020.09.02

2020.10.31

A munkáltató kamionmosásra keres új munkatársat. Feladatok: kézi kefés mosás -magas nyomású tisztítás -porszívózás -belsõ
takarítás Egyéb elvárások: Önmagára igényesség, fizikai
munkabírás. Bérezés: Br. 161.000,- Ft-tól, plusz forgalom szerint
jutalék.

Foglalkoztatónál telefonon: +36/30/641-0118

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari segédmunkás

2020.09.03

2020.11.01

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várják. Tel.: 92/508-050 Email: utplan100@utplan.t-online.hu

személyesen. telefonon: 92/508-050 e-mailben:
utplan100@utplan.t-online.hu

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Földmunkagép és hasonló
könnyû- és nehézgép kezelõje

2020.09.03

Dózer, traktorkotró, gréder kezeléséhez várják a munkavállalók
jelentkezését. 2 év gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés,
2020.11.01 megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várják. Tel.: 92/508-050 E-mail: utplan100@utplan.tonline.hu

személyesen, telefonon: 92/508-050 e-mailben:
utplan100@utplan.t-online.hu

Utplan'95 Épitõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2020.09.03

2020.11.01

2 év gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várják.
Tel.: 92/508-050 E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/508-050 e-mailben:
utplan100@utplan.t-online.hu

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szálazó

2020.07.08

2020.11.01

KISGERI Keresekedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság

Bútorasztalos

2020.09.03

2020.11.01

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is
várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Pámel Attila Tel.: 30/360-4004

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság utca
48

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT.

Autómosó

2020.09.03

2020.11.01

"B" kategóriás jogosítvány elvárás. Autóipari végzettség elõnyt
jelent. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 30/4333030

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre
út 9.

Varrónõ gépsoron

2020.07.08

2020.11.01

Szerkezetlakatos

2020.06.19

2020.11.02

Szakács

2020.09.04

2020.11.02

Kõmûves

2020.07.07

2020.11.02

Tetõ- és homlokzatszigetelõ

2020.07.07

2020.11.02

Épületfestõ, mázoló

2020.07.07

2020.11.02

Épületasztalos

2020.06.19

2020.11.02

Fizetés megbeszélés, megegyezés szeirnt.

Tetõ- és homlokzatszigetelõ

2020.06.19

2020.11.02

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.

Nyílászáró beépítõ

2020.06.19

2020.11.02

Fizetés megyegyezés szerint.

Egyéb egyszerû építõipari
foglalkozású

2020.06.19

2020.11.02

Fizetés mebeszélés, megegyezés szerint.

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Barabau-System Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Adorján Zsolt egyéni vállalkozó
SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Barabau-System Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 8.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 8.
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.

Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-ben:
kovacs70@gmail.com
Foglalkoztatónál:Adorján Zsolt Telefonszáma: 30/4035337
Telefonon: a 06/30/298-0420-as telefonszámon.

Szakképzettség hiányában 1-2 év gyakorlat.

Telefonon: 06/30/298-0420

Telefonon: a 06/30/298-0420-as telefonszámon.
Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-en:
kovacs70@gmail.com
Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-en:
kovacs70@gmail.com
Telefonon: 06/30/298-3529 vagy e-mail-ben:
kovacs70@gmail.com
Telefonon: 06/30/298-3529, vagy e-mail-ben
kovacs70@gmail.com

Foglalkoztató

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Portás, telepõr, egyszerû õr

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

Forgácsoló

Intézményi takarító és kisegítõ

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését várja a
foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ megbeszélés szerint.
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint, 95.000,- Ft/hó-tól.
2020.11.02
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

2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is
várja a foglalkoztató. Elvárt végzettség a villanyszerelõ
szakképesítés. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés,
2020.11.02
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 Email cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is
várja a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés,
2020.11.02 megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 Email cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

2020.09.04

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését várja a
foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ: 5.00--9.00 10.0014.00 16.00-20.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint, 80.500,2020.11.02
Ft/hó-tól. 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

Udvaros

2020.09.04

2020.11.02

Mérlegképes könyvelõ

2020.09.04

2020.11.02

Egyéb takarító és kisegítõ

2020.09.04

2020.11.02

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

Pékségben takarítás 6-tól, állandó délelõtt.

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Foglalkoztatónál: a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen
Foglalkoztatónál: a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen

Foglalkoztató

Munkakör

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen Müködõ
Részvénytársaság

Egyéb termék-összeszerelõ

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

2020.09.07

Feladatok: Villamosipari készülékek (kismegszakítók)
összeszerelése Minõségellenõrzés Álló és ülõmunka vegyesen
Elvárások: -min. 8 osztályos általános iskolai végzettség -jó
kézügyesség, és monotónia tûrés -több mûszakos munkarend
vállalása Nõk és pályakezdõk jelentkezését is várják. Munkaidõ:
teljes munkaidõ; 8 órás A cégrõl: Megbízónk az
2020.11.05 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 (Br. 400.000,-Ft/év) Munkába járás támogatása

A 06/70/380-1553-as telefonszámon, vagy a
salamon.petra@pannonwork.hu e-mail címen.

jelentkezéseket fényképes önéletrajz és bérigény
megküldésével e-mailben várja a foglalkoztató:
zalaherba@zalaherba.hu

ZALA HERBA Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Bolti eladó

2020.09.07

A munkáltató gyógynövényalapú termékek, reformélelmiszerek,
kozmetikumok, étrend kiegészítõk kiskereskedelmi eladására
keresi munkatársát, hosszú távra. A munkakörbe tartozó feladatok: termékek eladása - termékek készletre vétele - folyamatos
készletfigyelés - leltározásban való közremûködés - vásárlók
udvarias kiszolgálása A munkakör betöltéséhez eladói végzettség
2020.11.05
szükséges. A munkaviszony várható kezdete 2020. október közepe.
Munkavégzés ideje heti 2 vagy 3 teljes munkanap: 8.00-17.00 óra
között. Havonta maximum 2 szombat 8.00-12.00 között. Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket fényképes
önéletrajz és bérigény megküldésével e-mailben várja a
foglalkoztató. E-mail cím: zalaherba@zalaherba.hu

PIZZA 98 VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
KERESKEDELMI BT.

Konyhai kisegítõ

2020.07.13

2020.11.08

2020.06.24

A Sitform Bt. kárpitos munkakörbe keres munkatársakat, állandó
délelõtti mûszakba. Kárpitos végzettség elõny, de nem feltétel. A
2020.12.31
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.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.

összesen:

Kárpitos

0

Jelentkezés

fõ.

Nehéz fizikai munka. Bérezés megbeszélés megegyezés szerint.

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

