
Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

TÓTH ÉS GONDOS BT Virágbolti eladó 2020.01.29 2020.11.18 Virágkötõ végzettség szükséges. A bejárás költségét biztosítjuk.
Jelentkezni telefonon lehet a 30/2773-

590-es telefonszámon.

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.
Minõségbiztosítási mérnök 2020.09.21 2020.11.19

 What we offer Competitive compensation and benefit package  

Long-term career planning Support of work-life balance   Main 

tasks: Pilot the containment, corrective and preventives actions to 

solve the technical part quality issues of the plant using the 8D 

methodology. Address gaps and non compliance to the suppliers 

and check the effectiveness of the supplier actions. Escalate to 

Supplier Quality & Development team, Supplier Supply Chain 

Management Engineer when needed. Pilot the qualification of the 

part through the Part Product Evaluation Plan (PPEP) within the 

Product Evolution Process and participate actively to the PPEP 

with Product Management Process specifically during the 

responsibility transfer milestone. Manage the incoming inspection 

policy and optimise it. Monitor supplier quality performance at the 

plant level and reports it. Lead suppliers process audits. Follow-up 

the critical parts list and related supplier status. Lead the End to 

End PPEP flow. 

Foglalkoztatónál: a hu-zala-

job@schneider-electric.com címen

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb, máshova nem sorolható 

egyszerû szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2020.09.03 2020.11.20

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

Foglalkoztatónál: 8921 Zalaszentiván, 

Hunyadi János utca 2/A

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Udvaros 2020.09.23 2020.11.21

A foglalkoztatónál a 06/20/775-7724-es 

telefonszámon.

HT COLOR Festõ és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Festõ és mázoló 2020.09.24 2020.11.22

Festõ szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezõk 

jelentkezését is várják.

A foglalkoztatónál a 06/20/912-4949-es 

telefonszámon.

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Manikûrös, pedikûrös 2020.06.08 2020.11.25
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi út 2-4.

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fémcsiszoló, köszörûs, 

szerszámköszörûs
2020.09.28 2020.11.26

Fõ feladatok: - CNC Síkköszörû gépek üzemeltetése, napi 

karbantartása - munkafolyamatok dokumentálása - termékek 

méretellenõrzése, tisztítása - technológiai folyamatok közötti 

anyagmozgatás Elvárások: - gépipari végzettség - köszörülési 

tapasztalat - 3 mûszakos munkarend vállalása Siemens vezérlés 

ismerete elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai 

úton: ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. E-

mail: hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Hegesztõ, lángvágó 2020.09.28 2020.11.26

Fõ feladatok: - termékek hegesztése, javítás - termékek 

méretellenõrzése, tisztítása - munkafolyamatok dokumentálása 

Elvárások: - gépipari végzettség - AWI hegesztési gyakorlat 

Munkaidõ: 8.00-16.00 között. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben vagy 

postai úton: ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport 

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

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

JADRAN-MART KFT. Értékesítési vezetõ 2020.09.28 2020.11.26

Feladatok: -értékesítési csoport irányítása -üzletkötõk toborzása, 

kiválasztása, betanítása -részvétel a szervezti egység 

célkitûzésében ésmegvalósításában -jelentések, riportok készítése  

Szakmai ismeretek, min. 2 éves tapasztalat elvárás.  A munka 

területi érintettsége: Zala és Veszprém megye.  

Önéletrajzzal, és motivációs levéllel a 

kozpont@jadranmart.hu e-mail címre.

JADRAN-MART KFT. Pénzintézeti lakossági üzletkötõ 2020.09.28 2020.11.26

Feladatok: -bank és biztosítási termékek értékesítése -meglévõ és 

új ügyfelek kiszolgálása -folyamatos szakmai képzéseken való 

részvétel  A munka területi érintettsége: Zala és Veszprém megye.  

A szakmai képzést betanítást a munkáltató vállalja.

Önéletrajzzal és motivációs levéllel a 

kozpont@jadranmart.hu e-mail címre.

JADRAN-MART KFT.
Egyéb ügyfélkapcsolati 

foglalkozású
2020.09.28 2020.11.26

A munkáltató vállalkozói és alkalmazotti munkaviszonyban is keres 

munkaválallókat.  Feladatok: -meglévõ ügyfelek kiszolgálása -új 

ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel -adminisztrációs feladatok  A 

szakmai képzést betanítást a munkáltató vállalja.  

Önéletrajzzal és motivációs levéllel a 

kozpont@jadranmart.hu e-mail címre.

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mûszaki elõkészítõ 2020.09.28 2020.11.26

Fõ feladatok: - árajánlatok készítése - termék elõállításához 

szükséges alapanyag beszerzés - teríték (fém szabásjegyzék) 

készítés Elvárások: - középfokú mûszaki végzettség - AutoCad 

vagy Solid Edge ismerete Német és/vagy angol nyelvismeret elõnyt 

jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. Keresni lehet: Lengyel 

Tünde Tel.: 30/200-7762 E-mail cím: gocsejmetal2000@gmail.com

telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

gocsejmetal2000@gmail.com

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2020.09.28 2020.11.26

telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

gocsejmetal2000@gmail.com

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2020.09.28 2020.11.26

telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

gocsejmetal2000@gmail.com

ZALADIAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosipari technikus 

(elektronikai technikus)
2020.09.28 2020.11.26

Fényképes önéletrajzzal a 

zaladiag@zaladiag.hu e-mail címen.

SEMESI JÓZSEF

Egyéb, máshova nem sorolható 

egyszerû szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2020.09.29 2020.11.27
A foglalkoztatónál a 06/30/653-8350-es 

telefonszámon.

Pannon Mérnöki Iroda Tervezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosipari technikus 

(elektronikai technikus)
2020.09.29 2020.11.27

A munkáltató fõ profilja elsõsorban kõolaj-, és földgázipari 

létesítmények és részegységeinek tervezése és az ezekhez 

kapcsolódó szakértõi tevékenység. Villamos tervezõi munkakör 

betöltéséhez várják elsõsorban diplomás mérnökök jelentkezését, 

de szívesen fogadják középfokú villamos végzettségû 

munkavállalók jelentkezését is. Elvárások: - szakközépiskolai vagy 

technikumi vagy fõiskolai vagy egyetemi villamos végzettség 

Elõny: - angol nyelvismeret - "B" kategóriás jogosítvány - AutoCad 

ismerete Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. 

Munkaidõ: 8.00-16.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon illetve e-mailben is várják. 

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

hadrizsolt@pmikft.hu

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

mailben: hadrizsolt@pmikft.hu
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Hantos József Emil Ügyfél- (vevõ)tájékoztató 2020.09.29 2020.11.27

Nagykereskedelemmel foglalkozó nemzetközi hálózat zalaegerszegi 

irodájába keresünk munkatársat. Értékesítési tapasztalat elonyt 

jelent. Elsodleges feladat ügyfelek telefonhívásainak, egyéb 

kommunikációs csatornán érkezõ üzeneteinek fogadása és 

megválaszolása; ügyféligényeknek megfelelo hívás, megkeresés 

továbbítása, híváskezdeményezés. Ügyfelek tájékoztatása a cég 

szolgáltatásairól, a kereskedelemhez kapcsolódó általános 

információkról, tanácsadás írásban, telefonon vagy on-line módon; 

az ügyféligények meghatározása; az ügyfél igényeinek megfelelo 

tájékoztatás, segítségnyújtás, problémák kezelése.  Elvárások - 

középfokú végzettség szükséges - kiváló kommunikációs készség 

szóban és írásban - türelmes/segítokész hozzáállás az ügyfelekhez - 

naprakész számítógépes ismeret, web-es felületek hatékony 

használata - német és/vagy angol nyelv társalgási szintu ismerete  

Bérezés: megegyezés szerint

Jelenkezés e-mailben. E-mail cím: 

service@zentrada.hu

OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ingatlanközvetítõ 2020.09.29 2020.11.27

Munkavégzés Zala-megyében, vállalkozói jogviszonyban. Elvárás 

az érettségi és a számlaképesség. Jelentkezni lehet telefonon 

illetve e-mailben. Keresni lehet: Melczer István Tel.: 30/2544-385 E-

mail: melczer.istvan@otpip.hu

telefonon: 30/2544-385 e-mailben: 

melczer.istvan@otpip.hu

SEMESI JÓZSEF Pultos 2020.09.29 2020.11.27
A foglalkoztatónál a 06/30/653-8350-es 

telefonszámon.

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Gépjármûszerelõ 2020.09.29 2020.11.27

A foglalkoztatónál a 06/30/902-6848-as 

telefonszámon.

SEMESI JÓZSEF Pizzakészítõ szakács 2020.09.29 2020.11.27
A munkáltató szakképzettség nélkül gyakorlattal rendelkezõk 

jelentkezését is várja.

A foglalkoztatónál telefonon: 06/30/653-

8350

SEMESI JÓZSEF Konyhai kisegítõ 2020.09.29 2020.11.27
A foglalkoztatónál a 06/30/653-8350-es 

telefonszámon.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Gépszerelõ 2020.09.29 2020.11.27

Kása Eszter Email címe: 

job@zalakeramia.hu Telefonszáma: 

92/566-414

Gaál Szilárd vállalkozó Építõipari segédmunkás 2020.10.01 2020.11.29

Munkavégzés helye: Zala és Vas megye. A szállítást a munkáltató 

biztosítja Zalaegerszegrõl. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várják. Tel.: 30/967-3960

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) tel.: 30/967-3960

Gaál Szilárd vállalkozó Kõmûves 2020.10.01 2020.11.29

Munkavégzés helye: Zala és Vas megye. A szállítást a munkáltató 

biztosítja Zalaegerszegrõl. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várják. Tel.: 30/967-3960

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) tel.: 30/967-3960

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Gyártósori összeszerelõ 2020.10.01 2020.11.29

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 önéletrajz megküldésével e-

mailben vagy postai úton: AQ ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 

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

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Építõ- és építésztechnikus 2020.06.30 2020.11.30

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.
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Fleisch-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hús- és hentesáru-eladó 2020.10.02 2020.11.30

A munkáltató szakképzettség hiányában tapasztalattal rendelkezõk, 

valamint pályakezdõk és nyugdíjasok jelentkezését is várja 

csemegepultosnak piaci húsáru üzletébe.   A munkaidõ 

megbeszélés szerint rugalmas is lehet.  Bérezés: Megbeszélés, 

megegyezés szerint.  

A foglalkoztatónál a 06/30/339-8099-es 

telefonszámon.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Családgondozó 2020.10.02 2020.11.30

Családgondozó munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - felsõfokú szociális alapvégzettség - 

számítástechnikai ismeret (Word, Excel, Outlook) Elõny: -  a 

hasonló területen megszerzett gyakorlat - "B" kategóriás 

jogosítvány Fizetés a Kjt. alapján. Érdeklõdni lehet telefonon. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a munkáltató, önéletrajz 

megküldésével. Keresni lehet: Somogyi Emõke Tel.: 30/3787-597 E-

mail cím: csao.zalaegerszeg@mvkzala.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

csao.zalaegerszeg@mvkzala.hu

Szegleti Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható 

egyszerû szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2020.10.05 2020.12.03

Élõ csirkék rakodása változó területen, állandó éjszakai 

munkavégzés. Jogosítvány megléte elõny, de nem feltétel. A 

munkavállalók utaztatását lakóhelyük és az indulás helye között a 

munkáltató biztosítja. Hazavihetõ, havi nettó fizetés: 210.000 Ft/hó. 

Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató de. 10.00-12.00 és du. 

14.00-16.00 óra között. Keresni lehet: Farkas Zsuzsanna - 70/368-

7831

telefonon 10.00-12.00 és 14.00-16.00 

között: 70/368-7831

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szerkezetlakatos 2020.10.05 2020.12.03

Fémipari végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várják. Fizetés 250.000,- Ft/hó 

bruttótól, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelenkezéseket 

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

telefonon: 30/311-8845

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.

Villamosmérnök (elektronikai 

mérnök)
2020.10.05 2020.12.03

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 Have to deal with 

quality related topics as well  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 

plan Organize the intervention for implementation and ramp up of 

new workstations or production line  Expectations Engineering 

degree (e.g. electrical engineer, mechatronic engineer, mechanical 

engineer) Solid electrotechnical knowledge and experience 

(machine maintenance field) LEAN manufacturing concepts 

knowledge Excellent communication skills: Hungarian language 

and minimum intermediate level English language knowledge   

Relevant maintenance experiences (2-3 years)  is an advantage PLC 

programming knowledge & experiences (2-3 years experience in 

Schneider PLC programming language is preferred) is an 

advantage Data collection/database handling experience (MySQL) 

is an advantage 

If you are interested in the position 

please send your CV to: hu-zala-

job@schneider-electric.com
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Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mûszaki elõkészítõ 2020.10.06 2020.12.04

Középfokú vagy felsõfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várják. Elõny a fémiparban szerzett több éves 

gyakorlat. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. 

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

telefonon: 30/500-1820

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2020.10.06 2020.12.04

Hegesztõ végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. Keresni 

lehet: Farkas Ernõ Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2020.10.06 2020.12.04

Lakatos végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. Keresni 

lehet: Farkas Ernõ Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Fém- és egyéb tartószerkezet-

szerelõ
2020.10.06 2020.12.04

Fémipari végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. Keresni 

lehet: Farkas Ernõ Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

I.C.C. Kft.
Általános egészségügyi 

asszisztens
2020.10.06 2020.12.04

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és Zala megye. Elvárások: - 

egészségügyi végzettség - szakdolgozói igazolvány - mûködési 

nyilvántartási igazolvány - "B" kategóriás jogosítvány - 

személygépkocsi - számítógép használat Fizetés: 350.000-500.00,- 

Ft/hó bruttó, megbeszélés szerint. A munka megbízásos és 

vállalkozói jogviszonyban is végezhetõ. A munkavégzés a lakóhely 

és annak 50 km-es körzetében történik. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben (fényképes önéletrajz megküldésével) várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Dr. Pohl Tibor Tel.: 30/288-1111 (16.30-

17.00 óra között) E-mail: info@icc.hu

telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 

között) e-mailben fényképes önéletrajz 

megküldésével: info@icc.hu

I.C.C. Kft.
Telefonos (multimédiás) 

értékesítési ügynök
2020.10.06 2020.12.04

Munkaidõ: 4-6-8 órás megbeszélés szerint. Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg és Zala megye. Elvárások: - érettségi - 1 év 

értékesítési, call centeres gyakorlat Fizetés: 210.600-400.00,- Ft/hó 

bruttó, megbeszélés szerint. Alapbéren felül plusz jutalék. A munka 

megbízásos és vállalkozói jogviszonyban is végezhetõ otthonról. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben (fényképes önéletrajz 

megküldésével) várja a munkáltató. Keresni lehet: Dr. Pohl Tibor 

Tel.: 30/288-1111 (16.30-17.00 óra között) E-mail: info@icc.hu

telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 

között) e-mailben fényképes önéletrajz 

megküldésével: info@icc.hu

LoGing Kft. Bádogos 2020.10.06 2020.12.04

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon és 

e-mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra 

Tel: 30/372-6409 E-mail: logingzeg@loging.hu

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), 

telefonon: 30/372-6409 e-mailben: 

logingzeg@loging.hu

LoGing Kft. Szerkezetlakatos 2020.10.06 2020.12.04

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon és 

e-mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra 

Tel: 30/372-6409 E-mail: logingzeg@loging.hu

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), 

telefonon: 30/372-6409 e-mailben: 

logingzeg@loging.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

LoGing Kft.
Felelõs mûszaki vezetõ, 

építõipar
2020.10.06 2020.12.04

Építõipari tevékenységgel (fémszerkezetipar) foglalkozó cég, várja  

munkavállalók jelentkezését felelõs mûszaki vezetõ munkakör 

betöltéséhez. Elvárás a legalább szakközépiskolai, technikumi 

végzettség. Gyakorlat nem elvárás, de elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), 

telefonon és e-mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: 

Ihász Szandra Tel: 30/372-6409 E-mail: logingzeg@loging.hu

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), 

telefonon: 30/372-6409 e-mailben: 

logingzeg@loging.hu

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb nyomdaipari 

foglalkozások
2020.10.06 2020.12.04

telefonon: 92/550-641 e-mailben: 

kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyéb termék-összeszerelõ 2020.10.06 2020.12.04

telefonon: 92/550-641 e-mailben: 

kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.10.06 2020.12.04

telefonon: 92/550-641 e-mailben: 

kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

AUTOLAND Zala Korlátolt Felelõsségû Társaság Karosszéria lakatos 2020.10.06 2020.12.04

Új szerelõcsarnok, új eszközök, szerszámok. Modern környezet, 

padlófûtés, napelem, új szociális helyiségek. A vállalkozás 30 éves 

tapasztalattal bír. Fizetés Uniós bérekhez közelít. Fizetés: 250.000-

350.000,- Ft hó bruttó, megbeszélés szerint. Jelentkezéseket 

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

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

autoland.zala.kft@gmail.com

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

mailben: autoland.zala.kft@gmail.com

Egerszeg Kredit Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Call-center operátor (ügyfél-

tájékoztató)
2020.10.06 2020.12.04

NEM ÜZLETKÖTÕI MUNKAKÖR, a munkáltató ügyfélszolgálati 

munkatársat keres zalaegerszegi irodájába. Feladatok: - meglévõ 

ügyfelekkel telefonon történõ kapcsolattartás - adminisztratív 

feladatok Elvárások: - minimum érettségi - jó kommunikációs 

készség - önálló munkavégzési képesség - számítástechnikai 

ismeretek Elõny: - Biztosításközvetítõi Hatósági Vizsga megléte - 

gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben várja a munkáltató. E-mail cím: autokepek@gmail.com

fényképes, szakmai önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

autokepek@gmail.com

Egerszeg Kredit Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Általános irodai adminisztrátor 2020.10.06 2020.12.04

NEM ÜZLETKÖTÕI MUNKAKÖR, a munkáltató ügyfélszolgálati 

munkatársat keres zalaegerszegi irodájába. Feladatok: - meglévõ 

ügyfelekkel telefonon történõ kapcsolattartás - adminisztratív 

feladatok Elvárások: - minimum érettségi - jó kommunikációs 

készség - önálló munkavégzési képesség - számítástechnikai 

ismeretek Elõny: - Biztosításközvetítõi Hatósági Vizsga megléte - 

gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben várja a munkáltató. E-mail cím: autokepek@gmail.com

fényképes, szakmai önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

autokepek@gmail.com

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.
Gépjármû-villamossági 

mûszerész
2020.10.07 2020.12.05

Elvárások: - szakmai végzettség - teherautó szerelésben szerzett 3 

év gyakorlat Munkaidõ: 8.00-17.00 Fizetés megegyezés, 

megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Jámbor András Tel.: 

30/9462-192 E-mail cím: jambor.andras@camiongroup.hu

személyesen, telefonon: 30/9462-192 e-

mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Intézményi takarító és kisegítõ 2020.08.10 2020.12.05

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû Társaság Konyhai kisegítõ 2020.10.07 2020.12.05

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

Novo-Zala Ingatlan Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Ingatlanközvetítõ 2020.10.07 2020.12.05

Vállalkozói jogviszony. Elvárás: - érettségi bizonyítvány - 

számlaképesség - "B" kategóriás jogosítvány - IT ismeretek Keresni 

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

Tel.: 70/475-9236

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

mailben: zalaegerszeg.kossuth@dh.hu

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Üzemanyagtöltõ állomás 

kezelõje
2020.10.07 2020.12.05

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ havi 

120 óra, munkaidõkeret beosztása szerint. Fizetés: 150.000-160.000,- 

Ft/hó nettó várható. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Tibor Tel.: 

30/378-7585 E-mail cím: moberoil@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TESKÁNDI út 38.

Bódisné Horváth Szilvia Szakács 2020.10.07 2020.12.05

Szakképzettség nem szükséges. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 

30/622-1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856

Bódisné Horváth Szilvia Pultos 2020.10.07 2020.12.05

Szakképzettség nem szükséges. Nyitvatartás: 6.00-22.00 között. 

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 30/622-1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856

K/M FRIGO-SYSTEM Kereskedelmi, Ipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fémfestõ, fémmázoló 2020.10.07 2020.12.05

Bagodi munkavégzéshez keres a foglalkoztató munkavállalót. 8. 

általános iskolai végzettség elvárás. Szakmai végzettség nem 

szükséges. Fémipari végzettség vagy gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. A jelentkezéseket 

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

Zsolt Tel.: 20/9341-474 E-mail cím: info@kmfrigo.hu

személyesen, telefonon: 20/9341-474 e-

mailben: info@kmfrigo.hu

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.10.07 2020.12.05

A munkáltató várja a szakmunkásképzõben, nappali tagozatos 

hallhgatóként végzett szakképzett villanyszerelõ munkavállalók 

jelentkezését. Munkaidõ beosztás megbeszélés szerint. Fizetés 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: igazklaudia@igazkft.hu

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Villamosmérnök (elektronikai 

mérnök)
2020.10.07 2020.12.05

Munkaidõ beosztás megbeszélés szerint. Fizetés megegyezés 

szerint. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben. E-mail cím: igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: igazklaudia@igazkft.hu

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt Felelõsségû Társaság Szakács 2020.10.07 2020.12.05

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség hiányában 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. 

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Gyakorlat 

elõnyt jelent. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

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

személyesen, telefonon: 30/9797-178

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Kõmûves 2020.10.07 2020.12.05

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. "B" kategóriás jogosítvány 

elõnyt jelent. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. 

Munkaidõ: 7.00-15.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: 

Geráth Lászlóné Tel.: 92/510-675 E-mail: tornyosbt@gmail.com

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

mailben: tornyosbt@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Tornyos és Társai Kereskedelmi és Építõipari 

Betéti Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.10.07 2020.12.05

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Munkaidõ: 7.00-

15.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Geráth Lászlóné 

Tel.: 92/510-675 E-mail: tornyosbt@gmail.com

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

mailben: tornyosbt@gmail.com

"MOULD-TECH" KFT. Marós 2020.10.07 2020.12.05

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok 

tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók 

jelentkezését várja. Elvárások: - szakmai végzettség - 2 év gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail 

cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

"MOULD-TECH" KFT. Alkalmazásprogramozó 2020.10.07 2020.12.05

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok 

tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók 

jelentkezését várja. CAM technológus munkakör betöltéséhez várja 

a munkáltató a jelentkezõket. Siemens NX tapasztalat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail 

cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

"MOULD-TECH" KFT. Szerszámtervezõ mérnök 2020.10.07 2020.12.05

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok 

tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók 

jelentkezését várja. Elvárások: - gépészmérnök végzettség - jó 

angol nyelvismeret - 2 év gyakorlat - számítástechnikai ismeret 

Bejárást támogatja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mould-tech.hu

FRIGO-PLUS Kereskedelmi és Ipari Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Traktorvezetõ 2020.10.07 2020.12.05

Bagodi munkavégzéshez keres a foglalkoztató munkavállalót. 

Szakmunkás végzettség elvárás. Traktorvezetõi jogosítvány 

szükséges. Mezõgazdasági végzettség vagy gyakorlat elõnyt jelent. 

A jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várják. 

Keresni lehet: Kovács Miklós Tel.: 20/3894-794 E-mail cím: 

info@kmfrigo.hu

személyesen, telefonon: 20/3894-794 e-

mailben: info@kmfrigo.hu

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Értékesítési vezetõ 2020.10.08 2020.12.06

Mûanyag és fémipari alapanyagok értékesítéséhez várja a 

munkáltató a munkavállalók jelentkezését zalaegerszegi 

raktáráruházba. Elvárások: - kereskedelmi végzettség vagy több 

éves gyakorlat - "B" kategóriás jogosítvány - gyakorlat - 

számítástechnikai alapismeret Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint, forgalomorientált. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

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

Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Szakács 2020.08.11 2020.12.07

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

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Fõszakács 2020.08.11 2020.12.07

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Egyéb szakképzett oktató, 

nevelõ
2020.11.10 2020.12.10

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges 

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.  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 határideje: 2020. december 

10.  A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton 

Frühwirth Anna részére a fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu e-mail 

címen keresztül  Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, 8900 

Zalaegerszeg, Posta út 144.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Bizottsági meghallgatást követõen intézményvezetõi döntés.  A 

pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.  

Munkáltatóval kapcsolatos információk:  Pályakezdõk jelentkezését 

is várjuk.    

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Áruszállító (gépkocsivezetõ) 2020.08.24 2020.12.10

Foglalkoztatónál:mailben a 

popishopmozgoboltkft@gmail.com 

címen

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Portás, telepõr, egyszerû õr 2020.11.10 2020.12.10

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges 

feladatok:  Portai szolgálat ellátása, a személyforgalom ellenõrzése, 

az intézmény beléptetési rendjének betartása és betartatása, az 

intézmény többszöri körbejárása, bármilyen szabálytalanság esetén 

felettes, illetve a hatóság értesítése. Pályázati feltételek:  ? 

Középfokú képesítés, érettségi  ? Büntetlen elõélet.  A pályázat 

elbírálásánál elõnyt jelent:  ? Középfokú képesítés, személy- és 

vagyonõr végzettség,  ? Gyermekvédelmi területen szerzett 

tapasztalat.  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. december 10.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági meghallgatást 

követõen intézményvezetõi döntés.  A pályázat elbírálásának 

határideje: 2020. december 15.        

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Marton Gyöngyi Értékesítési vezetõ 2020.10.12 2020.12.10

A munkáltató fiatal vagy fiatalos mentalitású, rugalmas, 

motiválható, nyitott személyiségû, minimum érettségivel 

rendelkezõ (diploma elõny) kollégákat keres Zala megye területérõl.  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail címen lehet.

Fényképes önéletrajzzal a 

marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail 

címre.

Marton Gyöngyi
Egyéb ügyfélkapcsolati 

foglalkozású
2020.10.12 2020.12.10

A munkáltató fiatal vagy fiatalos mentalitású, rugalmas, 

motiválható, nyitott személyiségû, minimum érettségivel 

rendelkezõ (diploma elõny) kollégákat keres Zala megye területérõl.  

Fényképes önéletrajzokat a marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail 

címre várja.

Fényképes önéletrajzzal a 

marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail 

címre.

Marton Gyöngyi
Egyéb ügyfélkapcsolati 

foglalkozású
2020.10.12 2020.12.10

A munkáltató fiatal vagy fiatalos mentalitású, rugalmas, 

motiválható, nyitott személyiségû, minimum érettségivel 

rendelkezõ (diploma elõny) kollégákat keres Zala megye területérõl.  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail címen lehet. 

Fényképes önéletrajzzal a 

marton.gyongyi@jadranmart.hu e-mail 

címen.

MOLNI-ADRESZ Kft.

Egyéb, máshova nem sorolható 

egyszerû szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2020.10.12 2020.12.10
A foglalkoztatónál telefonon: 

06/20/9321-394.

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekgondozó,-nevelõ 2020.11.10 2020.12.10

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges 

feladatok:  12-18 éves speciális- és kettõs szükségletû gyermekek, 

fiatalok gondozási és nevelési feladatainak segítése, ellátása.  

Pályázati feltételek:  ? Középfokú képesítés,  ? Büntetlen elõélet.  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. december 10.  A pályázat 

elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági meghallgatást követõen 

intézményvezetõi döntés.  A pályázat elbírálásának határideje: 

2020. december 15.  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ 

Általános Iskola és Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Pszichológus 2020.11.10 2020.12.10

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges 

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.  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. 

december 10.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági 

meghallgatást követõen intézményvezetõi döntés.  A pályázat 

elbírálásának határideje: 2020. december 15   

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta utca 144.

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó Ablakszerelõ 2020.01.13 2020.12.10
Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér 

Szabolcsnál

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Gépszerelõ 2020.10.13 2020.12.11

2 mûszakos munkarend. Angol és/vagy német nyelvismeret 

szükséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen,  telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont 

egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Gáspár József Tel.: 30/630-

2319 Önéletrajz küldhetõ e-mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 30/630-2319



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.

Minõségellenõrzési mérnök, 

elektronika és távközlés
2020.10.13 2020.12.11

What we offer Competitive compensation and benefit package  

Long-term career planning Continuous development, trainings 

Support of work-life balance  Main tasks:  Ensure that the 

requirements for controlling the quality of products and processes 

are in compliance with quality control plan and that the proper 

means for qualification of production, methods and processes are 

available Ensure that operators who are affecting quality are 

adequately trained Ensure that operating and quality instructions 

are respected Solve manufacturing issues in his/her production 

sector affecting product quality or service level promptly and 

effectively through containment, correction and prevention steps 

(G8D) Participate in production meeting and communicate to the 

production teams the quality results (reject rate, non conformities 

at final inspection?).  Animate problem solving teams regarding 

nonconformities met in the production / assembly process. 

Implements and continuously adapts Quality Control plans, FMEAs 

such as Periodic monitoring tests for Finished Products and In-

Process / Final Quality Control instructions. Be the local expert of 

the assembled products in his/her sector    The ideal candidate:    

Has relevant engineer degree  Has a minimum 2 years of relevant 

working experience G8D, FMEA, PCP, SPC knowledge Is fluent in 

English language and has high level MS office skills   Location: 

Zalaegerszeg 

Foglalkoztatónál: a hu-zala-

job@schneider-electric.com címen

3 B HUNGÁRIA IPARI KERESKED.SZOLG.KFT. Forgácsoló 2020.10.13 2020.12.11

Mûszaki rajz ismerete elvárás. 2 mûszakos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen,  

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Személyes 

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni 

lehet: ifj. Péteri Vilmos Tel.: 30/4446-099 Önéletrajz küldhetõ e-

mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges: 30/4446-099

Prima Spedition Betéti Társaság
Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.10.14 2020.12.12

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

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Pék 2020.10.15 2020.12.13

Foglalkoztatónál: Email címe: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com

Drillsport Ruházati Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Textilszabász 2020.10.15 2020.12.13

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) 

Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ságodi  út 165

Drillsport Ruházati Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szabó, varró 2020.10.15 2020.12.13

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés 275.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) 

Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ságodi  út 165



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Kaman-Co Kft. Logisztikai vezetõ 2020.10.15 2020.12.13

Zalaegerszegi telephelyû, csomagolóanyagokat gyártó cég keres 

kereskedelmi és logisztikai vezetõt. Elvárások: - érettségi - angol 

nyelvtudás Elõny: - logisztikában eltöltött 1-2 éves tapasztalat - 

targoncavezetõi vizsga - vámügyintézési gyakorlat - EKÁER 

ismeretek Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

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

geza@kaman.co.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: 

geza@kaman.co.hu

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû Társaság Konyhai kisegítõ 2020.10.15 2020.12.13

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

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörüen 

Müködõ Részvénytársaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.10.16 2020.12.14

Feladatok: -  a kötészetben található gépek (csomagoló, tûzõ, 

ragasztókötõ, spirálozó) feltöltése félkész termékekkel, a 

késztermékek elõkészítése további felhasználásra - a kötészetben 

található gépekhez tartozó be- és kimenõ anyagok ellenõrzése - a 

gyártott anyagok mennyiségi és minõségi ellenõrzése - a 

mûszakvezetõi utasításra besegítés a munkafolyamatokba más 

gépeken igény szerint - együttmûködés a selejt csökkentésében - a 

géppel kapcsolatos mûszaki és technikai jellegû problémák, 

hiányosságok, illetve hibák azonnali jelzése a gépkezelõnek - a gép 

és környezetének rendezetten történõ átadása a következõ mûszak 

számára  Elvárások: - min. 8 általános iskolai végzettség - 

megbízhatóság, terhelhetõség, jó fizikai erõnlét - önálló, határozott 

munkavégzés, gyors tanulási képesség - jó monotónia tûrés - teszt 

sikeres megírása - a jelentkezéshez önéletrajz küldése szükséges  

Elõnyök: - Gyártókörnyezetben szerzett szakmai tapasztalat  A 

munkáltató ajánlata: - 3 mûszakos munkarend, hétfõtõl-péntekig! - 

nettó 10.000 Ft cafeteria PRÓBAIDÕ ALATT IS! - 60% mûszakpótlék 

18-06 óra között - jelenléti és havi bónusz lehetõsége - ingyenes 

céges buszjárat - azonnal kezdési lehetõség - határozatlan idejû 

jogviszony - munkaruházat Jelentkezni kizárólag önéletrajz 

küldésével lehetséges e-mailben. E-mail cím: 

salamon.petra@pannonwork.hu

Jelentkezni kizárólag önéletrajz 

küldésével lehetséges! Email: 

salamon.petra@pannonwork.hu

NEPAY-TOP Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bolti eladó 2020.08.19 2020.12.15

Fényképes önéletrajzzal a  

pal.mikolay@shell.t-online.hu e-mail 

címen.

BAUM-BAD BT Építõipari segédmunkás 2020.08.24 2020.12.15 Jó kereseti lehetõség!
NÉMETH KÁROLY Telefonszáma: 

30/997-1653

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság
Építõipari segédmunkás 2020.10.19 2020.12.17

A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/775-

6398.

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság
Kõmûves 2020.10.19 2020.12.17

A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/775-

6398

"KISKONDÁS ÉTTEREM" Vendéglátóipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Konyhai kézilány 2020.10.19 2020.12.17

A foglalkoztatónál telefonon: 9:00 és 

12:00 óra között a 06/30/2164-979-es 

telefonszámon.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitosszövet-varrónõ 2020.10.20 2020.12.18
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Malom utca 2.

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Egyéb mûszaki foglalkozású 2020.10.20 2020.12.18

Mûszaki adminisztrációs feladatok ellátásához várja a foglalkoztató 

a munkavállalók jelentkezését. Elvárás a középfokú mûszaki 

végzettség. Elõny a hegesztett acélszerkezet gyártóterületen 

szerzett tapasztalat. Fizetés megbeszélés megegyezés szerint. 

Jelentkezésekez önéletrajz megküldésével e-mailben várja a 

munkáltató. E-mail cím: ganzeg@ganzeg.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Edelmann Hungary Packaging Zrt. Minõségi ellenõr 2020.10.20 2020.12.18

Elvárások: - érettségi - alapfokú számítógépes felhasználói 

ismeretek - jó színlátás - precizitás - felelõsségteljes munkavégzés - 

megbízhatóság Elõnyt jelent: - hasonló területen szerzett 

tapasztalat 3 mûszakos munkarend. Munkáltató ajánlata: - stabil, 

hosszú távú munkalehetõség, szakmai továbbtanulás támogatása - 

munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat Zalaegerszeg 

területén - mûszakpótlék: 14-22 óra között 30 %, 22-06 óra között 60 

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

evelin.bedo@edelmann-group.com

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

evelin.bedo@edelmann-group.com

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Lakatos 2020.10.20 2020.12.18

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Sorjázó lakatos 2020.10.20 2020.12.18

Hegesztett acélszerkezetek, hegesztési varratok köszörûvel való 

tisztításához, sorjázásához várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését. Szakmai végzettség nem szükséges. Bármilyen 

fémipari tapasztalat, hasonló területen szerzett jártasság elõnyt 

jelent. 2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon illetve önéletrajz megküldésével 

e-mailben várják. Tel.: 92/597-120 E-mail cím:: ganzeg@ganzeg.hu

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

Edelmann Hungary Packaging Zrt. Hulladékfeldolgozógép-kezelõ 2020.10.20 2020.12.18

Fõbb feladatok: - a telephely területén keletkezõ hulladékok 

összegyûjtése, feldolgozásra és szállításra történõ elõkészítése - 

hulladékszállító pálya akadálymentes mûködésének felügyelete - 

hulladéktömörítõ konténerek kezelése, felügyelete Elvárások: - 

felelõsségteljes munkavégzés - megbízhatóság - büntetlen elõélet 

Elõnyt jelent: - hasonló területen szerzett tapasztalat 3 mûszakos 

munkarend. Munkáltató ajánlata: - stabil, hosszútávú 

munkalehetõség - munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat 

Zalaegerszeg területén - mûszakpótlék: 14-22 óra között 30 %, 22-06 

óra között 60 % - béren kívüli juttatás, cafeteria Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/549-200 E-mail 

cím: evelin.bedo@edelmann-group.com

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

evelin.bedo@edelmann-group.com

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ 

KFT.
Hegesztõ, lángvágó 2020.10.20 2020.12.18

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

PARRAG ZOLTÁN VÁLLALKOZÓ Szobafestõ 2020.10.20 2020.12.18
A foglalkoztatónál telefonon:  a 

06/30/986-2104.

ZALAI HUKE KFT. Emelõgép-kezelõ 2020.10.21 2020.12.19

Feladatok: - gyártósor ellátása alapanyaggal - késztermékek 

kiadása - anyagmozgatói feladatok ellátása - üzemi rend biztosítása 

A pozíció betöltéséhez 3324 gépcsoportra (vezetõüléses targonca) 

érvényes jogosítvány és/vagy 4511 gépcsoportra 

(teleszkópos/hidraulikus rakodó) érvényes jogosítvány szükséges! 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató 

személyesen várja a jelentkezoket. Jelentkezés elõtt telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Nagy Zoltán Tel.: 

30/847-4797

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta út 65.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALAI HUKE KFT. Udvaros 2020.10.21 2020.12.19

Udvaros munkakör betöltéséhez várja a munkáltató a jelentkezõket. 

2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

A munkáltató személyesen várja a jelentkezõket. Jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Nagy 

Zoltán. Tel.: 30/847-4797

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta út 65.

ETALON Zala Építõipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kocsitakarító 2020.10.21 2020.12.19

Szucs László : Telefonszáma: 20/961 

2334

Selmeczi Gábor Csaba Grafikus és multimédia-tervezõ 2020.10.21 2020.12.19

Dekorációs mûhely keres dekoratõri munkában jártas kreatív 

munkatársat, számítógépes grafikai ismerettel. Elvárások: - 

dekorációs 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

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2020.10.21 2020.12.19

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.

ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELÕ ÉS 

HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hulladékválogató 2020.10.21 2020.12.19

2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: 

Nagy Zoltán Tel.: 30/847-4797

személyesen, telefonon: 30/847-4797

FITNESS-VITAL TRADE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szervizszerelõ 2020.07.30 2020.12.19

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.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2020.10.21 2020.12.19

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar 

állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási 

hely - büntetlen elõélet Munkaidõ: hétfõ-csütörtök: 7:30-16:00 és 

péntek: 7:30-13:30 A szerzõdéses katonák részére biztosított: - 

bankszámla költségtérítés (1000.-Ft / hó) - béren kívüli juttatás: 

12.000.-Ft/hó/fõ SZÉP kártya juttatás - térítésmentes laktanyai 

elhelyezés - ruházati ellátás - felszerelés - utazási költségtérítés 

Gépjármûvezetõi beosztásban szükséges a "C, vagy D, vagy E"-

kategóriás jogosítvány. Munkavégzés helye több helyõrségben: 

Gyõr, Pápa, Kaposvár, Veszprém, Székesfehérvár, Tata, Budapest, 

Várpalota

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi  Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2020.10.21 2020.12.19

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Általános asztalos 2020.10.21 2020.12.19

Elvárások: - szakmai, asztalosipari végzettség - gyakorlat Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés elõtt telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Borbíró Frigyes Tel.: 

30/956-2756 E-mail cím: info@biborfa.hu

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) telefonon: 30/956-2756, 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

info@biborfa.hu

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó 2020.09.03 2020.12.20

"B" kategóriás jogosítvány elvárás. Autóipari végzettség elõnyt 

jelent. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 30/433-

3030

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kelemen Imre út 9.

"HANEX-93" Mûszaki, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2020.10.20 2020.12.20

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
Szerkezetlakatos 2020.10.20 2020.12.20

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

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zrt. Egyéb termék-összeszerelõ 2020.05.15 2020.12.20

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

MAYA-VIRÁG KFT. Virágbolti eladó 2020.10.22 2020.12.20

Elvárások: - virágkötõ végzettség Elõny: - gyakorlat Foglalkoztatás 

2 havi munkaidõ keretben, megbeszélés szerint. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli juttatásként a 

foglalkoztató biztosít: - buszbérlet 100%-os térítése - napi egyszeri 

melegétkezés Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a munkáltató. Keresni lehet: Kötél Mariann Tel.: 30/513-6840 

E-mail cím: maja.clivia@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/513-6840 e-

mailben: maja.clivia@gmail.com

MIELL Quality Korlátolt Felelõsségû Társaság Egyszerû ipari foglalkozású 2020.10.22 2020.12.20

Elvárások: - 8. általános iskola - informatikai ismeretek 

Munkavégzés helye Zalaegerszegen. Több mûszakos munkarend. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Szendi Petra Tel.: 

30/243-6689

telefonon: 30/243-6689

B és B Glass Kft. Mûszaki elõkészítõ 2020.10.22 2020.12.20

Dinamikusan fejlõdõ cégünk csapatbõvítés céljából elõkészítõ 

(gyártástámogató) kollégát keres.  Feladata: - árajánlat készítése - 

ügyfelek kiszolgálása - a munkák tervezése, és azok gyártásba 

illesztése (Zuhanykabinok, üvegfalak, ajtók, üvegkorlátok)  Elõny: - 

az építõipari/ gépipari/ mûszaki tapasztalat. - nyelvtudás, és 

szakirányú végzettség  - hasonló munkaterületen szerzett szakmai 

tapasztalat Követelmény: - precíz, önálló munkavégzés. - B 

kategóriás jogosítvány - alap mûszaki ismeretek (Építõipari) -  

AutoCad tervezõi program használata (World, Excell, Office)   

Munkabér megegyezés szerint Feladat orientált munkarend 

Foglalkoztatónál személyesen, 

telefonon: 06/30/822-6915, vagy 

önéletrajzzal a 

megrendeles@zalauveg.hu e-mail 

címen.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Karbantartó villanyszerelõ 2020.10.22 2020.12.20

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

Göcsej Pig Mezõgazdasági Termelõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Sertésgondozó 2020.08.26 2020.12.20

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályán: 8900 Zalaegerszeg, 

Mártírok  útja 42-44.

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 2020.10.22 2020.12.20

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

végzettség - diploma Vállalkozói jogviszony.

személyesen, telefonon, e-mailben: 

20/583-7083 illetve 

nemethne.hu@gmail.com

Helikon Nyomda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Egyéb, máshova nem sorolható, 

helyhez kötött gép kezelõje
2020.10.22 2020.12.20

Jelentkezni önéletrajzzal lehet a 

tasikati@helikonnyomda.hu e-mail 

címre.

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.02.17 2020.12.20

 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

ZALAKERÁMIA Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság
Elektromûszerész 2020.03.11 2020.12.20

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

job@zalakeramia.hu e-mail címen.

HÚSÜZEM KFT. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.10.22 2020.12.20

Feladatok: anyagmozgatás, gépkezelés, töltõ-klipszelõ kezelése, 

rakodás, munkaterületen rendtartás, takarítás. Bérezés: 

megegyezés megbeszélés szerint. 

Foglalkoztatónál: 8904 Zalaegerszeg 

(Andráshida), Gazdaság út 26.

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Általános asztalos 2020.10.26 2020.12.24 Kiemelt fizetés megegyezés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Árufuvarozó (gépkocsivezetõ) 2020.10.26 2020.12.24

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Köztársaság út 1/A.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Általános irodai adminisztrátor 2020.10.30 2020.12.28
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni út 4.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT. Kereskedelmi ügyintézõ 2020.10.07 2020.12.28

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
2020.09.16 2020.12.28

Szükséges: C kategóriás vezetõi engedély, Gépjármûvezetõi 

Képesítési Igazolvány (GKI), PÁV igazolás. A napi pihenõidõ a 

gépjármûben töltendõ, hétvégi pihenõidõ itthon A munkavégzés 

emelõhátfalas jármûvel

 Farkas Tamásnál a 30/570-1738-as és 

Pesti Dóránál a 30/370 -6367 

telefonszámon

PANOMÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Fényképész 2020.10.30 2020.12.28

email, fényképes önéletrajz a 

betöltendõ munkakör megjelölésével, 

hajdu.anita@webseta.hu

Pölöskei Italgyártó Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Targoncavezetõ 2020.07.06 2020.12.30

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 2020.12.30

Targoncás jogosítvány  gyakorlattal és számítógépes ismeret 

szükséges , 

A    hr@poloskeiszorp.hu címen a 

fglalkoztatónál emailben

Pölöskei Italgyártó Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Italgyártó gép kezelõje 2020.07.06 2020.12.30 Élelmiszeripari jártasság szükséges.

Foglalkoztatónál: Mátyás Péter László 

Email címe: hr@poloskeiszorp.hu 

Telefonszáma: 30/332-1256

Gabonaszáritó Közkereseti Társaság Gabonasiló-kezelõ 2020.07.06 2020.12.30
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Hock J út 98.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2020.06.24 2020.12.31

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.

Nagy Edit Fodrász 2020.01.20 2021.01.01
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi  út 1-3.

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ
Egyszerû mezõgazdasági 

foglalkozású
2020.05.25 2021.01.01

Foglalkoztatónál: Dormán Zoltán Email 

címe: dormanzoltan68@gmail.com 

Telefonszáma: 30/2-774-623



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.

Villamosmérnök (elektronikai 

mérnök)
2020.01.08 2021.01.01

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

Tornyos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb egyszerû építõipari 

foglalkozású
2020.04.02 2021.01.01

Foglalkoztatónál: Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gépkezelõ, fakezelés 2020.11.04 2021.01.02 Kiemelkedõ fizetés, túlóra nélkül plusz jutattásokkal.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.

Karbantartási mérnök, villamos 

energia
2020.11.04 2021.01.02

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  

CV to: hu-zala-job@schneider-

electric.com

Pölöskei Italgyártó Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bérszámfejtõ 2020.11.06 2021.01.04

Feladat: 90 fõs 2 mûszakos dolgozók bérszámfejtése, és a 

hozzátartozó munkaügyi feladatok ellátása.

 A hr@poloskeiszorp.hu cínre küldött 

önéletrajzzal.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KAMEX Group Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kereskedelmi ügyintézõ 2020.11.06 2021.01.04

Fõbb feladatok Vevõi megrendelések feldolgozása és teljes körû 

ügyintézése Készletfigyelés, beszállítói megrendelések és 

gyártások indítása Szállítói rendelések készítése, egyeztetés a 

partnerekkel, fuvarszervezés Reklamációkezelés Elvárások 

Legalább középfokú végzettség Középfokú angol nyelvismeret , 

amelyre szükség lesz a mindennapi munkavégzéshez Pontos, 

precíz, önálló munkavégzés Rendszerszemlélet Logikus 

gondolkodásmód Jó problémamegoldó- és kommunikációs 

készség Magabiztos Microsoft Office ismeret Elõnyt jelent 

Kereskedelemben, értékesítésben szerzett tapasztalat Felsõfokú 

végzettség Haladó angol nyelvismeret Amit kínálunk Önálló 

munkavégzés, amely során kiteljesedhetsz Szakmai és 

egzisztenciális fejlõdési lehetõség Változatos munkakör 

Emberközpontú vállalati környezet Versenyképes jövedelem Egyéb 

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Munkakezdés azonnal 

Jelentkezés módja Ha ajánlatunk felkeltette érdeklõdését, kérjük, 

küldje el fényképes önéletrajzát a biro.maria@kamex.co.hu email 

címre 

A biro.maria@kamex.co.hu címre 

küldött önéletrajzzal

BÖBAK Korlátolt Felelõsségû Társaság Autóelektronikai mûszerész 2019.10.03 2021.01.05 NAGYON JÓ FIZETÉS! Szállás megoldható!

Foglalkoztatónál: Barabási-Andor 

Kinga Email címe: 

bobakcar@bobakcar.hu Telefonszáma: 

70/771-3505 

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörüen 

Müködõ Részvénytársaság
Egyszerû ipari foglalkozású 2020.04.06 2021.01.05

Feladatok  Villamosipari készülékek (kismegszakítók) 

összeszerelése Minõségellenõrzés Álló és ülõmunka vegyesen  

Elvárások Minimum 8 általános iskolai végzettség Jó kézügyesség 

és monotónia-tûrés Több mûszakos munkarend vállalása Nõk és 

pályakezdõk jelentkezését is várjuk!  Amit kínálunk  Stabil vállalati 

háttér, hosszútávú lehetõség, kiváló munkakörnyezet Versenyképes 

bérezés (alapbér, mûszakpótlékok, akár +20% bónusz, kiemelt 

teljesítmény alapú pótlék) Munkavégzés hétfõtõl péntekig 

Kiemelkedõ cafeteria juttatás (Bruttó 400.000 Ft/év) Céges 

rendezvények, családi nap, stb. 

Telefonon: +3630 244-9797

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörüen 

Müködõ Részvénytársaság
Termelési igazgató 2020.02.25 2021.01.05

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

Tornyos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2020.04.02 2021.01.05

Foglalkoztatónál:Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050

Tornyos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Lakatos 2020.04.02 2021.01.05

Foglalkoztatónál: Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági 

ZRT.
Gépbeállító mûszerész 2020.02.17 2021.01.05

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

Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû 

Társaság, Zalaegerszeg
Parkfenntartó 2020.05.27 2021.01.05

A  92/311-494 telefonszámon idõpont 

egyeztetés után személyesen

Horváth Attila Szobafestõ 2020.06.08 2021.01.05

Foglalkoztatónál:telefonos idõpont 

egyeztetés személyesen 

Zalaegerszegen

Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2020.11.09 2021.01.07  Az info@mannakert.hu címen

Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Mezõgazdasági segédmunkás 2020.11.09 2021.01.07 önálló munkavégzés jogosítvány

KRISZTINA KERT Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerû erdészeti, vadászati 

és halászati foglalkozású
2020.11.09 2021.01.07

Forintos István Telefonszáma: 30/592-

3392

KRISZTINA KERT Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható 

egyszerû szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2020.11.09 2021.01.07
Forintos István Telefonszáma: 30/592-

3392

Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû 

Társaság, Zalaegerszeg
Temetkezési foglalkozású 2020.11.10 2021.01.08

Kizárólag a 92/311-494 telefonszámon 

lehet jelentkezni.

ELEKTRON KERESKEDELMI 

KFT.ZALAEGERSZEG

Elektronikai berendezés 

összeszerelõje
2020.11.11 2021.01.09

Foglalkoztatónál: a 30/942 7571 

telefonszámon

Mecsek Fûszért Zrt. Zalaegerszegi Hûtõház Vezetõ eladó 2020.11.11 2021.01.09

Foglalkoztatónál:Németh Ferencné 

Email címe: 9i8v@mecsekfuszert.hu 

Telefonszáma: 30/338 9031

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejlesztõ pedagógus 2020.03.18 2021.01.10

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek jelentkezését várják. 

Fizetés megegyezés szerint.  A jelentkezéseket telefonon és e-

mailben várja a munkáltató. Tel.: 92/511-322 E-mail: 

gondoskodas@szgyfzala.hu

telefonon és e-mailben. Tel.: 92/511-

322; e-mail: 

gondoskodas@szgyfzala.hu

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Ápoló, szakápoló 2020.05.20 2021.01.10

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 

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Húsfeldolgozó 2020.06.04 2021.01.10

Foglalkoztatónál: Penczákné Császár 

Melinda Email címe: 

allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 

20/414-8473

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktári árukezelõ 2020.09.24 2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, 

Külterület helyrajzi szám (HRSZ.) 

024/04. hr

Zalaegerszegi  SZC  Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Épületgépészeti mérnök 2020.07.07 2021.01.10

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai 

önéletrajz,  iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,  3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  nyilatkozat arról, 

hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ  kezeléséhez hozzájárul.  Nyilatkozat arról, 

hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához. A munkakör betölthetõ ségének idõ pontja: A 

munkakör legkorábban 2020. augusztus 24 . napjától tölthetõ  be. A 

pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey 

Zsuzsanna nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon.     A 

pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történõ  

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: épületgépész  és       

Elektronikus úton Némethyné Lövey Zsuzsanna részére 

nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.hu E-mail címen 

keresztül  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézmény 

tagintézmény-igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint 

a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát 

fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Déryné út 1.

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktári munkás 2020.09.24 2021.01.10

Elõnyt jelent a targoncás vizsga és a számítógép kezelési ismerete. 

Fzikai munka.

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, 

Külterület helyrajzi szám (HRSZ.) 

024/04. hr

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Varrónõ gépsoron 2020.07.08 2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ipari utca 8.

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktári munkás 2020.10.01 2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, 

Külterület helyrajzi szám (HRSZ.) 

024/04. hr

Helikon Nyomda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mechanikaigép-karbantartó, -

javító (mûszerész)
2020.11.13 2021.01.11

Önéletrajzzal a 

tasikati@helikonnyomda.hu e-mail 

címen.

NANORB KFT Erdõmûvelési gépkezelõ 2020.11.16 2021.01.14

Feladatok: - közelítõ géppel való munkavégzés - gépjármû 

üzemeltetése, karbantartása és tisztán tartása - daruval fel és 

leterhelések, szakszerû karbantartások - teljesítménynapló 

vezetése Elvárások: - szorgalom - igényes, önálló, pontos 

munkavégzés - megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetõség - 

jogosítvány - erdõ szeretete A munkáltató ajánlata: - versenyképes 

jövedelem - kellemes és fiatalos munkakörnyezet - stabil 

munkahely - szakmai fejlõdés Munkavégzés helye: Zala és Vas 

megye. Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-

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

elküldésével.

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

info@nanorb.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság Anyagmozgató 2020.11.16 2021.01.14

Fõ feladatok: - segédanyagok elõkészítése - termékek mozgatása, 

szállításra elõkészítése Elvárások: - targoncás OKJ bizonyítvány - 3 

mûszakos munkarend vállalása Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

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

hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se

Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Egyéb, máshova nem sorolható 

irodai, ügyviteli foglalkozású
2020.11.16 2021.01.14

A munkakörhöz tartozó feladatok: - napi, operatív kapcsolattartás a 

beszállítókkal - megrendelések teljes körû lebonyolítása, 

menedzselése, nyomon követése - alapanyag készletek folyamatos 

felügyelete - beérkezõ számlák ellenõrzése - visszaigazolások 

ellenõrzése Elvárások: - minimum középfokú végzettség - MS-

Office kiváló ismerete, - aktív középfokú angol és/vagy német 

nyelvtudás szóban és írásban - pontosság, precizitás - kiváló 

kommunikációs képesség - felelõsségteljes munkavégzés, 

megbízhatóság - stressztûrõ képesség - analitikai készség Elõnyt 

jelent: - nyomdaipari területen szerzett tapasztalat - SAP ismeret A 

munkáltató ajánlata: - stabil, hosszú távú munkalehetõség - 

folyamatos fejlõdési lehetõség, szakmai továbbtanulás támogatása - 

modern munkahelyi környezet - munkába járás támogatása, 

ingyenes buszjárat Zalaegerszeg területén Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-

mailben. E-mail cím: evelin.bedo@edelmann-group.com

Jelentkezni önéletrajz megküldésével 

lehet e-mailben: 

evelin.bedo@edelmann-group.com

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT. Nyelvész, fordító, tolmács 2020.11.16 2021.01.14

A munkáltató angol - magyar tolmácsot keres. Munkavégzés: - heti 

2-3 alkalommal - egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 

keretében - elõre egyeztetett idõpontban tolmácsolási feladatok 

ellátására Érdeklõdni/további információt kérni az 

álláslehetõsséggel kapcsolatban: - Jámbor Andrásnál a 30/9462-192 

telefonszámon Jelentkezni  a jambor.andras@camiongroup.hu e-

mail címre történõ önéletrajz és bérigény megküldésével lehet.

személyesen, telefonon: 30/9462-192 e-

mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT. Nyelvész, fordító, tolmács 2020.11.16 2021.01.14

A munkáltató ukrán/orosz - magyar tolmácsot keres. Heti 6 órás, 

részmunkaidõs foglalkoztatás. Feladatok:  - tehergépkocsi-vezetõ 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalókkal napi szintû 

kapcsolattartás, munkavégzésük nyomon követése és tolmácsolás, 

ezáltal a fuvarszervezõk munkájának támogatása - új munkavállalók 

kiválasztásában közremûködés - munkavállaláshoz kapcsolódó 

ügyintézés támogatása - esetlegesen felmerülõ egyéb 

ügyintézésben tolmácsolás Elvárások:  - ukrán vagy orosz és 

magyar nyelv magas fokú ismerete - jó kommunikációs, szervezõ 

és problémamegoldó képesség - határozott fellépés - számítógépes 

ismeretek (Word, Excel) Elõny: - angol és vagy német nyelv 

ismerete Érdeklõdni/további információt kérni az 

álláslehetõsséggel kapcsolatban: - Jámbor Andrásnál a 30/9462-192 

telefonszámon Jelentkezni  a jambor.andras@camiongroup.hu e-

mail címre történõ önéletrajz és bérigény megküldésével lehet.

személyesen, telefonon: 30/9462-192 e-

mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

NANORB KFT Erdõmûvelési gépkezelõ 2020.11.16 2021.01.14

Feladatok: - Harvasterrel való munkavégzés - gépjármû 

üzemeltetése, karbantartása és tisztán tartása - teljesítménynapló 

vezetése Elvárások: - szorgalom - igényes, önálló, pontos 

munkavégzés - megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetõség - 

jogosítvány - erdõ szeretete A munkáltató ajánlata: - versenyképes 

jövedelem - kellemes és fiatalos munkakörnyezet - stabil 

munkahely - szakmai fejlõdés Munkavégzés helye: Zala és Vas 

megye. Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-

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

elküldésével.

jelentkezni lehet fényképes, szakmai 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

info@nanorb.hu

NANORB KFT Kereskedelmi ügyintézõ 2020.11.16 2021.01.14

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

NANORB KFT Erdésztechnikus 2020.11.16 2021.01.14

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KÖNIG KFT Karbantartó villanyszerelõ 2020.11.16 2021.01.14

Feladatok: -a gyár termelõ berendezéseinek, gépeinek elektromos 

javítása, karbantartása, felújítása, fejlesztése -karbantartási 

munkalapok kezelése, pontos kitöltése -karbantartási munkák 

dokumentálása Elvárások: -erõsáramú szakmai végzettség vagy 2 

év szakmai tapasztalat -alapfokú számítógépes ismeretek -

elektromos rajzok olvasási készsége -3 mûszak vállalása Amit 

kínálunk: -hosszútávú munkalehetõség -útiköltség térítés (Mt. 

szerint) Elõnyt jelent PLC és ipari vezérlések ismerete. Jelentkezni: 

30/904-7511; 30/256-2615 vagy konig8@t-online.hu

Jelentkezni a 06/30/904-7511; 06/30/256-

2615-ös telefonszámon vagy a 

konig8@t-online.hu e-mail címen.

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Targoncavezetõ 2020.11.16 2021.01.14

A Zala-Müllex Kft. Zalaegerszeg Alkotmány u. telephelyére 

targoncás/válogató munkakörbe férfi dolgozót keres 1 mûszakos 

munkarendbe. Elõny C kategóriás jogosítvány. Jelentkezni a 30/349-

7359-es telefonszámon, vagy az info@zalamullex.hu email címen.

A 06/30/349-7359-es telefonszámon, 

vagy az info@zalamullex.hu email 

címen.

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hûtõ-és klímaberendezés-

szerelõ
2020.11.17 2021.01.15

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 

A 06/92/598-200 -as telefonszámon 

vagy az info@klimatrend.hu e-mail 

címen.

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Szervizszerelõ 2020.11.17 2021.01.15

A 06/30/957-2266-os telefonszámon 

vagy az info@gazszerviz94.hu e-mail 

címen.

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Bútor- és lakástextil-eladó 2020.11.17 2021.01.15 Feladatok: bútorok összeszerelése és eladó térbe szállítása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

SPORT út 2.

GERI-VILL KFT.
Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.11.17 2021.01.15

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kert út 41.

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT. Víz-gáz és központi fûtésszerelõ 2020.11.17 2021.01.15

A 06/30/957-2266-os telefonszámon 

vagy az info@gazszerviz94.hu e-mail 

címen.

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.11.17 2021.01.15

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. 

A 06/92/598-200-as telefonszámon 

vagy az info@klimatrend.hu e-mail 

címen.

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Épületgépész-technikus 2020.11.17 2021.01.15

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. 

A 06/92/598-200-as telefonszámon 

vagy az info@klimatrend.hu e-mail 

címen.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.09.29 2021.01.20

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván 

létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok.)        Igazolás arról, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, 

hogy nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a 

pályázati     anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a Zala 

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 

azonosító számot: ??/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

terápiás munkatárs  Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül   Személyesen: 

Ávár Kinga mb.  intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.09.30 2021.01.20

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes 

szakmai önéletrajz, motivációs levél Iskolai végzettséget igazoló 

okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

(A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen eloéletu, továbbá, 

hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetoeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben 

meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele 

szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró 

okok.) Igazolás arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás 

alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi 

lehetové. Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvoképességet érinto 

gondnokság alatt és a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak pályázati eljárással összefüggo kezeléshez hozzájárul. A 

pályázatok benyújtásának módja, rendje: Postai úton, a pályázatnak 

a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történo megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külso-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban módja: 

További információk: szereplo azonosító számot: /2020., valamint a 

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs Elektronikus úton 

Ávár Kinga részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen 

keresztül Személyesen: Ávár Kinga mb. intézményvezeto, Zala 

megye, 8900 Zalaegerszeg, Külso-Kórház utca 2.

Elektronikus úton Ávár Kinga mb. 

intézményvezetõ részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.09.29 2021.01.20

             Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván 

létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok.)        Igazolás arról, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, 

hogy nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a 

pályázati     anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a Zala 

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 

azonosító számot: ??/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

terápiás munkatárs  Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül   Személyesen: 

Ávár Kinga mb.  intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

BEST-TRADE COMPANY MEZÕGAZD.ÉS 

KER.KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.08.05 2021.01.20

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .

Németh Árpád Endréné Konyhai kisegítõ 2020.08.13 2021.01.20
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TULIPÁN út 11.

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ Mezõgazdasági segédmunkás 2020.05.25 2021.01.20

Dormán Zoltán Email címe: 

dormanzoltan68@gmail.com 

Telefonszáma: 30/2-774-623

PLATÁN DENT FOGÁSZATI BT. Fogászati asszisztens 2020.02.17 2021.01.20 Dentálhigénikus végzettség elõny. Foglalkoztatónál:

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.09.29 2021.01.20

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:   Postai úton, a 

pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális 

Intézmény címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplõ azonosító számot: ??/2020., valamint a 

beosztás megnevezését: ápoló, gondozó        Elektronikus úton 

Ávár Kinga részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen 

keresztül        Személyesen: Ávár Kinga mb. intézményvezetõ, Zala 

megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.  A pályázat 

elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárást a pályázat 

benyújtási határidejét követõ hatvan napon belül le kell folytatni, 

eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A 

szakmai bizottság a pályázati feltételeknek meg nem felelõ 

pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint 

a szakmai ismereteket is felmérõ elbeszélgetésre azok kerülnek 

behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat  hiánytalanul 

benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bizottság szükségesnek 

ítéli. A kinevezésére az intézményvezetõ jogosult.  

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.01.20

             Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván 

létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok.)        Igazolás arról, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, 

hogy nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a 

pályázati     anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a Zala 

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 

azonosító számot: ??/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

terápiás munkatárs  Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül   Személyesen: 

Ávár Kinga mb.  intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.01.20

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

Trenkwalder Kft. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.08.05 2021.01.20
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi út 1-3.

BEST-TRADE COMPANY MEZÕGAZD.ÉS 

KER.KFT.

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, 

juhtartó és -tenyésztõ
2020.08.05 2021.01.20

Kiemelt, nagyon jó fizetés. Teljesen gépesített telep. Családias 

légkör. Hosszútávú munka.

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Áruszállító (gépkocsivezetõ) 2020.08.24 2021.01.20

Foglalkoztatónál:emailben a 

popishopmozgoboltkft@gmail.com 

címen

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható 

feldolgozóipari gép kezelõje
2020.06.04 2021.01.20

Penczákné Császár Melinda Email 

címe: allas@pulykajava.hu 

Telefonszáma: 20/414-8473



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Szociális segítõ 2020.09.29 2021.01.20

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván 

létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok.)        Igazolás arról, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, 

hogy nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a 

pályázati     anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a Zala 

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 

azonosító számot: ??/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

terápiás munkatárs  Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül   Személyesen: 

Ávár Kinga mb.  intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2.    

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.01.20

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván 

létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok.)        Igazolás arról, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, 

hogy nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a 

pályázati     anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a Zala 

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 

azonosító számot: ??/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

terápiás munkatárs  Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül   Személyesen: 

Ávár Kinga mb.  intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 

Külsõ-Kórház utca 2.                                          

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére 

a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2020.06.25 2021.02.01

Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-

6917



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

TEKT Képzési és Tanácsadó Kft
Ipari tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.06.23 2021.02.01

Foglalkoztatónál: a 

meszeros.adrienn@tekt.hu címen 

önéletrajzzal

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és Kivitelezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mûanyagipari gépkezelõ 2020.06.25 2021.02.01

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email 

címe: jelentkezes.evo@gmail.com 

Telefonszáma: 20/259 6822

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mérlegképes könyvelõ 2020.06.30 2021.02.01

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Eötvös köz 10

CONNECT HUNGARY Informatikai, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Általános karbantartó 2020.06.29 2021.02.01

Jó kereseti lehetõség. Pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Munkaviszony 1 hónapos próbaidõvel kezdõdik.

 Gönczöl Zoltán Email címe: 

wpczala@gmail.com

Baján Géza Áruterítõ gépkocsivezetõ 2020.06.22 2021.02.05

FoglalkoztatónálBaján Géza Email 

címe: geza.bajan@gmail.com 

Telefonszáma: 30/508-3335


