Foglalkoztató
DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és
Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság
DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és
Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Építõipari segédmunkás

2020.10.19

2020.12.17

Kõmûves

2020.10.19

2020.12.17

A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/775-6398

Megjegyzés

Jelentkezés
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.

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ
KFT.

Lakatos

2020.10.20

2020.12.18

telefonon: 92/597-120 önéletrajz megküldésével emailben: ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ
KFT.

Sorjázó lakatos

2020.10.20

2020.12.18

GANZEG GÉP ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ
KFT.

Hegesztõ, lángvágó

2020.10.20

2020.12.18

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Minõségi ellenõr

2020.10.20

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 emailben: ganzeg@ganzeg.hu

telefonon: 92/597-120 önéletrajz megküldésével emailben: ganzeg@ganzeg.hu

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

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

Hulladékfeldolgozógépkezelõ

2020.10.20

2020.12.18

PARRAG ZOLTÁN VÁLLALKOZÓ

Szobafestõ

2020.10.20

2020.12.18

A foglalkoztatónál telefonon: a 06/30/986-2104.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.

Kárpitosszövet-varrónõ

2020.10.20

2020.12.18

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

ETALON Zala Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kocsitakarító

2020.10.21

2020.12.19

Szucs László : Telefonszáma: 20/961 2334

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Foglalkoztató

ZALAI HUKE KFT.

ZALAI HUKE KFT.

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Munkakör

Udvaros

Emelõgép-kezelõ

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

Érv.
kezdete

2020.10.21

Érv. vége

Megjegyzés

Udvaros munkakör betöltéséhez várja a munkáltató a
jelentkezõket. 2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés,
2020.12.19
megegyezés szerint. A munkáltató személyesen várja a
jelentkezõket. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges. Keresni lehet: Nagy Zoltán. Tel.: 30/847-4797

Jelentkezés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta út 65.

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.

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.

2020.10.21

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

2020.10.21

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar
állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy
tartózkodási hely - büntetlen elõélet Munkaidõ: hétfõcsütörtök: 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
2020.12.19
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

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich
Márk utca 18.

személyesen, telefonon: 30/847-4797

Foglalkoztató

FITNESS-VITAL TRADE Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkakör

Szervizszerelõ

BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános asztalos

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

2020.07.30

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
2020.12.19
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

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

2020.10.21

Feladatvégzés: beosztás szerint országosan. Rendelkezésre
állási díj: 160.500,- Ft nettó/év. Elvárások: - minimum 8
általános iskolai végzettség - magyar állampolgárság - állandó
2020.12.19
magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen
elõélet Foglalkoztató biztosít: - ruházati ellátás utiköltségtérítés
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

Selmeczi Gábor Csaba

Grafikus és multimédiatervezõ

2020.10.21

2020.12.19

Helikon Nyomda Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb, máshova nem
sorolható, helyhez kötött gép
kezelõje

2020.10.22

2020.12.20

Jelentkezés

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

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges)
telefonon: 30/956-2756, önéletrajz megküldésével emailben: info@biborfa.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich
Márk utca 18.

önéletrajz megküldésével e-mailben: a
zaladekor@zaladekor.hu e-mail címen

Jelentkezni önéletrajzzal lehet a
tasikati@helikonnyomda.hu e-mail címre.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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,
Jelentkezését az következõ e-mail címre várják: huattól függõen hogy hány területre tanultak be. Cafetéria éves
zala-job@schneider-electric.com
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.

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

Egyszerû ipari foglalkozású

2020.02.17

2020.12.20

ZALAKERÁMIA Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Elektromûszerész

2020.03.11

2020.12.20

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.

"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

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerû
szolgáltatási és szállítási
foglalkozású

2020.09.03

2020.12.20

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.tonline.hu) telefonon a 92/593-030 számon

Foglalkoztatónál: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi János
utca 2/A

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

A 92/566-412-es telefonszámon, vagy a
job@zalakeramia.hu e-mail címen.

Foglalkoztató

MAYA-VIRÁG KFT.

MIELL Quality Korlátolt Felelõsségû
Társaság

B és B Glass Kft.

Munkakör

Virágbolti eladó

Egyszerû ipari foglalkozású

Mûszaki elõkészítõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

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

2020.10.22

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
Foglalkoztatónál személyesen, telefonon: 06/30/8222020.12.20 tapasztalat. - nyelvtudás, és szakirányú végzettség - hasonló 6915, vagy önéletrajzzal a megrendeles@zalauveg.hu
munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat Követelmény: e-mail címen.
precíz, önálló munkavégzés. - B kategóriás jogosítvány - alap
mûszaki ismeretek (Építõipari) - AutoCad tervezõi program
használata (World, Excell, Office) Munkabér megegyezés
szerint Feladat orientált munkarend

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
telefonon (8.00-15.00 között): 20/966-9950 e-mailben
megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás:
önéletrajzzal: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu
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

2020.10.22

Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Karbantartó villanyszerelõ

2020.10.22

2020.12.20

Göcsej Pig Mezõgazdasági Termelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Sertésgondozó

2020.08.26

2020.12.20

MetLife Europe Limited Magyarországi
Fióktelepe

Pénzügyi tanácsadó

2020.10.22

2020.12.20

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán: 8900
Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Elvárások: - érettségi - MS Office ismeret Elõny: - OKJ
biztosítási végzettség - diploma Vállalkozói jogviszony.

személyesen, telefonon, e-mailben: 20/583-7083
illetve nemethne.hu@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

"HANEX-93" Mûszaki, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos

2020.10.20

2020.12.21

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

Árufuvarozó
(gépkocsivezetõ)

2020.10.26

2020.12.24

Általános asztalos

2020.10.26

2020.12.24

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út
1/A.
Kiemelt fizetés megegyezés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Speditõr út 2.

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
BT.

Kereskedelmi ügyintézõ

2020.10.07

Új munkavállalók jelentkezését várja a munkáltató! Akár
megváltozott munkaképességû személy is jelentkezhet! Akit
keres a foglalkoztató, az egy olyan ambiciózus és talpraesett
úriember vagy hölgy, akinek jó kommunikációs készsége van,
és nem rest felvenni a telefont napjában akár 100-szor is,
hogy megoldjon egy adott fuvarfeladatot, jó csapatjátékos és
elõrébb viszi a céget a lendületével, pontosságával és
precízségével. Az ideális jelölt rugalmas, megbízható, képes
az önálló és fegyelmezett munkavégzésre, van alkalmazkodó
képessége egy már jól mûködõ csapatban és szeretné
fejleszteni magát, nem utolsó sorban pedig hosszú távra
tervez. Itthoni karrierépítési lehetõség, itthoni munkavégzés, önéletrajz megküldésével (bérigény megjelölésével)
2020.12.28
pénzkereseti lehetõség a család közelében. Sikerre és jó
e-mailben: tamas.diana@camiongroup.hu
anyagiakra vágyó munkatársat keres a munkáltató. Elvárások:
- középfokú végzettség - angol és/vagy német nyelvismeret
(írásban és szóban is!) - számítástechnikai ismeret
Ausztriában speditõr és fuvarozó cégnél tapasztalatot
szereztek elõnyben. A munkakör: - otthon is végezhetõ,
eszközt a munkáltató biztosít - munkaidõ lehet teljes illetve
részmunkaidõs is, megbeszélés szerint Érdeklõdni telefonon.
Keresni lehet: Kocsisné Tamás Diána Tel.: 30/204-8907 Skype:
tamasdia1991 Jelentkezni lehet e-mailben, önéletrajz és
bérigény megküldésével. E-mail cím:
tamas.diana@camiongroup.hu

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Általános irodai
adminisztrátor

2020.10.30

2020.12.28

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

Farkas Tamásnál a 30/570-1738-as és Pesti Dóránál
a 30/370 -6367 telefonszámon

email, fényképes önéletrajz a betöltendõ munkakör
megjelölésével, hajdu.anita@webseta.hu

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
BT.

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2020.09.16

Szükséges: C kategóriás vezetõi engedély, Gépjármûvezetõi
Képesítési Igazolvány (GKI), PÁV igazolás. A napi pihenõidõ a
2020.12.28
gépjármûben töltendõ, hétvégi pihenõidõ itthon A
munkavégzés emelõhátfalas jármûvel

PANOMÉDIA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Fényképész

2020.10.30

2020.12.28

Pölöskei Italgyártó Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Raktári árukezelõ

2020.07.06

2020.12.30

Gabonaszáritó Közkereseti Társaság

Gabonasiló-kezelõ

2020.07.06

2020.12.30

Targoncás jogosítvány gyakorlattal és számítógépes ismeret
szükséges ,

A

hr@poloskeiszorp.hu címen a fglalkoztatónál
emailben

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock J út 98.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Pölöskei Italgyártó Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Targoncavezetõ

2020.07.06

2020.12.30

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gépgyártás-technológiai
technikus

2020.08.19

2020.12.31

Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Gépállomás utca 9
Jelentkezni: önéletrajzzal az europelift@t-online.hu email címen, érdeklõdni: a 06/20/947-4767 -es
telefonszámon.

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mechatronikai mûszerész

2020.07.08

2020.12.31

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT.

Autómosó

2020.09.03

2020.12.31

Mátyás Péter László Email címe:
hr@poloskeiszorp.hu Telefonszáma: 30/332-1256

"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.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.

Kárpitos

2020.06.24

A Sitform Bt. kárpitos munkakörbe keres munkatársakat,
állandó délelõtti mûszakba. Kárpitos végzettség elõny, de
nem feltétel. A munka természetébõl adódóan, elõnyt jelent a
2020.12.31
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.
jó fizikai állapot, teherbírás. Jelentkezés módja:
Foglalkoztatónál személyesen(8900 Zalaegerszeg, Malom út 2.
) hétfõtõl - péntekig 10.00-10.30-ig-ig.

Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb egyszerû építõipari
foglalkozású

2020.04.02

2021.01.01

Foglalkoztatónál: Molnár Judit Telefonszáma: 92/566050

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

Villamosmérnök (elektronikai
mérnök)

2020.01.08

What we offer Competitive compensation and benefit package
Long-term career planning Continuous development, trainings
Support of work-life balance Main activities Enforce safety &
health rules & 5S Is the expert representative of a specific
technology in the plant Define predictive maintenance,
preventive, corrective complex operations requiring the use of
a wide field of expertise Keep updated of the preventive
actions and reports in SAP maintenance module Decide,
prioritise & implement with manufacturing the maintenance
actions plan in order to maintain machines original state
Manage the TPM on the whole process to increase the
reliability and availability of workstations, production lines
2021.01.01
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

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: 30/2-774623

hu-zala-job@schneider-electric.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

Karbantartási mérnök,
villamos energia

2020.11.04

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
2021.01.02
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

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.

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.

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

Foglalkoztató

KAMEX Group Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Munkakör

Kereskedelmi ügyintézõ

Egyéb termék-összeszerelõ

Érv.
kezdete

2020.11.06

2020.09.07

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

2021.01.05

Feladatok: Villamosipari készülékek (kismegszakítók)
összeszerelése Minõségellenõrzés Álló és ülõmunka
vegyesen Elvárások: -min. 8 osztályos általános iskolai
végzettség -jó kézügyesség, és monotónia tûrés -több
mûszakos munkarend vállalása Nõk és pályakezdõk
jelentkezését is várják. Munkaidõ: teljes munkaidõ; 8 órás A
cégrõl: Megbízónk az energiamenedzsment és az
automatizálás nemzetközi szakértõje, zalaegerszegi gyárában
kismegszakítók gyártása és végellenõrzése zajlik. Amit
kínálunk: Stabil vállalati háttér, hosszútávú lehetõség, kiváló
munkakörnyezet Versenyképes bérezés (alapbér,
mûszakpótlékok, akár +20% bónusz, kiemelt teljesítmény
alapú pótlék) Munkavégzés: hétfõtõl - péntekig Kiemelkedõ
cafeteria juttatás (Br. 400.000,-Ft/év) Munkába járás
támogatása

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

Foglalkoztató

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Munkakör

Egyszerû ipari foglalkozású

Érv.
kezdete

2020.04.06

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Feladatok Termelés vezetése, tervezése, elõkészítéstõl a
kiszállításig Termelési mutatók elemzése, folyamatok
fejlesztése, gyártási idõk optimalizálása Kapcsolattartás a
vevõkkel német nyelven Együttmûködés társosztályokkal
(gyártáselõkészítés, beszerzés, minõségellenõrzés) és külsõ
beszállítókkal Elvárások Felsõfokú mûszaki végzettség
(ideálisan gépészmérnök!) Magabiztos német nyelvismeret
Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai
tapasztalat AutoCAD; Office felhasználói szintû ismerete
Határozott, céltudatos személyiség

Magyar és német nyelvû önéletrajz küldésével:
katalin.pasztor@pannonwork.hu

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Termelési igazgató

2020.02.25

2021.01.05

Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb vas- és fémipari
foglalkozások

2020.04.02

2021.01.05

SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA
Villamossági ZRT.

Gépbeállító mûszerész

2020.02.17

2021.01.05

Foglalkoztatónál:Molnár Judit Telefonszáma: 92/566050

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: huzala-job@schneider-electric.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Horváth Attila

Szobafestõ

2020.06.08

2021.01.05

Foglalkoztatónál:telefonos idõpont egyeztetés
személyesen Zalaegerszegen

Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Lakatos

2020.04.02

2021.01.05

Foglalkoztatónál: Molnár Judit Telefonszáma: 92/566050

Parkfenntartó

2020.05.27

2021.01.05

A 92/311-494 telefonszámon idõpont egyeztetés után
személyesen

Mezõgazdasági segédmunkás 2020.11.09

2021.01.07

önálló munkavégzés jogosítvány

Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Zalaegerszeg
Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Zalaegerszeg

Kõmûves

2020.11.09

2021.01.07

Az info@mannakert.hu címen

Temetkezési foglalkozású

2020.11.10

2021.01.08

Kizárólag a 92/311-494 telefonszámon lehet
jelentkezni.

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

Ápoló, szakápoló

2020.05.20

Fizetés: Közalkalmazotti, végzettség, tapasztalat
munkavégzési terület függvénye
+ 20% szociálispótlék
+ mûszakpótlék , + egyéb pótlék ha olyan helyen dolgozik
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.10
+utazási költségtérítés Fizetés megegyezés szerint.
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailben Tel.: 92/511-322 Email: gondoskodas@szgyfzala.hu

Varrónõ gépsoron

2020.07.08

2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 8.

Raktári munkás

2020.10.01

2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület helyrajzi
szám (HRSZ.) 024/04. hr

Elektronikai berendezés
összeszerelõje

2020.11.11

2021.01.10

Foglalkoztatónál: a 30/942 7571 telefonszámon

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
ELEKTRON KERESKEDELMI
KFT.ZALAEGERSZEG
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek jelentkezését
várják. Fizetés megegyezés szerint. A jelentkezéseket
telefonon és e-mailben várja a munkáltató. Tel.: 92/511-322 Email: gondoskodas@szgyfzala.hu

telefonon és e-mailben. Tel.: 92/511-322; e-mail:
gondoskodas@szgyfzala.hu

Húsfeldolgozó

2020.06.04

2021.01.10

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

Raktári árukezelõ

2020.09.24

2021.01.10

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület helyrajzi
szám (HRSZ.) 024/04. hr

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Zalaegerszegi SZC Széchenyi István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Épületgépészeti mérnök

2020.07.07

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
2021.01.10
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.

Helikon Nyomda Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mechanikaigép-karbantartó, javító (mûszerész)

2020.11.13

2021.01.11

Önéletrajzzal a tasikati@helikonnyomda.hu e-mail
címen.

AGROLABOR-Z KFT.

Vegyésztechnikus

2020.09.17

2021.01.12

Fényképes önéletrajzzal az agrolabor@zelkanet.hu email címre.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Déryné út 1.

Foglalkoztató

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû Társaság

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
BT.

Munkakör

Egyéb, máshova nem
sorolható irodai, ügyviteli
foglalkozású

Anyagmozgató

Nyelvész, fordító, tolmács

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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 emailben: evelin.bedo@edelmann-group.com

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

2020.11.16

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
2021.01.14
álláslehetõsséggel kapcsolatban: - Jámbor Andrásnál a
30/9462-192 telefonszámon Jelentkezni a
jambor.andras@camiongroup.hu e-mail címre történõ
önéletrajz és bérigény megküldésével lehet.

2020.11.16

személyesen, telefonon: 30/9462-192 e-mailben:
jambor.andras@camiongroup.hu

Foglalkoztató

CAMION-GROUP 2000 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
BT.

NANORB KFT

NANORB KFT

Munkakör

Nyelvész, fordító, tolmács

Erdõmûvelési gépkezelõ

Erdõmûvelési gépkezelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.11.16

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
2021.01.14 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

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

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

2020.11.16

Foglalkoztató

NANORB KFT

NANORB KFT

Munkakör

Kereskedelmi ügyintézõ

Erdésztechnikus

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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 (külföldibelföldi 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

2020.11.16

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
2021.01.14 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 emailben: info@nanorb.hu

Foglalkoztató
ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

GERI-VILL KFT.
GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT.

Munkakör

Targoncavezetõ

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ
Víz-gáz és központi
fûtésszerelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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.

2020.11.17

2021.01.15

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kert út 41.

2020.11.17

2021.01.15

A 06/30/957-2266-os telefonszámon vagy az
info@gazszerviz94.hu e-mail címen.

2021.01.15

Elvárások: -épületgépész végzettség -2 év gyakorlat -igényes
munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés
megegyezés szerint. Jelentkezés Moód Tímeánál a 06/92/598200-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.

2021.01.15

Feladatok: bútorok összeszerelése és eladó térbe szállítása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SPORT út 2.

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.

2020.11.17

2021.01.15

A 06/30/957-2266-os telefonszámon vagy az
info@gazszerviz94.hu e-mail címen.

2020.11.17

Elvárások: -hûtõ vagy klímaszerelõ végzettség -2 év gyakorlat igényes munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés
2021.01.15 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.

2020.11.19

2021.01.17

2020.11.19

2021.01.17

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Épületgépész-technikus

2020.11.17

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi Betéti
Társaság

Bútor- és lakástextil-eladó

2020.11.17

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ KFT.

Szervizszerelõ

Klimatrend Hungary Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Hûtõ-és klímaberendezésszerelõ

Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató
Tetõ- és homlokzatszigetelõ
Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató
Épületasztalos
Kft.

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

Dealer Line Kft.

Egyszerû ipari foglalkozású

2020.11.19

2021.01.17

Feladatok: változatos famunkák, gépkezelés, nyílászáró
szerelés.

Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Barabau-System Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Egyéb egyszerû építõipari
foglalkozású

2020.11.19

2021.01.17

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

A 06/30/298-3529-es telefonszámon vagy a
kovacs70@gmail.com e-mail címen.
A 06/30/298-3529-es telefonszámon, vagy a
kovacs70@gmail.com e-mail címen.
A 06/30/620-7729-es telefonszámon, vagy az
info@nostradicasa.hu e-mail címen.
A 06/30/298-3529-es telefonszámon vagy a
kovacs70@gmail.com e-mail címen.
A 06/30/298-3529-es telefonszámon vagy a
kovacs70@gmail.com e-mail címen.
A 06/30/298-3529-es telefonszámon vagy a
kovacs70@gmail.com e-mail címen.

Szerkezetlakatos

2020.11.19

2021.01.17

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

Nyílászáró beépítõ

2020.11.19

2021.01.17

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tetõ- és homlokzatszigetelõ

2020.11.20

2021.01.18

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2020.11.20

2021.01.18

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -Kivitelezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületfestõ, mázoló

2020.11.20

2021.01.18

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Udvaros

2020.09.23

2021.01.19

A foglalkoztatónál a 06/20/775-7699-es
telefonszámon.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.08.24

2021.01.20

Németh Árpád Endréné

Konyhai kisegítõ

2020.08.13

2021.01.20

Festõ és mázoló

2020.09.24

2021.01.20

2020.06.04

2021.01.20

2020.08.05

2021.01.20

Megjegyzés

Jelentkezés
Foglalkoztatónál:emailben a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, TULIPÁN út 11.

HT COLOR Festõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
BEST-TRADE COMPANY MEZÕGAZD.ÉS
KER.KFT.
BEST-TRADE COMPANY MEZÕGAZD.ÉS
KER.KFT.

Egyéb, máshova nem
sorolható feldolgozóipari gép
kezelõje
Szarvasmarha-, ló-, sertés-,
juhtartó és -tenyésztõ
Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

Trenkwalder Kft.

Egyszerû ipari foglalkozású

2020.08.05

2021.01.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.

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

2020.09.29

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20 áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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, KülsõKórház 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, KülsõKórház utca 2.

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó,
szakgondozó

2020.08.05

Festõ szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezõk
jelentkezését is várják.

A foglalkoztatónál a 06/20/912-4949-es
telefonszámon.
Penczákné Császár Melinda Email címe:
allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 20/414-8473

Kiemelt, nagyon jó fizetés. Teljesen gépesített telep. Családias Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, Szarvasmarha telep
légkör. Hosszútávú munka.
.
Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, Szarvasmarha telep
2021.01.20
.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet
folytató egység vezetõje

Érv.
kezdete

2020.09.29

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20
elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárást a pályázat
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális segítõ

Érv.
kezdete

2020.09.29

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20
áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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, KülsõKórház 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, KülsõKórház utca 2.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális gondozó,
szakgondozó

Érv.
kezdete

2020.09.29

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20
áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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, KülsõKórház 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, KülsõKórház utca 2.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet
folytató egység vezetõje

Érv.
kezdete

2020.09.29

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20
áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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, KülsõKórház 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, KülsõKórház utca 2.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet
folytató egység vezetõje

Érv.
kezdete

2020.09.30

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Elektronikus úton Ávár Kinga mb. intézményvezetõ
létesítését nem teszi lehetové. Nyilatkozat arról, hogy nem áll
2021.01.20
részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen
cselekvoképességet érinto gondnokság alatt és a pályázati
keresztül
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, KülsoKórház 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.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet
folytató egység vezetõje

2020.09.29

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
Elektronikus úton Ávár Kinga részére a
2021.01.20 áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
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, KülsõKórház 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, KülsõKórház utca 2.

PLATÁN DENT FOGÁSZATI BT.

Fogászati asszisztens

2020.02.17

2021.01.20

Mezõgazdasági segédmunkás 2020.05.25

2021.01.20

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ

Dentálhigénikus végzettség elõny.

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkezõ varrónõt keres
Nagypáliban található varrodájába. - 1 mûszakos munkarend rugalmas munkaidõ ( 6 órás, 8 órás) - útiköltség támogatás

Foglalkoztatónál:
Dormán Zoltán Email címe:
dormanzoltan68@gmail.com Telefonszáma: 30/2-774623

"ERGO-DRESS" Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkaruha- és védõruhakészítõ

2020.11.23

2021.01.21

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos

2020.11.23

2021.01.21

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
gocsejmetal2000@gmail.com

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hegesztõ, lángvágó

2020.11.23

2021.01.21

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
gocsejmetal2000@gmail.com

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Építõipari segédmunkás

2020.11.24

2021.01.22

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

Polgár Tibornénél a 06/30/577-4842-es
telefonszámon.

Jelentkezés Mészégetõ Rebekánál a +3670/366-7740
telefonszámon.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kõmûves

2020.11.24

2021.01.22

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

Jelentkezés Mészégetõ Rebekánál a +3670/366-7740
telefonszámon.

HOMELAND Építõipari, Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Ács

2020.11.24

2021.01.22

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

Jelentkezés: Mészégetõ Rebekánál a 06/70/366-7740es telefonszámon.

New Konstruktív Kft.
New Konstruktív Kft.

Hegesztõ, lángvágó
Gépészmérnök

2020.11.24
2020.11.24

2021.01.22
2021.01.22

Jelentkezés a 06/70/3637-694-es telefonszámon.
Jelentkezés a 06/70/3637-694-e telefonszámon.
Feladatok: Kosaras emelõgépekhez villamos vezérlõ
rendszerek megtervezése, kialakítása, villamos kapcsolási
rajzok elkészítése, szerelése. Amit kínálunk: - azonnali
munkakezdés, - versenyképes jövedelem, - munkavégzés egy
mûszakban (7:00-15:30), - hosszú távú, megbízható
munkahely, - családias légkör. Munkavégzés helye:
Telephelyünkön: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9. Jelentkezés
módja: Önéletrajzokat várjuk az europelift@t-online.hu e-mail
címre. Tárgyban legyen szíves megjelölni a pályázott pozíció
megnevezését.

A 06/20/947-4767-es telefonszámon vagy az
europelift@t-online.hu e-mail címen.

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elektromûszerész

2020.11.24

2021.01.22

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû Társaság

Lakatos

2020.11.24

2021.01.22

Páter 50 Gyógyszertár Kft

Gyógyszertári
szakasszisztens

2020.11.25

2021.01.23

Fém- és egyéb tartószerkezet2020.11.26
szerelõ

2021.01.24

Mûanyag alkatrészek gyártása és ezzel kapcsolatos
munkafolyamatok 8 általános végzettség 3 mûszak vállalása
Elõny mûanyag-fröccsöntésben tapasztalat Kiemelt
mûszakpótlék Kiemelt alapbér Bejárás támogatás

Gángó Renáta Email címe: Gango.Renata@whc.hu
Telefonszáma: 30/269-6682

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

ZALADIAG Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

SEMESI JÓZSEF

SEMESI JÓZSEF

ZALAI HUKE KFT.

A 06/20/947-4767-es telefonszámon vagy az
europelift@t-online.hu e-mail címen.
Jelentkezés a 06/30/2355-611-es telefonszámon, vagy
a levendula2002@gmail.com e-mail címen.

Villamosipari technikus
(elektronikai technikus)

2020.09.28

2021.01.24

A munkáltató jármûipari berendezések beüzemelésével,
kalibrálásával, javításával foglalkozik. Elektronikai technikusi
munkakörbe vár jelentkezõket gépésztechnikusi
képzettséggel.

Fényképes önéletrajzzal a zaladiag@zaladiag.hu email címen.

Pizzakészítõ szakács

2020.09.29

2021.01.25

A munkáltató szakképzettség nélkül gyakorlattal rendelkezõk
jelentkezését is várja.

A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/884-9251

2020.09.29

2021.01.25

A foglalkoztatónál a 06/70/884-9251es
telefonszámon.

2020.11.27

2021.01.25

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta út 65.

Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerû
szolgáltatási és szállítási
foglalkozású
Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerû
szolgáltatási és szállítási
foglalkozású

Foglalkoztató

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru
Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Fleisch-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkakör

Számlázási ügyintézõ

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

Hús- és hentesáru-eladó

Portás, telepõr, egyszerû õr

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.11.30

2021.01.28

A munkáltató számlázó munkakör betöltéséhez várja a
jelentkezõket. Elvárások: - érettségi - számítógép kezelõ
ismeret Az élelmiszeriparban eltöltött gyakorlat elõnyt jelent.
Nappalos munkakör. Munkarend:2 mûszakban: egyik héten
08:00-16:00 óráig, másik héten 12:00-20:00 óráig. Fizetés
210.600,- Ft/hó bruttótól próbaidõ alatt, megbeszélés szerint.
Jelentkezéseket várják személyesen, telefonon és e-mailben
is. Keresni lehet: Molnár Mátyás Tel.: 30/602-4132 E-mail cím:
molnartelep@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/602-4132 e-mailben:
molnartelep@gmail.com

2020.11.30

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is
várja a foglalkoztató. Elvárt végzettség a villanyszerelõ
szakképesítés. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés,
2021.01.28
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon
és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve
30/491-2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

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

2020.10.02

A munkáltató szakképzettség hiányában tapasztalattal
rendelkezõk, valamint pályakezdõk és nyugdíjasok
2021.01.28
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.

2020.11.30

2021.01.28

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését
várja a foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ
megbeszélés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint, 95.000,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket személyesen,
telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201
illetve 30/491-2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.tonline.hu

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

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

2020.11.30

2021.01.28

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését
várja a foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ: 5.00-9.00 10.00-14.00 16.00-20.00 Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint, 80.500,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató.
Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 E-mail cím:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Villamosberendezésösszeszerelõ

2020.11.30

2021.01.28

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

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

2020.11.30

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is
várja a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
2021.01.28
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató.
Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 E-mail cím:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Forgácsoló

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

SPAR Magyarország Kft. (SPAR)

Bolti pénztáros,
jegypénztáros

2020.12.01

2021.01.29

Foglalkoztatónál:

2021.01.29

Foglalkoztatónál: JAKAB SÁNDORNÉ
:Telefonszáma: 92/368-006

JAKAB Fa és Bútoripari Termelõ és Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Faipari gyári munkás

2020.12.01

Megjegyzés

Jelentkezés

KÖNIG KFT

Gépszerelõ és -karbantartó
lakatos

2020.12.02

2021.01.30

LAKATOS MUNKAKÖR! Zalaegerszegi munkahelyre, azonnali
kezdéssel,lakatos munkakörbe,munkavállalók jelentkezését
várjuk,több mûszakos munkarendbe. Fõbb feladatok: - az
üzem területén található termelõ berendezések rendszeres
karbantartása üzemzavarok elhárítása - gépek karbantartása,
hibák kijavítása Elvárások: - géplakatos vagy mechanikai
mûszerész végzettség vagy - szerkezeti lakatos végzettség
karbantartási területen szerzett gyakorlattal - pontosság,
megbízhatóság, problémamegoldó képesség - többmûszakos
munkarend vállalása Elõnyt jelent: -emelõgéphez (daru,
targonca), ollós személyemelõhöz szükséges végzettség
megléte. -pneumatika rendszerek karbantartása területén
szerzett tapasztalat Hosszútávú munkalehetõség! Útiköltség
térítés /Mt. szerint/. Jelentkezni: 30/904-7511,30/256-2615

KÖNIG KFT

Gépbeállító mûszerész

2020.12.02

2021.01.30

Gépbeállító munkakörben szerzett tapasztalat elõnyt jelent.

Pylon-94 Kft.

Fémfestõ, fémmázoló

2020.12.03

2021.01.31

Pylon-94 Kft.

Hegesztõ, lángvágó

2020.12.03

2021.01.31

Pylon-94 Kft.

Szerkezetlakatos

2020.12.03

2021.01.31

Borda Péter õstermelõ

Tehenészeti állatgondozó

2020.12.04

2021.02.01

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mérlegképes könyvelõ

2020.06.30

2021.02.01

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Eötvös köz 10

TEKT Képzési és Tanácsadó Kft

Ipari tevékenységet folytató
egység vezetõje

2020.06.23

2021.02.01

Foglalkoztatónál: a meszeros.adrienn@tekt.hu címen
önéletrajzzal

Konyhai kisegítõ

2020.06.25

2021.02.01

Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-6917

Általános karbantartó

2020.06.29

2021.02.01

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
CONNECT HUNGARY Informatikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Automata fejõrendszer kezelése. Lehet vállalni csak délelõttöt
vagy csak délutánt, azaz részmunkát. Fizetés: nettó
1000Ft/óra, megbeszélés megegyezés szerint.

Jó kereseti lehetõség. Pályakezdõk jelentkezését is várják.
Munkaviszony 1 hónapos próbaidõvel kezdõdik.

Jelentkezni a 06/30/904-7511-es vagy a 06/30/2562615-ös telefonszámon.

Jelentkezni a 06/30/904-7511-es vagy a 06/30/2562615-ös telefonszámon.
telefonon: Ökrös Attila - 30/319-6366 e-mailben:
allas@pylon.hu
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-mailben:
allas@pylon.hu
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-mailben:
allas@pylon.hu
Jelentkezni a 06/30/334-8002 telefonszámon.

Gönczöl Zoltán Email címe: wpczala@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

SMH TRADE Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános irodai
adminisztrátor

2020.12.04

Budapesti Központtal rendelkezõ, dinamikusan fejlõdõ cég kis
létszámú, zalaegerszegi csapatába keres adminisztrációs
munkára kollégát azonnali kezdéssel, alkalmazotti
jogviszonyban. Feladatok: - Beszerzésekkel és árajánlatokkal
kapcsolatos ügyintézés - Megrendelések leadása, kezelése,
nyomon követése - Ügyfelekkel és beszállítókkal való
kapcsolattartás - Általános irodai feladatok, adatrögzítés,
postázás Elvárások: - Jó problémamegoldó képesség - Jó
2021.02.01
kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt Szakmai igényesség, hitelesség - Megbízható, terhelhetõ
lojális személyiség - Logikus gondolkodásmód - Önálló
munkavégzésre alkalmas, talpraesett személyiség Számítógépes rutinos, felhasználói ismeretek (Word, Excel,
stb.) Elõny: - Angol nyelvtudás Juttatások: - céges telefon nettó 180.000,- Ft-os kezdõ fizetés - bejelentett munkaviszony
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal e-mailen:
iroda.info.zeg@gmail.com címen.

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mûanyagipari gépkezelõ

2020.06.25

2021.02.01

Borda Péter õstermelõ

Tehenészeti állatgondozó

2020.12.04

2021.02.01

2020.11.16

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
2021.02.03
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

KÖNIG KFT

Karbantartó villanyszerelõ

Jelentkezés

Jelentkezni az iroda.info.zeg@gmail.com e-mail
címen lehet.

Foglalkoztatónál: Kvárik Rita Email címe:
jelentkezes.evo@gmail.com Telefonszáma: 20/259
6822
Fizetés megbeszélés megegyezés szeint. Lehet vállalni csak
délelõtött vagy csak délutánt, azaz részmunkát.

Jelentkezni a 06/30/334-8002-es telefonszámon.

Jelentkezni a 06/30/904-7511; 06/30/256-2615-ös
telefonszámon vagy a konig8@t-online.hu e-mail
címen.

Foglalkoztató

KÖNIG KFT

Munkakör

Ultrahanghegesztõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.12.07

2021.02.04

SORFELELÕS! Zalaegerszegi partnerünk részére,sorfelelõs
munkakörbe, munkavállalók jelentkezését várjuk,három
mûszakos munkarendbe. Feladatok, felelõsségek: Az
ultrahangos hegesztés elsajátítása és folyamatos fejlesztése
A gyártóeszközök megismerése, kezelése, beállítása és
rendeltetésszerû üzemeltetése A gépeken a folyamatos
anyagellátás biztosítása Gépeken az átállások végrehajtása A
termékek csomagolása, raktárra adása Hõkezelõ kemence
kezelése Gyártógépek mûszaki állapotának felügyelete
Karantartási munkák elvégzése a karbantartási napló
utasítása alapján Elvárások: középfokú mûszaki végzettség,
számítógépes ismeret Elõny: gépbeállító munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat PÁLYAKEZDÕK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! Hosszútávú munkalehetõség!
Utiköltség térítés /Mt. szerint/. Jelentkezni:30/904-7511

Jelentkezni a 06/30/904-7511-es telefonszámon.

KAMEX Group Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gyártás-elõkészítõ

2020.12.08

Gyártáselõkészítõ munkatársat keres. Fõbb feladatok Egyedi
gyártású termékeink gyártási dokumentációjának elkészítése,
szükséges anyagok megrendelése, beszerzése Vevõi
megrendelések szakmai ellenõrzése, szükség esetén
egyeztetés a megrendelõkkel Mûszaki tanácsadás ügyfelek és
érdeklõdõk részére Árajánlatok készítése és nyomon követése
Elvárások Gyártás, gyártáselõkészítés területen szerzett
tapasztalat Jó mûszaki érzék, gyakorlatias gondolkodásmód
Pontos, precíz, önálló, felelõsségteljes munkavégzés Kiváló
problémamegoldó készség CAD program és MS Office
2021.02.05
felhasználói szintû ismerete Elõnyt jelent Belsõépítészeti,
bútoripari vagy építészeti ismeretek Kereskedelemben,
mûszaki értékesítésben szerzett tapasztalat Angol
nyelvismeret Amit kínálunk Önálló munkavégzés, amely során
kiteljesedhetsz Szakmai fejlõdési lehetõség, nemzetközi
környezet Változatos munka Mobiltelefon, amit nem kell
hazavinned Versenyképes jövedelem Emberközpontú vállalati
környezet Egyéb Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
Munkakezdés azonnal Jelentkezés módja Ha ajánlatunk
felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes
önéletrajzát email címünkre: biro.maria@kamex.co.hu

MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Élelmiszerbolti eladó

2020.12.08

2021.02.05

Ágh Csabáné Email címe: l925@mecsefuszert.hu
Telefonszáma: 30/644-2663

Baján Géza

Áruterítõ gépkocsivezetõ

2020.06.22

2021.02.05

FoglalkoztatónálBaján Géza Email címe:
geza.bajan@gmail.com Telefonszáma: 30/508-3335

Foglalkoztatónál:email címr
biro.maria@kamex.co.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Élelmiszerbolti eladó

2020.12.09

2021.02.06

Ágh Csabáné Email címe: l925@mecsefuszert.hu
Telefonszáma: 30/644-2663

HORVÁTH GÁBOR,VÁLLALKOZÓ

Kertészmérnök

2020.12.09

2021.02.06

A foglalkoztatónál a 06/30/902-7230-as
telefonszámon.

2020.12.09

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai
végzettség nem szükséges, de megléte illetve a hasonló
területen megszerzett gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés
2021.02.06
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet:
Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai
végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a
munkáltató. Keresni lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980

KL-BAU JUNIOR Építõ és Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ács

Megjegyzés

KL-BAU JUNIOR Építõ és Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2020.12.09

2021.02.06

AM EU Hilfe Dienst Kft

Gipszkarton és álmennyezet
szerelõ

2020.12.10

2021.02.07

AM EU Hilfe Dienst Kft

Kõmûves

2020.12.10

2021.02.07

Pályakezdõk jelentkezését is várják.

2021.02.07

Munkaidõ: részben éjjeli; 04:00-12:00 óráig. Kezdõ fizetés:
nettó195 000,- Ft/hó.

Jelentkezés

A foglalkoztatónál telefonon: 06/30/403-5337 vagy emailben: adorjanzsolt2@gmail.com
A Foglalkoztatónál telefonon: 06/30/403-5337 vagy email-en adorjanzsolt2@gmail.com

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru
Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.12.10

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI KFT.

Forgácsoló

2020.12.11

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI KFT.

Famegmunkálógép-kezelõ

2020.12.11

Forgácsoló, fémipari végzettség elõnyt jelent. Jelentkezni
2021.02.08 lehet önéletrajz megküldésével e-mailben az info@intergep.hu
címen
2021.02.08
Faipari tapasztalat elõnyt jelent.

Kovács Csaba egyéni vállalkozó

Konyhai kisegítõ

2020.12.11

2021.02.08

MetLife Europe Limited Magyarországi
Fióktelepe

Pénzügyi tanácsadó

2020.12.11

2021.02.08

Kovács Csaba egyéni vállalkozó

Szakács

2020.12.11

2021.02.08

személyesen, telefonon (14.30-16.00 között: 30/5089460

2020.12.11

Bérezés: megbeszélés szerint Munkakör: kõmûves munkák és
térburkolás Elvárás: kõmûves végzettség, vagy kõmûves
2021.02.08
gyakorlat megléte Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és
környéke Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailen Tel.: 30/2545544; e-mail: femkofa@freemail.hu

A foglalkoztatónál a 06/30/254-5544-es
telefonszámon vagy a femkofa@freemail.hu e-mail
címen.

Rózsás József István egyéni vállalkozó

Kõmûves

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos

2020.12.11

2021.02.08

LÕBER Kft

Víz-gáz és központi
fûtésszerelõ

2020.12.11

2021.02.08

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

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

A foglalkoztatónál telefonon; Molnár Mátyás Tel.:
30/602-4132
Önéletrajz megküldése az info@intergep.hu e-mail
címre.
Önéletrajzzal az info@intergep.hu e-mail címen.
személyesen, telefonon (14.30-16.00 között: 30/5089460
A foglakoztatónál a 06/70/300-2806-os telefonszámon
vagy a szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

telefonon: 30/500-1820

A foglalkoztatónál a 06/30/8965-272-es
telefonszámon vagy az imfo@thermodom.hu e-mail
címen.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó Korlátolt Fém- és egyéb tartószerkezet2020.12.11
Felelõsségû Társaság
szerelõ

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.02.08

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

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

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet:
ceg.kft.2001@gmail.com

TOP-SOLAR KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2020.12.11

2021.02.08

INTERGÉP IPARI és KERESKEDELMI KFT.

Forgácsoló

2020.12.11

2021.02.08

Kovács Csaba egyéni vállalkozó

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.12.11

2021.02.08

Azonnali kezdési lehetõség. "B" kategóriás jogosítvány
szükséges.

személyesen, telefonon (14.30-16.00 között: 30/5089460

MetLife Europe Limited Magyarországi
Fióktelepe

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

2020.12.11

2021.02.08

A munkáltató telefonos asszisztensi feladatok ügyféltoborzás, idõpontegyeztetés- végzésére keres
munkavállalókat. A foglalkoztatás napi 4 órában, illetve
megbízási szerzõdés keretében történik.

A foglalkoztatónál a 06/70/300-2806-os
telefonszámon vagy a szabo.agnes@metlifenet.hu email címen.

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Építõ- és építésztechnikus

2020.12.11

2021.02.08

Feladatok: -mûszaki elõkészítés -egyéb irodai asszisztencia
"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Fizetés:
megybeszélés , megegyezés szerint. Jelentkezni:
önéletrajzzal az euro.siding@gmail.com e-mail címen.

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

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Karosszéria lakatos

2020.12.14

2021.02.11

Ágoston József egyéni vállalkozó

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2020.12.14

2021.02.11

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gépjármûszerelõ

2020.12.14

2021.02.11

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szobafestõ

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Víz-gáz és központi
fûtésszerelõ

2020.12.14

2020.12.14

2020.12.14

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

Önéletrajz leadásával személyesen 8900
Zalaegerszeg, Mezõ út 46. vagy e-mail címen:
mihok.gabor@mcar.hu
Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Rákóczi Ferenc utca
39
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 46.

2021.02.11

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk.
Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail:
salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon vagy a
salamonrobert44@gmail.com e-mail címen.

2021.02.11

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk.
Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail:
salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon vagy a
salamonrobert44@gmail.com e-mail címen.

2021.02.11

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk.
Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail:
salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon vagy a
salamonrobert44@gmail.com e-mail címen.

Foglalkoztató

Munkakör

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

Szociális és mentálhigiénés
munkatárs

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

Érv.
kezdete

2020.12.14

2020.12.14

Érv. vége

Megjegyzés

Elvárás a felsõfokú, szakirányú végzettség: - szociális munkás
- szociálpedagógus - pszichológus Fizetés Kjt. alapján,
2021.02.11 megbeszélés szerint. A jelentkezéseket telefonon és e-mailben
várják Keresni lehet: Kardos Ádám Tel.: 30/233-2420 E-mail:
adam.kardos@voroskereszt.hu

2021.02.11

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várjuk Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várjuk.
Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail:
salamonrobert44@gmail.com

Jelentkezés

A 06/30/233-2420-as telefonszámon vagy az
adam.kardos@voroskereszt.hu e-mail címen.

A 06/30/252-0927-es telefonszámon vagy a
salamonrobert44@gmail.com e-mail címen.

