
Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

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

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

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.

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



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 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

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.

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

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.

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.

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.

GERI-VILL KFT.
Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.11.17 2021.01.15

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kert 

út 41.
Barabau-System 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Szerkezetlakatos 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.

Barabau-System 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Nyílászáró beépítõ 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.

Barabau-System 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Épületasztalos 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.

Dealer Line Kft. Egyszerû ipari foglalkozású 2020.11.19 2021.01.17
Feladatok: változatos famunkák, gépkezelés, nyílászáró 

szerelés. 

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

az info@nostradicasa.hu e-mail címen.

Barabau-System 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Tetõ- és homlokzatszigetelõ 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.

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.

SUPAIRMAN ZEGO 

Építõipari, -Kivitelezõ és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületfestõ, mázoló 2020.11.20 2021.01.18 A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MetaPlus Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Udvaros 2020.09.23 2021.01.19
A foglalkoztatónál a 06/20/775-7699-es 

telefonszámon.

HT COLOR Festõ és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Festõ és mázoló 2020.09.24 2021.01.20
Festõ szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezõk 

jelentkezését is várják.

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

telefonszámon.

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

Rákóczi út 1-3.

"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

"Göcsej-Metál" Szolgáltató 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2020.11.23 2021.01.21
telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

gocsejmetal2000@gmail.com

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Munkaruha- és védõruha-

készítõ
2020.11.23 2021.01.21

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkezõ varrónõt keres  

Nagypáliban található varrodájába. - 1 mûszakos 

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

útiköltség támogatás 

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

telefonszámon.

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. 

Jelentkezés Mészégetõ Rebekánál a 

+3670/366-7740 telefonszámon.

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 

06/70/366-7740-es telefonszámon.

New Konstruktív Kft. Gépészmérnök 2020.11.24 2021.01.22
Jelentkezés a 06/70/3637-694-e 

telefonszámon.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Elektromûszerész 2020.11.24 2021.01.22

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
Lakatos 2020.11.24 2021.01.22

A 06/20/947-4767-es telefonszámon vagy 

az europelift@t-online.hu e-mail címen.

New Konstruktív Kft. Hegesztõ, lángvágó 2020.11.24 2021.01.22
Jelentkezés a 06/70/3637-694-es 

telefonszámon.

ZALADIAG Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

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 e-mail címen.

SEMESI JÓZSEF Pizzakészítõ szakács 2020.09.29 2021.01.25
A munkáltató szakképzettség nélkül gyakorlattal 

rendelkezõk jelentkezését is várja.

A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/884-

9251

SEMESI JÓZSEF

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.09.29 2021.01.25
A foglalkoztatónál a 06/70/884-9251es 

telefonszámon.

B és B Glass Kft. Mûszaki elõkészítõ 2020.10.22 2021.01.28

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Forgácsoló 2020.11.30 2021.01.28

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

is várja a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

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

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosberendezés-

összeszerelõ
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 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

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

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.11.30 2021.01.28

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

is várja a foglalkoztató. Elvárt végzettség a villanyszerelõ 

szakképesítés. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-

201 illetve 30/491-2375 E-mail cím: 

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

Fleisch-Hús Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Hús- és hentesáru-eladó 2020.10.02 2021.01.28

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SZERAPISZ-ZALA Gyártó 

és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Portás, telepõr, egyszerû õr 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.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

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 

Jelentkezni a 06/30/904-7511-es vagy a 

06/30/256-2615-ös telefonszámon.

KÖNIG KFT Gépbeállító mûszerész 2020.12.02 2021.01.30 Gépbeállító munkakörben szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
Jelentkezni a 06/30/904-7511-es vagy a 

06/30/256-2615-ös telefonszámon.

Pylon-94 Kft. Hegesztõ, lángvágó 2020.12.03 2021.01.31
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-

mailben: allas@pylon.hu

Pylon-94 Kft. Fémfestõ, fémmázoló 2020.12.03 2021.01.31
telefonon: Ökrös Attila - 30/319-6366 e-

mailben: allas@pylon.hu

Pylon-94 Kft. Szerkezetlakatos 2020.12.03 2021.01.31
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 e-

mailben: allas@pylon.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SMH TRADE Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2020.12.04 2021.02.01

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 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.)  - Középszintû 

angol nyelvtudás   Juttatások: - céges telefon - nettó 

200.000,- Ft-os kezdõ fizetés - bejelentett munkaviszony   

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal e-mailen: 

iroda.info.zeg@gmail.com címen. 

Jelentkezni az iroda.info.zeg@gmail.com e-

mail címen lehet.

TEKT Képzési és 

Tanácsadó Kft

Ipari tevékenységet folytató 

egység vezetõje
2020.06.23 2021.02.01

Foglalkoztatónál: a 

meszeros.adrienn@tekt.hu címen 

önéletrajzzal

Zalaegerszegi Szakképzési 

Centrum

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2020.08.10 2021.02.01

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

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

Borda Péter õstermelõ Tehenészeti állatgondozó 2020.12.04 2021.02.01

Automata fejõrendszer kezelése.  Lehet vállalni csak 

délelõttöt vagy csak délutánt, azaz részmunkát. Fizetés: 

nettó 1000Ft/óra, megbeszélés megegyezés szerint.

Jelentkezni a 06/30/334-8002 

telefonszámon.

Borda Péter õstermelõ Tehenészeti állatgondozó 2020.12.04 2021.02.01
Fizetés megbeszélés megegyezés szeint. Lehet vállalni 

csak délelõtött vagy csak délutánt, azaz részmunkát.

Jelentkezni a 06/30/334-8002-es 

telefonszámon.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

BÖDÖR Vendéglátó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Konyhai kisegítõ 2020.06.25 2021.02.01 Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-6917

"M.M Könyvelõ" Könyvelõ 

és Könyvvizsgáló Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mérlegképes könyvelõ 2020.06.30 2021.02.01
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Eötvös köz 10

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

KÖNIG KFT Karbantartó villanyszerelõ 2020.11.16 2021.02.03

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KÖNIG KFT Ultrahanghegesztõ 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.

Szekér Szabolcs Egyéni 

Vállalkozó
Ablakszerelõ 2020.01.13 2021.02.05

Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér 

Szabolcsnál

HORVÁTH 

GÁBOR,VÁLLALKOZÓ
Kertészmérnök 2020.12.09 2021.02.06

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

telefonszámon.

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Kõmûves 2020.12.09 2021.02.06

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 2020.12.09 2021.02.06

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai 

végzettség nem szükséges, de megléte illetve a hasonló 

területen megszerzett gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980

AM EU Hilfe Dienst Kft Kõmûves 2020.12.10 2021.02.07 Pályakezdõk jelentkezését is várják.

A Foglalkoztatónál telefonon: 06/30/403-

5337 vagy e-mail-en 

adorjanzsolt2@gmail.com

AM EU Hilfe Dienst Kft
Gipszkarton és álmennyezet 

szerelõ
2020.12.10 2021.02.07

A foglalkoztatónál telefonon: 06/30/403-

5337 vagy e-mailben: 

adorjanzsolt2@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 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.

A foglakoztatónál a 06/70/300-2806-os 

telefonszámon vagy a 

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

INTERGÉP IPARI és 

KERESKEDELMI KFT.
Forgácsoló 2020.12.11 2021.02.08

CNC gépek programozásában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várják.  Jelentkezni lehet 

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben, az 

info@intergep.hu címen. 

Önéletrajzzal a foglalkoztatónál az 

info@intergep.hu e-mail címen.

INTERGÉP IPARI és 

KERESKEDELMI KFT.
Forgácsoló 2020.12.11 2021.02.08

Forgácsoló, fémipari végzettség elõnyt jelent. Jelentkezni 

lehet önéletrajz megküldésével e-mailben az 

info@intergep.hu címen 

Önéletrajz megküldése az 

info@intergep.hu e-mail címre.

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Fém- és egyéb tartószerkezet-

szerelõ
2020.12.11 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

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: 30/508-9460

Kovács Csaba egyéni 

vállalkozó
Konyhai kisegítõ 2020.12.11 2021.02.08

személyesen, telefonon (14.30-16.00 

között: 30/508-9460

Kovács Csaba egyéni 

vállalkozó
Szakács 2020.12.11 2021.02.08

személyesen, telefonon (14.30-16.00 

között: 30/508-9460

INTERGÉP IPARI és 

KERESKEDELMI KFT.
Famegmunkálógép-kezelõ 2020.12.11 2021.02.08 Faipari tapasztalat elõnyt jelent.

Önéletrajzzal az info@intergep.hu e-mail 

címen.

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 e-mail címen.

LÕBER Kft
Víz-gáz és központi 

fûtésszerelõ
2020.12.11 2021.02.08

A foglalkoztatónál a 06/30/8965-272-es 

telefonszámon vagy az 

info@thermodom.hu e-mail címen.

TOP-SOLAR KFT.
Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.12.11 2021.02.08

"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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2020.12.11 2021.02.08

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

Rózsás József István 

egyéni vállalkozó
Kõmûves 2020.12.11 2021.02.08

Bérezés: megbeszélés szerint Munkakör: kõmûves munkák 

és térburkolás Elvárás: kõmûves végzettség, vagy kõmûves 

gyakorlat megléte Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és 

környéke Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailen Tel.: 30/254-

5544; e-mail: femkofa@freemail.hu 

A foglalkoztatónál a 06/30/254-5544-es 

telefonszámon vagy a 

femkofa@freemail.hu e-mail 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.

KAMEX Group 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kereskedelmi ügyintézõ 2020.11.06 2021.02.10

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Árufuvarozó 

(gépkocsivezetõ)
2020.10.26 2021.02.10

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Köztársaság út 1/A.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Elektromûszerész 2020.03.11 2021.02.10

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

job@zalakeramia.hu e-mail címen.

POPISHOP Mozgóbolt 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Pék 2020.10.15 2021.02.10
Foglalkoztatónál: Email címe: 

popishopmozgoboltkft@gmail.com

ETALON Zala Építõipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kocsitakarító 2020.10.21 2021.02.10 Szucs László : Telefonszáma: 20/961 2334

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szobafestõ 2020.12.14 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.

Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete

Szociális és mentálhigiénés 

munkatárs
2020.12.14 2021.02.11

Elvárás a felsõfokú, szakirányú végzettség: - szociális 

munkás - szociálpedagógus - pszichológus  Fizetés Kjt. 

alapján, megbeszélés szerint. A jelentkezéseket telefonon 

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

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

A 06/30/233-2420-as telefonszámon vagy 

az adam.kardos@voroskereszt.hu e-mail 

címen.

Ágoston József egyéni 

vállalkozó

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.12.14 2021.02.11

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Rákóczi 

Ferenc utca 39

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.12.14 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.

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.12.14 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.

M CAR SOLUTIONS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Karosszéria lakatos 2020.12.14 2021.02.11

Önéletrajz leadásával személyesen 8900 

Zalaegerszeg, Mezõ út 46. vagy e-mail 

címen: mihok.gabor@mcar.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

M CAR SOLUTIONS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépjármûszerelõ 2020.12.14 2021.02.11
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ 

út 46.

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Víz-gáz és központi 

fûtésszerelõ
2020.12.14 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.

SPILLER 2000 KFT. Esztergályos 2020.12.16 2021.02.13
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

SPILLER 2000 KFT. Marós 2020.12.16 2021.02.13 A munkáltató gyakorlattal rendelkezõket vár. 
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

SPILLER 2000 KFT. Forgácsoló 2020.12.16 2021.02.13
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

AQ ANTON Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
NC, CNC gépkezelõ 2020.12.16 2021.02.13

Fõ feladatok: - CNC szikraforgácsoló gépek üzemeltetése, 

mûködtetése, napi karbantartása, tisztítása - 

munkafolyamatok dokumentálása - termékek 

méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása - technológiai 

folyamatok közötti anyagmozgatás lebonyolítása 

Elvárások: - gépipari végzettség - informatikai 

alapismeretek - 3 mûszakos munkarend vállalása 

Jelentkezni lehet 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

Kármán Csaba Bálint 

vállalkozó
Klímaszerelõ 2020.12.16 2021.02.13

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen 

és Budapesten. Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a 

szállás biztosított, szállodában. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Jelentkezéseket 

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

Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

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

9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com 

A foglalkoztatónál telefonon: 06/30/202-

9923 vagy e-mail-en 

triplakomfort@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Kármán Csaba Bálint 

vállalkozó
Kõmûves 2020.12.16 2021.02.13

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen 

és Budapesten. Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a 

szállás biztosított, szállodában. Gyakorlat elõnyt jelent. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Jelentkezéseket 

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

Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

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

9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com 

A foglalkoztatónál telefonon: 06/30/202-

9923 vagy e-mail-en: 

triplakomfort@gmail.com

SPILLER 2000 KFT. Marós 2020.12.16 2021.02.13
Idõpontegyeztetés a 06/92/510-166-os 

telefonszámon.

AQ ANTON Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gyártósori összeszerelõ 2020.12.16 2021.02.13

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

AQ ANTON Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Fémcsiszoló, köszörûs, 

szerszámköszörûs
2020.12.16 2021.02.13

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

DIAMANT BAU & FINANZ 

Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság

Építõipari segédmunkás 2020.10.19 2021.02.14
A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/775-

6398.

DIAMANT BAU & FINANZ 

Építõipari és Pénzügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság

Kõmûves 2020.10.19 2021.02.14
A foglalkoztatónál telefonon: 06/70/775-

6398



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SINKÓ ZALA Építõipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható ipari és építõipari 

foglalkozású

2020.12.17 2021.02.14

Szakképzettség nem szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. A 

munkáltató kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/268-1681 E-mail cím: 

sinkozalabt@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/268-1681 e-

mailben: sinkozalabt@gmail.com

SINKÓ ZALA Építõipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Ács 2020.12.17 2021.02.14

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg 

és környéke. Fizetés megbeszélés alapján: 300.000,- Ft/hó 

nettó. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a munkáltató. Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 

30/268-1681 E-mail cím: sinkozalabt@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/268-1681 e-

mailben: sinkozalabt@gmail.com

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ, 

villanyszerelõ
2020.12.17 2021.02.14

A Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47.) megbízható, 

munkájára igényes, lelkiismeretes, villanyszerelõ 

szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat keres, 

kaputechnikai berendezések telepítésére és 

karbantartására, szervízelésére. Kezdõ fizetés: bruttó 

330.000,-Ft. Jelentkezni lehet e-mailben illetve személyesen. 

E-mail cím: munkaugy@liftgeneral.hu (fényképes önéletrajz 

megküldésével) Személyesen: a 92/599-217 számon történõ 

telefonos egyeztetést követõen, a délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: munkaugy@liftgeneral.hu

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2020.12.17 2021.02.14

A Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47.) megbízható, 

munkájára igényes, lelkiismeretes, lakatos szakképesítéssel 

rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai berendezések 

telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Kezdõ 

fizetés megegyezés, megbeszélés szerint. Jelentkezni lehet 

e-mailben illetve személyesen. E-mail cím: 

munkaugy@liftgeneral.hu (fényképes önéletrajz 

megküldésével) Személyesen: a 92/599-217 számon történõ 

telefonos egyeztetést követõen, a délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-

mailben: munkaugy@liftgeneral.hu

"METÁL-KER" Ipari 

Szolgáltató és Innovációs 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Szerkezetlakatos 2020.12.17 2021.02.14

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: Bogár 

Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"METÁL-KER" Ipari 

Szolgáltató és Innovációs 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2020.12.17 2021.02.14

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: Bogár 

Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758

"METÁL-KER" Ipari 

Szolgáltató és Innovációs 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Forgácsoló 2020.12.17 2021.02.14

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: Bogár 

Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 20/9571-758

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Futárszolgálati 

csomagszállító
2020.12.17 2021.02.14

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI szolgáltatási 

területre keresünk munkatársat ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFÕR 

munkakörbe. MIÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI? MIKET 

BIZTOSÍTUNK NEKED? -hivatalos, bejelentett munkabért, -

kezdésként egyszerûsített foglalkoztatás, -kiszámítható, 

napi 4 órás munkaidõt, MILYEN FELADATOK VÁRNAK 

RÁD? -a délelõtti órákban eljuttatod a meleg ebédet az 

egységekbe, valamint összegyûjtöd az ételtároló edényeket 

-visszaérkezve a fõzõkonyhára gondoskodsz az általad 

munkavégzéshez használt gépjármû takarításáról, tisztán 

tartásáról. MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA? -

Jellemzõen hétfõtõl péntekig, délelõttönként. -

Alkalmanként elõfordulhat hétvégi munkavégzés! MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? -B kategóriás jogosítvánnyal 

és gépjármû-vezetési gyakorlattal rendelkezel, -jó a fizikai 

erõnléted (az ételszállító edények súlya miatt), -pontos és 

kiszámítható vagy, munkádat felelõsségteljesen végzed. HA 

SZÍVESEN LENNÉL A CSAPATUNK TAGJA, VÁRJUK 

JELENTKEZÉSED! Jelentkezésedet, fényképes 

önéletrajzodat a következõ elérhetõségen várjuk: 

info.zala@hungast.hu 

Fényképes önéletrajzzal az 

info.zala@hungast.hu e-mail címen.

VARÁZS-GARÁZS ZALA 

KFT.
Autómosó 2020.12.18 2021.02.15

"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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Dormán Kálmán Béla 

egyéni vállalkozó
Pénzügyi ügyintézõ 2020.12.18 2021.02.15

Végrehajtói iroda pénzügyi ügyintézõ pozícióba 

munkatársat keres. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg  

Elvárások: -felsõfokú pénzügyi vagy számviteli végzettség -

legalább 2-3 éves szakmai tapasztalat -korábbi munkáltató 

által kiállított szakmai értékelés -az állás betöltése esetén 

hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet 

igazolására -felhasználói szintû számítógépes ismeret -

komplex gondolkodás -nagyfokú önállóság, terhelhetõség -

megbízható, precíz, dinamikus munkavégzés -a 

munkavégzéshez szükséges, végrehajtáshoz kapcsolódó 

jogszabályok elsajátítása  Feladatok: -banki terminálon 

keresztül történõ utalás elõkészítése, rögzítése -

bankszámlán lévõ tételek felosztása, könyvelése, 

számlázása -hatósági beszedési megbízások, letiltások 

kiadása, nyomon követése -az ügyek lezárása és ahhoz 

kapcsolódó végrehajtási cselekmények elvégzése -

könyvelési anyag összekészítése -pénzügyi kimutatások 

készítése  Elõnyt jelent: -mérlegképes könyvelõ végzettség  

Jelentkezni a jelenlegi életkornak megfelelõ fényképes 

önéletrajzzal kizárólag az alábbi e-mail címen lehet: 

vegrehajto8900@gmail.com 

Fényképes önéletrajzzal a 

vegrehajto8900@gmail.com e-mail címre.

OTP Ingatlanpont 

Ingatlanközvetítõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ingatlanközvetítõ 2020.12.18 2021.02.15

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pannon Mérnöki Iroda 

Tervezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosipari technikus 

(elektronikai technikus)
2020.12.18 2021.02.15

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

Gabonaszáritó Közkereseti 

Társaság
Gabonasiló-kezelõ 2020.07.06 2021.02.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock 

J út 98.
PANOMÉDIA Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Fényképész 2020.10.30 2021.02.25

email, fényképes önéletrajz a betöltendõ 

munkakör megjelölésével, 

hajdu.anita@webseta.hu

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépkezelõ, fakezelés 2020.11.04 2021.03.01 Kiemelkedõ fizetés, túlóra nélkül plusz jutattásokkal.
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

Manna Virágoskert 

Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mezõgazdasági 

segédmunkás
2020.11.09 2021.03.01 önálló munkavégzés jogosítvány

DORMÁN 

ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ

Egyszerû mezõgazdasági 

foglalkozású
2020.05.25 2021.03.01

Foglalkoztatónál: Dormán Zoltán Email 

címe: dormanzoltan68@gmail.com 

Telefonszáma: 30/2-774-623

Nagy Edit Fodrász 2020.01.20 2021.03.01
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi  út 1-3.

BÖBAK Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Autóelektronikai mûszerész 2019.10.03 2021.03.01 NAGYON JÓ FIZETÉS! Szállás megoldható!

Foglalkoztatónál: Barabási-Andor Kinga 

Email címe: bobakcar@bobakcar.hu 

Telefonszáma: 70/771-3505 

Tornyos és Társa 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2020.04.02 2021.03.01

Foglalkoztatónál:Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Tornyos és Társa 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb egyszerû építõipari 

foglalkozású
2020.04.02 2021.03.01

Foglalkoztatónál: Molnár Judit  

Telefonszáma: 92/566-050

Farkas Anna egyéni 

vállalkozó
Pultos 2021.01.04 2021.03.04

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja 

a munkáltató. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg 

Ruhagyári ABC Pavilonsor - Gyógygödör Nyitvatartás: 6.00-

20.00 Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

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

személyesen, telefonon: 30/291-3346

Horváth Attila Szobafestõ 2020.06.08 2021.03.04
Foglalkoztatónál:telefonos idõpont 

egyeztetés személyesen Zalaegerszegen

Mecsek Fûszért Zrt. 

Zalaegerszegi Hûtõház
Hûtõraktári rakodó 2021.01.04 2021.03.04

Az alapbéren kivûl, mûszak és hideg helyen történõ 

munkavégzésre is fizetnek pótlékot.

Zalaegerszeg Alsóerdei út 11. szám alatt 

minden csütörtökön 9 órakor

MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 2021.01.04 2021.03.04

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

biztosítási végzettség - diploma Vállalkozói jogviszony.

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

7083 illetve nemethne.hu@gmail.com

ZALA MEGYEI 

GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT és TERÜLETI 

GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Szakács 2021.01.04 2021.03.04
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi út 35.

MÓBER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Üzemanyagtöltõ állomás 

kezelõje
2021.01.04 2021.03.04

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.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MÓBER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2021.01.04 2021.03.04

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várja a 

foglalkoztató. Elvárások: - ADR vizsga - gyakorlat 

Megbeszélés szerint lehet másodállás, mellékállás, alkalmi 

munkavégzés is. Munkaidõ, fizetés megegyezés szerint. 

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.

AKKSI IPARI ÉS 

KERESKEDELMI KFT.
Pénzügyi ügyintézõ 2021.01.04 2021.03.04

Csányos SZKI  ,vagy fõiskolai , egyetemi számviteli, 

pénzügyi végzettséggel, angol vagy német nyelvtudással 

betölthetõ az állás.

Foglalkoztatónál:  az akksi@akksi.hu 

címre küldött önéletrajzzal.

Edelmann Hungary 

Packaging Zrt.
Pénzügyi ügyintézõ 2021.01.04 2021.03.04

A munkakörhöz tartozó feladatok: - kapcsolattartás a 

pénzügyi részleggel az SAP specifikus kérdésekben - 

teljeskörû problémamegoldás és támogatás a pénzügy és 

controlling SAP-t érintõ területein - problémák és 

követelmények kezelése - SAP pénzügyi és controlling 

modul bevezetésének koordinálása a külföldi 

leányvállalatoknál - az új SAP-specifikus projektek 

értékelése, követése, a tervezéstõl a megvalósításig 

Elvárások: - felsõfokú informatikus vagy közgazdász 

végzettség - SAP bevezetésben szerzett tapasztalat - FI és 

CO modulokhoz kapcsolódó stabil szakmai ismeretek - 

átfogó integrációs háttértudás, modulok közötti 

kapcsolódási pontok széleskörû ismerete - magabiztos 

angol nyelvtudás szóban és írásban, további nyelvtudás 

elõnyt jelent (német) - pontosság, precizitás, analitikai 

készség - kiváló kommunikációs képesség - 

felelõsségteljes munkavégzés, megbízhatóság - kreativitás, 

elemzõ és strukturális gondolkodásmód - stressztûrõ 

képesség Elõnyt jelent: - nyomdaipari területen szerzett 

tapasztalat - projektmenedzsment területén szerzett 

tapasztalat A munkáltató ajánlata: - modern munkahelyi 

környezet, stabil, hosszútávú munkalehetõség - folyamatos 

fejlõdési lehetõség, szakmai továbbtanulás támogatása - 

munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat 

Zalaegerszeg területén Munkavégzés helye és ideje: - 

Zalaegerszeg vagy otthoni munkavégzés - Munkaidõ: 7:30-

15:50 Jelentkezni lehet magyar és angol nyelvû önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

evelin.bedo@edelmann-group.com

Jelentkezni lehet magyar és angol nyelvû 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

evelin.bedo@edelmann-group.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Alkony-T Temetkezési és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Temetkezési foglalkozású 2021.01.05 2021.03.05 "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. személyesen, telefonon: 92/366-560

Zalaegerszegi  SZC  

Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

Épületgépészeti mérnök 2020.07.07 2021.03.05

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.

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zrt.
Egyéb termék-összeszerelõ 2021.01.05 2021.03.05

Salamon Petra Email címe: 

salamon.petra@gmail.com Telefonszáma: 

70/380 1553 

Bódisné Horváth Szilvia Pultos 2021.01.05 2021.03.05

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

MetaPlus Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb takarító és kisegítõ 2021.01.05 2021.03.05 kizárólag telefonon: 20/777-8940



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

GRAPHIKCONSULT Kft.
Egyéb nyomdaipari 

foglalkozások
2021.01.05 2021.03.05

A munkáltató nyomdai grafikai ismeretekkel rendelkezõ 

dekoratõrt szeretne foglalkoztatni. Elvárások: - 1-2 év 

gyakorlat - motivált viselkedés - fejlett kommunikációs 

készségek - számítógépes ismeret Elõny a Corell, 

Photoshop grafikai program ismerete. Kiemelt fizetés. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Gyõrffy Edina Tel.: 30/520-3132 E-mailben: 

gyorffy.edina@turboprint.hu

telefonon: 30/520-3132 e-mailben: 

gyorffy.edina@turboprint.hu

SZEKÉR-FA 

KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ BT

Térburkoló 2021.01.05 2021.03.05

Egyedi udvarok terméskõ burkolása a fõ profil. A 

munkafolyamatok maximálisan gépesítettek, a fizikai erõ 

kímélése miatt. Elõny: - földmunkagép kezelésében szerzett 

gyakorlat - kõmûves, hidegburkoló végzettség - szakmai 

tapasztalat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Szekér Lóránt Tel.: 30/400-2610 

E-mail: loloterko@gmail.com

telefonon: 30/400-2610 e-mailben: 

loloterko@gmail.com

Bódisné Horváth Szilvia Szakács 2021.01.05 2021.03.05

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

Tornyos és Társa 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Lakatos 2021.01.05 2021.03.05

Molnár Judit Email címe: 

gazd.vez@tornyos.hu Telefonszáma: 

92/566-050

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi  

Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2021.01.06 2021.03.06

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 Jelentkezni lehet 

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

zala.toborzo@mil.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi  

Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2021.01.06 2021.03.06

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: - várható havi bruttó kereset: 

256.000,- Ft/hó - egyszeri szerzõdéskötési díj: bruttó 

100.000,- Ft - 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 Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon, e-mailben. E-mail: zala.toborzo@mil.hu Keresni 

lehet: Lukács Péter törzszászlóst: 92/312-365 ill. 30/627-

1746

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi  

Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú 

képesítést nem igénylõ 

foglalkozásai

2021.01.06 2021.03.06

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. 

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 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-mailben. E-

mail: zala.toborzo@mil.hu Keresni lehet: Lukács Péter 

törzszászlóst: 92/312-365 ill. 30/627-1746

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich Márk utca 18.

Manna Virágoskert 

Kertészeti Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2020.11.09 2021.03.06  Az info@mannakert.hu címen



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szakács 2021.01.06 2021.03.06

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.  

Önéletrajzzal az info.zala@hungast.hu e-

mail címen.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2021.01.06 2021.03.06

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.  

Önélatrajzzal az info.zala@hungast.hu e-

mail címen.

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2021.01.07 2021.03.07

Elvárások: -8 általános iskola -jó fizikum Elõny: -targoncás 

jogosítvány -faipari ismeret Munkaidõ:  téli idõszakban : 

08:00-16:00 nyári idõszakban: 07:30-16:30 Szálláslehetõség 

van, igénybevétele megbeszélés szerint. Fizetés: 200.000,-

Ft/hó nettótól Béren kívüli juttatások: -utiköltség térítés -

benzin 15Ft/km -zalaegerszegiek részére:  5.000,- Ft/hó 

bérlettámogatás -munkaruha Jelentkezni, érdeklõdni: 

Horváth Beátánál a 06/30/9305-276-os telefonszámon. Cím: 

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

bigimp@zalaszam.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános asztalos 2021.01.07 2021.03.07 Kiemelt fizetés megegyezés szerint!
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.

Mérksz István egyéni 

vállalkozó
Kisállatgondozó 2021.01.08 2021.03.08

A munkáltató a kustánszegi nyúltelepére várja a 

munkavállalók jelentkezését. Munkakezdés: reggel 8.00 óra. 

Fizetés: 270.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon és 

e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Mérksz 

István Tel.: 30/929-6919 E-mail cím: 

merksz.istvan@gmail.com

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

merksz.istvan@gmail.com

Pulyka-Java 

Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Húsfeldolgozó 2020.06.04 2021.03.10

Foglalkoztatónál: Penczákné Császár 

Melinda Email címe: allas@pulykajava.hu 

Telefonszáma: 20/414-8473

ELEKTRON 

KERESKEDELMI 

KFT.ZALAEGERSZEG

Elektronikai berendezés 

összeszerelõje
2020.11.11 2021.03.10

Foglalkoztatónál: a 30/942 7571 

telefonszámon

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.09.03 2021.03.10

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

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kereskedõ 2021.01.11 2021.03.11

Elvárások: -legalább szakmunkás végzettség -jó 

kommunikációs készség Elõny: -faipari végzettség vagy 

tapasztalat -kereskedelmi gyakorlat Nyugdíjas 

munkavállalók jelentkezését is várják. Szálláslehetõség 

van, igénybevétele megbeszélés szerint. Bérezés: nettó: 

220.000,-Ft-tól Béren kívüli juttatások: -utiköltség térítés -

benzinpénz: 15,-Ft/km -zalaegerszegieknek: 5000,-Ft/hó 

bérlettámogatás -munkaruha -béren felüli teljesítménybér 

Cím: Faipari Centrum 8900 Zalaegerszeg, Speditõr u.2. E-

mail: bigimp@zalaszam.hu Érdeklõdni, jelentkezni: Horváth 

Beátánál a 06/30/9305-276-os telefonszámon.  Jelentkezni: 

Önéletrajzzal személyesen, telefonon, e-mail-ben, vagy 

postai úton. 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

HÚSÜZEM KFT.
Mechanikaigép-karbantartó, -

javító (mûszerész)
2021.01.12 2021.03.12

Valamely szakirányú szakképzettség elvárás. (géplakatos 

vagy gépszerelõ vagy villanyszerelõ és egyéb hasonló 

szakirányú végzettség)

Foglalkoztatónál: 8904 Zalaegerszeg 

(Andráshida), Gazdaság út 26.

HÚSÜZEM KFT. Egyszerû ipari foglalkozású 2021.01.12 2021.03.12

Feladatok: anyagmozgatás, gépkezelés, töltõ-klipszelõ 

kezelése, rakodás, munkaterületen rendtartás, takarítás. 

Bérezés: megegyezés megbeszélés szerint. 

Foglalkoztatónál: 8904 Zalaegerszeg 

(Andráshida), Gazdaság út 26.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2021.01.12 2021.03.12

Kárpitos végzettség elõny, de nem feltétel. A munka 

természetébõl adódóan elõnyt jelent a jó fizikai állapot, 

teherbírás.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Malom utca 2.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitosszövet-varrónõ 2021.01.12 2021.03.12
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Malom utca 2.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kézi csomagoló 2021.01.12 2021.03.12
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Malom utca 2.

ECT Everett Charles 

Technologies Hungary 

Gyártásellenõrzõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Lakatos 2021.01.12 2021.03.12

A munkáltató gép- vagy szerkezetlakatos rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várja. Elvárások: - min. 5 éves 

gyakorlat kifejezetten a szakmában (friss és nem 10 évvel 

ezelõtti) - finomlemez munkában jártasság (jellemzõen 1mm 

acél lemez és 2-3mm alumínium) - élhajlítás (hidraulikus 

élhajlító gépen) - hegesztés (MIG(argon, CO)) - alumínium 

hegesztésben jártasság elõny - rutin kézi szerszámokkal is - 

mûszaki rajz olvasás, kézi skicc készítés alapkövetelmény - 

önálló munkavégzés elvárt - mérõeszköz (jellemzõen 

mérõszalag és tolómérõ) használata szükséges - 

kommunikatív, rugalmas személyiség, nyitottság - új 

technológiákban jártasság Munkavégzés egy mûszakban. 

Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és 

e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Zsiborás 

Eszter Tel.: 30/394-1101 E-mail cím: eszter.zsiboras@ect-

fsg.com

telefonon: 30/394-1101 e-mailben: 

eszter.zsiboras@ect-fsg.com

Pulyka-Java 

Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható feldolgozóipari gép 

kezelõje

2020.06.04 2021.03.15

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 tevékenységet 

folytató egység vezetõje
2020.09.29 2021.03.20

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

POPISHOP Mozgóbolt 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Áruszállító (gépkocsivezetõ) 2020.08.24 2021.03.20
Foglalkoztatónál:mailben a 

popishopmozgoboltkft@gmail.com címen

POPISHOP Mozgóbolt 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Áruszállító (gépkocsivezetõ) 2020.08.24 2021.03.20
Foglalkoztatónál:emailben a 

popishopmozgoboltkft@gmail.com címen

POPISHOP Mozgóbolt 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mérlegképes könyvelõ 2020.09.04 2021.03.20
Foglalkoztatónál: a 

popishopmozgoboltkft@gmail.com címen

Adorján Zsolt egyéni 

vállalkozó
Szakács 2020.09.04 2021.03.20

Foglalkoztatónál:Adorján Zsolt 

Telefonszáma: 30/403-5337



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.03.20

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Szociális segítõ 2020.09.29 2021.03.20

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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet 

folytató egység vezetõje
2020.09.29 2021.03.20

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 2021.03.20

             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

WHC Személyzeti 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Fém- és egyéb tartószerkezet-

szerelõ
2020.11.26 2021.03.20

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

MECSEK Élelmiszer és 

Vegyiáru Kereskedelmi 

Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság

Élelmiszerbolti eladó 2020.12.09 2021.03.20

Ágh Csabáné Email címe: 

l925@mecsefuszert.hu Telefonszáma: 

30/644-2663

MECSEK Élelmiszer és 

Vegyiáru Kereskedelmi 

Zártkörûen Mûködõ 

Részvénytársaság

Élelmiszerbolti eladó 2020.12.08 2021.03.20

Ágh Csabáné Email címe: 

l925@mecsefuszert.hu Telefonszáma: 

30/644-2663



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Szociális tevékenységet 

folytató egység vezetõje
2020.09.30 2021.03.20

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 2021.03.20

             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 2021.03.20

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen 

keresztül

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Fejlesztõ pedagógus 2020.03.18 2021.03.20

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek 

jelentkezését várják. Fizetés megegyezés szerint.  A 

jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Tel.: 92/511-322 E-mail: gondoskodas@szgyfzala.hu

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

mail: gondoskodas@szgyfzala.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.09.16 2021.03.20

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

BAUM-BAD BT Építõipari segédmunkás 2020.08.24 2021.03.20 Jó kereseti lehetõség!
NÉMETH KÁROLY Telefonszáma: 30/997-

1653

ZALAKERÁMIA Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Gépszerelõ 2020.09.29 2021.03.20

Kása Eszter Email címe: 

job@zalakeramia.hu Telefonszáma: 92/566-

414

BEST-TRADE COMPANY 

MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, 

juhtartó és -tenyésztõ
2020.08.05 2021.03.20

Kiemelt, nagyon jó fizetés. Teljesen gépesített telep. 

Családias légkör. Hosszútávú munka.

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .

BEST-TRADE COMPANY 

MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2020.08.05 2021.03.20

Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb, 

Szarvasmarha telep .

PLATÁN DENT FOGÁSZATI 

BT.
Fogászati asszisztens 2020.02.17 2021.03.20 Dentálhigénikus végzettség elõny. Foglalkoztatónál:

DORMÁN 

ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ

Mezõgazdasági 

segédmunkás
2020.05.25 2021.03.20

Dormán Zoltán Email címe: 

dormanzoltan68@gmail.com 

Telefonszáma: 30/2-774-623

Németh Árpád Endréné Konyhai kisegítõ 2020.08.13 2021.03.20
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TULIPÁN út 11.

ZALA MEGYEI 

GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Ápoló, szakápoló 2020.05.20 2021.03.20

Fizetés: Közalkalmazotti, végzettség, tapasztalat 

munkavégzési terület függvénye              + 20% 

szociálispótlék + mûszakpótlék , + egyéb pótlék ha olyan 

helyen dolgozik               +utazási költségtérítés Fizetés 

megegyezés szerint. Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailben 

Tel.: 92/511-322 E-mail: gondoskodas@szgyfzala.hu 

 Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen 

keresztül

ZALAI HUKE KFT.

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású

2020.11.27 2021.03.20
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Posta út 65.

MÓBER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2020.09.14 2021.03.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TESKÁNDI út 38.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KAMEX Group 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gyártás-elõkészítõ 2020.12.08 2021.03.20

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 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 

Foglalkoztatónál:email címr  

biro.maria@kamex.co.hu 

"D.F. Sport" Ruházati 

Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Varrónõ gépsoron 2020.07.08 2021.03.20
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari 

utca 8.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI 

GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT és TERÜLETI 

GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Szociális ellátó 2020.08.27 2021.03.20

Munkakörhöz elfogadható végzettségek: 

pszichológus,pszichiáter, gyógypedagógus, 

gyermekszakorvos, felsõfokú szociális szakképzettség, 

pedagógus-kivéve hittantanár, gyermek-és ifjúságvédelmi 

tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó 

Pályázni lehet: Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei 

Gyermekvédelmi Központ - Zalaegerszeg címére történõ 

megküldésével( 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.). 

Kérjük  a  borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplõ azonosító számot: 92007-H/6-36/2020, valamint a 

munkakör megnevezését: Szakértõ bizottság vezetõ. 

Elektronikus úton: Tóth Tamás Gábor intézményvezetõ 

részére a gyvk@szgyfzala.hu e-mail címen keresztül. 

Személyesen: Tóth Tamás Gábor intézményvezetõ, Zala 

megye 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi út 35. 

SPAR Magyarország Kft. 

(SPAR)

Bolti pénztáros, 

jegypénztáros
2020.12.01 2021.03.29 Foglalkoztatónál: 

JAKAB Fa és Bútoripari 

Termelõ és Gyártó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Faipari gyári munkás 2020.12.01 2021.03.29
Foglalkoztatónál: JAKAB SÁNDORNÉ 

:Telefonszáma: 92/368-006

Pulyka-Java 

Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Raktári munkás 2020.09.24 2021.04.01
Elõnyt jelent a targoncás vizsga és a számítógép kezelési 

ismerete. Fzikai munka.

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület 

helyrajzi szám (HRSZ.) 024/04. hr

Baján Géza Áruterítõ gépkocsivezetõ 2020.06.22 2021.04.01

FoglalkoztatónálBaján Géza Email címe: 

geza.bajan@gmail.com Telefonszáma: 

30/508-3335

Pölöskei Italgyártó Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Italgyártó gép kezelõje 2020.07.06 2021.04.19 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 2021.04.19 Targoncás jogosítvány szükséges.

Mátyás Péter László Email címe: 

hr@poloskeiszorp.hu Telefonszáma: 

30/332-1256

Pulyka-Java 

Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Raktári árukezelõ 2020.09.24 2021.04.20
Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület 

helyrajzi szám (HRSZ.) 024/04. hr



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pulyka-Java 

Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Raktári munkás 2020.10.01 2021.04.20
Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, Külterület 

helyrajzi szám (HRSZ.) 024/04. hr

Mecsek Fûszért Zrt. 

Zalaegerszegi Hûtõház
Vezetõ eladó 2020.11.11 2021.04.20

Foglalkoztatónál:Németh Ferencné Email 

címe: 9i8v@mecsekfuszert.hu 

Telefonszáma: 30/338 9031

Pölöskei Italgyártó Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Bérszámfejtõ 2020.11.06 2021.04.20
Feladat: 90 fõs 2 mûszakos dolgozók bérszámfejtése, és a 

hozzátartozó munkaügyi feladatok ellátása.

 A hr@poloskeiszorp.hu cínre küldött 

önéletrajzzal.


