Foglalkoztató

Munkakör

MetLife Europe Limited Magyarországi
Fióktelepe

Pénzügyi tanácsadó

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés
A foglakoztatónál a 06/70/300-2806-os
telefonszámon vagy a
szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail címen.

2020.12.11 2021.04.12

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató.
Elvárások: - ADR vizsga - gyakorlat Megbeszélés szerint lehet
másodállás, mellékállás, alkalmi munkavégzés is. Munkaidõ, fizetés
2021.02.12 2021.04.12
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Tibor Tel.: 30/3787585 E-mail cím: moberoil@enternet.hu

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

AM EU Hilfe Dienst Kft

Kõmûves

2021.02.12 2021.04.12

Pályakezdõk jelentkezését is várják.

Telefonon: 06/30/403-5337 vagy e-mail-en:
adorjanzsolt2@gmail.com

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Építõ- és építésztechnikus

2021.02.12 2021.04.12

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 email címre.

AM EU Hilfe Dienst Kft

Gipszkarton és álmennyezet
szerelõ

2021.02.12 2021.04.12

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Karosszéria lakatos

2021.02.17 2021.04.17

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. "B" kategóriás jogosítvány elvárás. Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz
megküldésével e-mailben. E-mail cím: titkarsag@suzukiszanto.hu

221e-mailben önéletrajz megküldésével:
titkarsag@suzukiszanto.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Gépjármû- és motorkarbantartó, javító

2021.02.17 2021.04.17

Szakmai végzettség (autószerelõ/autóvillamossági szerelõ) hiányában
gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. "B"
kategóriás jogosítvány elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail
cím: titkarsag@suzukiszanto.hu

önéletrajz megküldésével:
titkarsag@suzukiszanto.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
TESKÁNDI út 38.

Telefonon: 06/30/403-5337 vagy e-mail-en
adorjanzsolt2@gmail.com

Elvárások: - középfokú végzettség - számítógépes ismeret - "B"
kategóriás jogosítvány - jó kommunikáció képesség, ügyfelek udvarias,
pontos felvilágosítása, kiszolgálása Elõny: - autóipari és autók
2021.02.17 2021.04.17
szerkezeti egységének ismerete - gyakorlat Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével emailben. E-mail cím: titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben önéletrajz megküldésével:
titkarsag@suzukiszanto.hu

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Autómosó

2021.02.17 2021.04.17

Munkájára igényes munkavállalók jelentkezését várja a munkáltató. "B"
kategóriás jogosítvány szükséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail
cím: titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben: titkarsag@suzukiszanto.hu

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT.

Autómosó

"B" kategóriás jogosítvány elvárás. Autóipari végzettség elõnyt jelent.
2021.02.17 2021.04.17 Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt
telefonon idõpont-egyeztetés szükséges: 30/433-3030

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Kelemen Imre út 9.

GANZEG GÉP ÉS
ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Géplakatos

Feladatok: - lakatos üzemi gépek javítása, karbantartása - forgácsoló
gépek javítása, karbantartása Munkarend: egy mûszak, állandó délelõtt:
2021.02.18 2021.04.18
6.00-14.00 Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni, érdeklõdni lehet
telefonon és e-mailben. Tel.: 92/597-120 Önéletrajz megküldésével emailben lehet jelentkezni: ganzeg@ganzeg.hu

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

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

Egyéb vas- és fémipari
foglalkozások

2021.02.18 2021.04.18

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

személyesen, telefonon: 20/9571-758

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

GANZEG GÉP ÉS
ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2021.02.18 2021.04.18

Feladatok: - lakatos üzemi gépek javítása, karbantartása - forgácsoló
gépek javítása, karbantartása - épületvillamossági javítások,
karbantartások - érintésvédelmi mérések elvégzése - villamos
tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése - villámvédelmi
szabványossági felülvizsgálatok elvégzése Munkarend: egy mûszak,
állandó délelõtt: 6.00-14.00 Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni,
érdeklõdni lehet telefonon és e-mailben. Tel.: 92/597-120 Önéletrajz
megküldésével e-mailben lehet jelentkezni: ganzeg@ganzeg.hu

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

Forgácsoló

2021.02.18 2021.04.18

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

személyesen, telefonon: 20/9571-758

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

Szerkezetlakatos

2021.02.18 2021.04.18

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Pylon-94 Kft.

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.02.19 2021.04.19

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 emailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Villamosberendezés-összeszerelõ 2021.02.19 2021.04.19

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését várják.
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 emailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Portás, telepõr, egyszerû õr

Üzemi takarító

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

Ács

Érv. vége

Fémipari üzembe keres a munkáltató segédmunkára, üzemi takarításra
munkavállalót. Megváltozott munkaképességû munkavállalók
jelentkezését várják. 8 órás foglalkoztatás. Munkaido. 6.00-14.00 között.
2021.02.19 2021.04.19
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon
és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Dankos Szilárd Tel.:
30/361-3460 E-mail cím: allas@pylon.hu

telefonon: 30/361-3460 e-mailben:
allas@pylon.hu

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várja a
foglalkoztató elsõsorban. Elvárt végzettség a villanyszerelõ
szakképesítés. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés
személyesen, telefonon: 92/331-201 e2021.02.19 2021.04.19
szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu
munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 E-mail cím:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Pályakezdõk jelentkezését is várják.
Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Fizetés megbeszélés
2021.02.19 2021.04.19
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 emailben: sinkozalabt@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

SINKÓ ZALA Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható
ipari és építõipari foglalkozású

OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ingatlanközvetítõ

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

ÁTRIUM NET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Manna Virágoskert Kertészeti Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Mecsek Fûszért Zrt. Zalaegerszegi
Hûtõház

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.02.19 2021.04.19

Szakképzettség nem szükséges. Gyakorlat elõnyt jelent. A munkáltató
kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket személyesen,telefonon és emailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: Sinkovicz Pál Tel.: 30/2681681 E-mail cím: sinkozalabt@gmail.com

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

2021.02.19 2021.04.19

Munkavégzés Zala-megyében, vállalkozói jogviszonyban. Elvárás az
érettségi és a számlaképesség. Jelentkezni lehet telefonon illetve emailben. Keresni lehet: Melczer István Tel.: 30/2544-385 E-mail:
melczer.istvan@otpip.hu

telefonon: 30/2544-385 e-mailben:
melczer.istvan@otpip.hu

Intézményi takarító és kisegítõ

2021.02.19 2021.04.19

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/hótól. 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 emailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Kereskedelmi tervezõ, szervezõ

* Multinacionális telekommunikációs cég gyakornoki programjába
keres telekommunikációs szaktanácsadói munkakörbe munkatársat
zalaegerszegi értékesítési pontján fõ állásban. A feladat elvégzéséhez
keresünk olyan fiatalokat és akár pályakezdõket is, akik rendelkeznek
hasonló területen szerzett tapasztalattal . A feladat elvégzése
szakképesítést nem igényel, értékesítésben szerzett tapasztalat
2021.04.09 2021.04.19
valamint érettségi elõnyt jelent. * Amit kínálunk: RUGALMAS
MUNKAIDÕ, Multinacionális háttér, versenyképes fizetés , karrier
lehetõség, otthoni ONLINE-képzés * A munkakörhöz kapcsolódó
juttatások: mûszaki eszközök, dolgozói SIM kártya PÁLYÁZATOKAT A
POZÍCIÓ MEGNEVEZÉSÉVEL kérjük fényképes önéletrajz formájában
megküldeni a scheiber.ilona@partner.telekom.h e-mail címre.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Speditõr út 2.

Gépkezelõ, fakezelés

2020.11.04 2021.04.20

Kõmûves

2020.11.09 2021.04.20

Mezõgazdasági segédmunkás

2020.11.09 2021.04.20

önálló munkavégzés jogosítvány

2020.11.11 2021.04.20

Foglalkoztatónál:Németh Ferencné Email
címe: 9i8v@mecsekfuszert.hu Telefonszáma:
30/338 9031

Vezetõ eladó

Kiemelkedõ fizetés, túlóra nélkül plusz jutattásokkal.

Foglalkoztatónál: a
scheiber.ilona@partner.telekom.hu címen

Az info@mannakert.hu címen

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

JAKAB Fa és Bútoripari Termelõ és
Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság

Faipari gyári munkás

2020.12.01 2021.04.20

Bolti pénztáros, jegypénztáros

2020.12.01 2021.04.20

Élelmiszerbolti eladó

2020.12.08 2021.04.20

SPAR Magyarország Kft. (SPAR)
MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Prima Spedition Betéti Társaság

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés
Foglalkoztatónál: JAKAB SÁNDORNÉ
:Telefonszáma: 92/368-006
Foglalkoztatónál:
Ágh Csabáné Email címe:
l925@mecsefuszert.hu Telefonszáma: 30/6442663

Munkavégzés helye: EU területe, elsõsorban: Magyarország és
Ausztria. Munkavégzés emelõhátfalas jármûvel. Napi pihenõidõ
gépjármûben töltendõ, hétvégi pihenõidõ itthon. Elvárások: - "C"
kategóriás vezetõi engedély - GKI, PÁV igazolás - sofõrkártya - fél év
nemzetközi gyakorlat Lehetõség van részmunkaidõs illetve alkalmi
foglalkoztatásra is megbeszélés szerint.. Fizetés: 450.000-500.000,Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon illetve önéletrajz
megküldésével e-mailben várja a munkáltató. Keresni lehet: Pintér
Szabolcs Tel.: 30/3877-381 E-mail: info@primaspedition.hu

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2021.02.22 2021.04.22

Fémfestõ, fémmázoló

2021.02.22 2021.04.22

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
penzugy@gocsejmetal.hu

Élelmiszerbolti eladó

2020.12.09 2021.04.25

Ágh Csabáné Email címe:
l925@mecsefuszert.hu Telefonszáma: 30/6442663

Építészmérnök

A foglalkoztató jellemzõen Zalaegerszegen és környékén dolgozik.
Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés
2021.02.25 2021.04.25 szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a
munkáltató. Keresni lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980 E-mail cím:
klbaujunior@gmail.com

telefonon: 30/3877-381 e-mailben:
info@primaspedition.hu

személyesen, telefonon: 30/427-9980 emailben: klbaujunior@gmail.com

Foglalkoztató

Flextronics International Termelõ és
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Mezõgazdasági és ipari gép
(motor) karbantartója, javítója

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Legfontosabb feladatok: - mechanikai, pneumatikus, félautomata és
automata gépek, berendezések üzemeltetése - folyamatos és
zökkenõmentes gyártás biztosítása - a tervszerû megelõzõ
karbantartások elvégzése, a meghibásodott berendezések szakszerû
javítása - gépek telepítése, installációja, gépek jó állapotának
megõrzése - a gépekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése A
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: - minimum
szakmunkás végzettség (mechanikai vagy mechatronikai) - felhasználó
2021.02.25 2021.04.25 szintû számítógépes ismeretek - csapatjátékos hozzáállás - 4 mûszak
vállalása Elõny: - hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat gépkarbantartói, forrasztási vagy mechanikai tapasztalat - mûszaki és
számítástechnikai ismeretekben való jártasság Munkáltató ajánlata: alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi bónusz - professzionális,
modern munkakörnyezet - szakmai fejlõdési lehetõség - céges
buszjárat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.:
30/192-5843 E-mail: barbara.nagy3@flex.com

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

Foglalkoztató

Flextronics International Termelõ és
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Mûszaki részegység vezetõje
(termelõ)

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Legfontosabb feladatok: - a sorvezetõ számára kijelölt terület (sor,
folyamat) részletes ismerete - a kijelölt területen dolgozó operátorok
irányítása, felügyelete, szükséges képzésének koordinálása - munka és
pihenõnapok elrendelése, szabadságok kiadása, tervezése - a
kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése (dolgozói nyilvántartás,
termelési adatok) - az adott terület elõírás szerinti mûködésének
biztosítása - a kiadott terv legyártásának megszervezése és az
eredmények ellenõrzése - mûszakátadás-átvétel zökkenõmentes
biztosítása - a hibamegelõzésben, ill. a hibaelhárításban való aktív
részvétel - beosztottak motiválása A munkakör betöltéséhez szükséges
2021.02.25 2021.04.25
kompetenciák: - minimum szakmunkás iskolai végzettség vezetõi/sorvezetõi tapasztalat gyártókörnyezetben - jó kommunikációs
készség; - kiváló konfliktuskezelési képesség Elõny: - közvetlen
termelésirányítási gyakorlat - mûszaki és számítástechnikai
ismeretekben való jártasság Munkáltató ajánlata: - alapfizetésen felüli
juttatások: cafeteria, havi bónusz - professzionális, modern
munkakörnyezet - szakmai fejlõdési lehetõség - céges buszjárat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és emailben is várják. Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail:
barbara.nagy3@flex.com

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Legfontosabb feladatok: - teszterkarbantartói feladatok ellátása, teszt
berendezések (in-circuit és funkcionális teszterek) zavartalan
mûködésének biztosítása mûszakos munkarend mellett - teszterek
javításának elvégzése, javítások dokumentálása - teszterek megelõzõ
karbantartásának ütemezett elvégzése és dokumentálása termelõsorok telepítéseiben való aktív részvétel az 5S betartása mellett vevõi és belsõ auditokon való aktív részvétel - a mûködési területre
vonatkozó ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, TS 16949 elõírások
ismerete, betartása és betartatása - általános környezetvédelmi,
tûzvédelmi, munkavédelmi, minõségügyi elõírások betartása A
Flextronics International Termelõ és
Mechanikaigép-karbantartó, -javító
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: - középfokú
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
2021.02.25 2021.04.25
(mûszerész)
végzettség (elektromos szakirány és technikusi végzettség elõny) Felelõsségû Társaság
minumum 2 éves releváns szakmai tapasztalat - 4 mûszakos
munkarend vállalása - számítógépes ismereteke - önálló és
csapatmunkában való aktív részvétel Elõny: - alapfokú szakmai angol
nyelvismeret - programozási nyelvek ismerete - HP3070 típusú incircuit teszter valamint az NI Labview/Teststand ismerete Munkáltató
ajánlata: - alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi bónusz professzionális, modern munkakörnyezet - szakmai fejlõdési lehetõség céges buszjárat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: Nagy
Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail: barbara.nagy3@flex.com

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

Foglalkoztató

Flextronics International Termelõ és
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Egyéb, máshova nem sorolható
technikus

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Legfontosabb feladatok: - SMT gyártás támogatása - SMT beültetõ
gépek finomhangolása - SPI, AOI programok finomhangolása - Oddform gépek mûködésének támogatása, karbantartása folyamatdokumentáció készítése, karbantartása - folyamatparaméterek
figyelése, szükség esetén beavatkozás a gyártási folyamatba A
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: - Minimum
középfokú végettség - Felhasználó szintû számítógépes ismeretek 2021.02.25 2021.04.25
Precíz munkavégzés - Proaktivitás - 4 mûszak vállalása Elõny: hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat - középfokú angol
nyelvtudás Munkáltató ajánlata: - alapfizetésen felüli juttatások:
cafeteria, havi bónusz - professzionális, modern munkakörnyezet szakmai fejlõdési lehetõség - céges buszjárat Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várják.
Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail:
barbara.nagy3@flex.com

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

Foglalkoztató

Munkakör

Flextronics International Termelõ és
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható
technikus

Városgazdálkodási Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg

Temetkezési foglalkozású

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Legfontosabb feladatok: - automata berendezések tervszerû megelõzõ
karbantartása, a meghibásodott egységek javítása - folyamatos és
zökkenõmentes gyártás biztosítása a berendezésen - a gépekhez
tartozó karbantartási- és technológiai dokumentációk pontos vezetése a felmerülõ mûszaki és minõségi problémák azonnali megoldása folyamatos kapcsolattartás a termelési mûszakvezetõvel - a
gyártósorért felelõs mérnök utasításainak pontos végrehajtása - ISO
szabványok, belsõ utasítások elõírásainak betartása A munkakör
betöltéséhez szükséges kompetenciák: - minimum középfokú mûszaki
2021.02.25 2021.04.25
végzettség (preferált: gépésztechnikus, mechatronikai technikus,
elektrotechnikus) - felhasználó szintû számítógépes ismeretek csapatjátékos hozzáállás - 4 mûszak vállalása Elõny: - hasonló
munkakörben szerzett munkatapasztalat - társalgási szintû angol
nyelvtudás Munkáltató ajánlata: - alapfizetésen felüli juttatások:
cafeteria, havi bónusz - professzionális, modern munkakörnyezet szakmai fejlõdési lehetõség - céges buszjárat Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várják.
Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.: 30/192-5843 E-mail:
barbara.nagy3@flex.com

2021.02.25 2021.04.25

"B" kategóriás jogosítvány elvárás.

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

személyesen, telefonon: 30/149-3345

Foglalkoztató

Flextronics International Termelõ és
Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

NOHA Bútorgyártó és Forgalmazó Betéti
Társaság

Munkakör

Mezõgazdasági és ipari gép
(motor) karbantartója, javítója

Érv.
kezdete

Érv. vége

Legfontosabb feladatok: - Termelési gépek, berendezések üzemeltetése
- Tervszerû megelõzõ karbantartások elvégzése - Termelés támogatása Kiadott feladatok elvégzése A munkakör betöltéséhez szükséges
kompetenciák: - Minimum szakmunkás mûszaki végzettség
(mechanikai vagy elektromos) - Felhasználó szintû számítógépes
ismeretek - Mûszaki gondolkodásmód - 4 mûszakos munkarend
2021.02.25 2021.04.25
vállalása - Terhelhetõség - Csapatmunkára való képesség Elõny: hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat Munkáltató ajánlata: alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi bónusz - professzionális,
modern munkakörnyezet - szakmai fejlõdési lehetõség - céges
buszjárat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.:
30/192-5843 E-mail: barbara.nagy3@flex.com

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és szállítási 2021.02.25 2021.04.25
foglalkozású

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

Megjegyzés

2021.02.26 2021.04.26

Egyéb, máshova nem sorolható
NOHA Bútorgyártó és Forgalmazó Betéti
egyszerû szolgáltatási és szállítási 2021.02.26 2021.04.26
Társaság
foglalkozású
Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Egyéb egyszerû építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
2020.04.02 2021.04.28
foglalkozású
Társaság
Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Egyéb vas- és fémipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
2020.04.02 2021.04.28
foglalkozások
Társaság
DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ

Egyszerû mezõgazdasági
foglalkozású

2020.05.25 2021.04.28

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Cukrász

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Pék, édesiparitermék-gyártó

2021.03.01 2021.04.29

Határozott 1 éves jogviszony, Munka Törvénykönyves foglalkoztatás.
Szükséges a "B" kategóriás jogosítvány. Elõny a traktorvezetõi
jogosítvány illetve a "C" és "E" kategória. Jelentkezéseket telefonon
várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Gyula Tel.: 30/623-5623

Jelentkezés

telefonon: 30/192-5843 e-mailben:
barbara.nagy3@flex.com

telefonon: 30/623-5623

Nátrán Albert Email címe:
nohabutorbt@gmail.com Telefonszáma:
30/4749-520
Nátrán Albert Email címe:
nohabutorbt@gmail.com Telefonszáma:
30/4749-520
Foglalkoztatónál: Molnár Judit
Telefonszáma: 92/566-050
Foglalkoztatónál:Molnár Judit
Telefonszáma: 92/566-050
Foglalkoztatónál: Dormán Zoltán Email címe:
dormanzoltan68@gmail.com Telefonszáma:
30/2-774-623
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

ZALASZÁM Informatika Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

Feladatok: - szerzõdéskötésekkel kapcsolatos ügyintézés adminisztratív feladatok ellátása - kapcsolat tartásügyfelekkel észrevételek, problémák kezelése - technikai segítségnyújtás kereskedelmi ügyintézés Elvárások: - legalább középiskolai végzettség kiemelkedõ kommunikációs képesség - számítógépes felhasználói
szintû ismeretek - rugalmas munkavégzés Elõny: - hasonló
2021.03.01 2021.04.29 munkakörben szerzett tapasztalat - telefonos ügyfélkezelési gyakorlat mûszaki érdeklõdés - számítógépes és internetes ismeretek - alapfokú
német- vagy angolnyelv-tudás A munkáltató változatos munkát, jó
munkakörülményeket kínál egy fiatal, dinamikus csapatban. Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és emailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: farkas Olivér Tel.: 30/9162666 E-mail cím: hr@zalaszam.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Karbantartó technikus

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Raktári munkás

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Karbantartó villanyszerelõ

2021.03.01 2021.04.29

LUKÁCSNÉ CSEJTEI EDIT

Bolti eladó

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Gépbeállító mûszerész

2021.03.01 2021.04.29

Prohumán 2004 Munkaerõ Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb, máshova nem sorolható
technikus

Jelentkezés

telefonon: 30/9162-666 e-mailben:
hr@zalaszam.hu

telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
Konkrét szakképzettség nem szükséges. Elvárások: - középfokú
végzettség - számítástechnikai ismeret Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezõket személyesen várja a munkáltató.

Feladat az automata berendezések tervszerû megelõzõ karbantartása, a
meghibásodott egységek javítása. Elvárt végzettség: - vagy
gépésztechnikus - vagy mechatronikai technikus - vagy
elektrotechnikus 4 mûszakos munkarend, napi 8 órás munkavégzés.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta u. 63. és Zrínyi u. 38.
2021.03.01 2021.04.29
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a foglalkoztató. Keresni
lehet: Zsóriné Szabó Barbara Személyesen: 8900 Zalaegerszeg Kossuth
u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése szükséges) Tel.: 70/709-9348 Email cím: szabo.barbara@prohuman.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, PETÕFI
út 34.

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

személyesen (idõpont egyeztetése
szükséges), telefonon: 70/709-9348 emailben: szabo.barbara@prohuman.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Raktári segédmunkás

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Kézi csomagoló

2021.03.01 2021.04.29

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Raktári munkás

2021.03.01 2021.04.29

BÖBAK Korlátolt Felelõsségû Társaság

Autóelektronikai mûszerész

2019.10.03 2021.04.30

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó

Ablakszerelõ

2020.01.13 2021.04.30

Megjegyzés

NAGYON JÓ FIZETÉS! Szállás megoldható!

Jelentkezés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
telefonon: 20/364-6896 e-mailben:
hr@zalaco.hu
Foglalkoztatónál: Barabási-Andor Kinga
Email címe: bobakcar@bobakcar.hu
Telefonszáma: 70/771-3505
Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 Szekér
Szabolcsnál
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi út 1-3.
Foglalkoztatónál:
Dormán Zoltán Email címe:
dormanzoltan68@gmail.com Telefonszáma:
30/2-774-623
Penczákné Császár Melinda Email címe:
allas@pulykajava.hu Telefonszáma: 20/4148473
Foglalkoztatónál: Penczákné Császár
Melinda Email címe: allas@pulykajava.hu
Telefonszáma: 20/414-8473
Foglalkoztatónál:telefonos idõpont
egyeztetés személyesen Zalaegerszegen
FoglalkoztatónálBaján Géza Email címe:
geza.bajan@gmail.com Telefonszáma: 30/5083335

Nagy Edit

Fodrász

2020.01.20 2021.04.30

PLATÁN DENT FOGÁSZATI BT.

Fogászati asszisztens

2020.02.17 2021.04.30

DORMÁN ZOLTÁN,VÁLLALKOZÓ

Mezõgazdasági segédmunkás

2020.05.25 2021.04.30

Egyéb, máshova nem sorolható
feldolgozóipari gép kezelõje

2020.06.04 2021.04.30

Húsfeldolgozó

2020.06.04 2021.04.30

Horváth Attila

Szobafestõ

2020.06.08 2021.04.30

Baján Géza

Áruterítõ gépkocsivezetõ

2020.06.22 2021.04.30

Konyhai kisegítõ

2020.06.25 2021.04.30

Bödör Károly Telefonszáma: 30/271-6917

Mûanyagipari gépkezelõ

2020.06.25 2021.04.30

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

Általános karbantartó

2020.06.29 2021.04.30

Mérlegképes könyvelõ

2020.06.30 2021.04.30

Gabonaszáritó Közkereseti Társaság

Gabonasiló-kezelõ

2020.07.06 2021.04.30

NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft.
Pölöskei Italgyártó Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Pölöskei Italgyártó Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Pedagógiai szakértõ,
szaktanácsadó

2020.07.06 2021.04.30

Italgyártó gép kezelõje

2020.07.06 2021.04.30

Élelmiszeripari jártasság szükséges.

Targoncavezetõ

2020.07.06 2021.04.30

Targoncás jogosítvány szükséges.

Trenkwalder Kft.

Egyszerû ipari foglalkozású

2020.08.05 2021.04.30

BEST-TRADE COMPANY
MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Szarvasmarha-, ló-, sertés-,
juhtartó és -tenyésztõ

2020.08.05 2021.04.30

BEST-TRADE COMPANY
MEZÕGAZD.ÉS KER.KFT.

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2020.08.05 2021.04.30

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
CONNECT HUNGARY Informatikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
"M.M Könyvelõ" Könyvelõ és
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Dentálhigénikus végzettség elõny.

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

Gönczöl Zoltán Email címe:
wpczala@gmail.com
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Eötvös
köz 10

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock J
út 98.
Foglalkoztatónál:emailben: a
matyasovszky.margit@nmi.hu címen
Foglalkoztatónál: Mátyás Péter László Email
címe: hr@poloskeiszorp.hu Telefonszáma:
30/332-1256
Mátyás Péter László Email címe:
hr@poloskeiszorp.hu Telefonszáma: 30/3321256
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi út 1-3.
Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb,
Szarvasmarha telep .
Foglalkoztatónál: 8996 Zalacséb,
Szarvasmarha telep .

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Intézményi takarító és kisegítõ

2020.08.10 2021.04.30

Németh Árpád Endréné

Konyhai kisegítõ

2020.08.13 2021.04.30

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.08.24 2021.04.30

Áruszállító (gépkocsivezetõ)

2020.08.24 2021.04.30

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT és TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Szociális ellátó

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Munkaidõ:- a hét 4 napján: 13-20-ig,
- a hét 1 napján: 8-20ig 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

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

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
2020.08.27 2021.04.30
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.

Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerû szolgáltatási és szállítási 2020.09.03 2021.04.30
foglalkozású

POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Mérlegképes könyvelõ

2020.09.04 2021.04.30

Adorján Zsolt egyéni vállalkozó

Szakács

2020.09.04 2021.04.30

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános irodai adminisztrátor

2020.09.14 2021.04.30

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: 8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 35.

Foglalkoztatónál: 8921 Zalaszentiván,
Hunyadi János utca 2/A

Foglalkoztatónál: a
popishopmozgoboltkft@gmail.com címen
Foglalkoztatónál:Adorján Zsolt
Telefonszáma: 30/403-5337
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
TESKÁNDI út 38.

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

2020.09.16 2021.04.30

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Raktári árukezelõ

2020.09.24 2021.04.30

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

ZALAKERÁMIA Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Gépszerelõ

2020.09.29 2021.04.30

Kása Eszter Email címe: job@zalakeramia.hu
Telefonszáma: 92/566-414

Elektronikai berendezés
összeszerelõje

2020.11.11 2021.04.30

Foglalkoztatónál: a 30/942 7571
telefonszámon

Szakács

2021.01.04 2021.04.30

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 35.

ELEKTRON KERESKEDELMI
KFT.ZALAEGERSZEG
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT és TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

SPILLER 2000 KFT.

Egyéb vas- és fémipari
foglalkozások

Érv. vége

2021.03.02 2021.04.30

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Könnyû és közepes fizikai munka. Megváltozott munkaképességû
munkavállalók jelentkezését is várják. Elõny: - mûszaki beállítottság mûszaki végzettség - gyakorlat - "barkácsolás" szeretete Munkaidõ
lehet részmunkaidõs is, megbeszélés alapján. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Lénha Tibor ill. Tóth András Tel.: 92/510166 E-mail cím: spiller2000@spiller2000.hu

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal
rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Ruhagyári ABC Pavilonsor 2021.01.04 2021.05.01
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

telefonon: 92/510-166 e-mailben:
spiller2000@spiller2000.hu

Farkas Anna egyéni vállalkozó

Pultos

személyesen, telefonon: 30/291-3346

AKKSI IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Pénzügyi ügyintézõ

2021.01.04 2021.05.01

Csányos SZKI ,vagy fõiskolai , egyetemi számviteli, pénzügyi
végzettséggel, angol vagy német nyelvtudással betölthetõ az állás.

Foglalkoztatónál: az akksi@akksi.hu címre
küldött önéletrajzzal.

Bódisné Horváth Szilvia

Pultos

2021.01.05 2021.05.01

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

Tornyos és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Lakatos

2021.01.05 2021.05.01

Molnár Judit Email címe:
gazd.vez@tornyos.hu Telefonszáma: 92/566050

Foglalkoztató

Munkakör

Bódisné Horváth Szilvia

Szakács

GRAPHIKCONSULT Kft.

Egyéb nyomdaipari foglalkozások

Érv.
kezdete

Érv. vége

Szakképzettség nem szükséges. Munkaidõ, fizetés megbeszélés,
2021.01.05 2021.05.01 megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja
a munkáltató. Keresni lehet: Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 30/622-1856

2021.01.05 2021.05.01

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

Egyedi udvarok terméskõ burkolása a fõ profil. A munkafolyamatok
maximálisan gépesítettek, a fizikai erõ kímélése miatt. Elõny: földmunkagép kezelésében szerzett gyakorlat - kõmûves, hidegburkoló
2021.01.05 2021.05.01
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

SZEKÉR-FA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT

Térburkoló

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zrt.

Egyéb termék-összeszerelõ

2021.01.05 2021.05.01

Temetkezési foglalkozású

2021.01.05 2021.05.01

Egyéb takarító és kisegítõ

2021.01.05 2021.05.01

Alkony-T Temetkezési és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
MetaPlus Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Megjegyzés

Jelentkezés

személyesen, telefonon: 30/622-1856

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

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

Salamon Petra Email címe:
salamon.petra@gmail.com Telefonszáma:
70/380 1553
"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.

személyesen, telefonon: 92/366-560
kizárólag telefonon: 20/777-8940

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

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
2021.01.06 2021.05.01
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, emailben. E-mail: zala.toborzo@mil.hu Keresni lehet: Lukács Péter
törzszászlóst: 92/312-365 ill. 30/627-1746

MH KIKNYP 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg

Fegyveres szervek középfokú
képesítést nem igénylõ
foglalkozásai

2021.01.06 2021.05.01

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.

Drillsport Ruházati Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Textilszabász

2021.03.03 2021.05.01

Szabászati vezetõ munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a
munkavállalók jelentkezését. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal
rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 301.000,Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) Útiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi
út 165

Drillsport Ruházati Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Szabó, varró

2021.03.03 2021.05.01

Gyakorlattal rendelkezõ, szakképzett munkavállalók jelentkezését
várják. Fizetés 285.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén)
Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi
út 165

Katalin Gasztro Büfé

Pizzakészítõ szakács

2021.03.05 2021.05.03

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 18.

Foglalkoztatónál: Gerencsérné Tüh Ildikó
Telefonszáma: 20/2750120

Foglalkoztató

Mérksz István egyéni vállalkozó

Munkakör

Kisállatgondozó

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.01.08 2021.05.05

A munkáltató a kustánszegi nyúltelepére várja a munkavállalók
jelentkezését. Munkakezdés: reggel 8.00 óra. Fizetés: 270.000,- Ft/hó
bruttó. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató.
Keresni lehet: Mérksz István Tel.: 30/929-6919 E-mail cím:
merksz.istvan@gmail.com

telefonon: 30/929-6919, e-mailben:
merksz.istvan@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével emailben: geza@kaman.co.hu

telefonon: 70/659-4351

Kaman-Co Kft.

Egyéb, máshova nem sorolható
feldolgozóipari gép kezelõje

2021.03.08 2021.05.06

Zalaegerszegi telephelyû csomagolóanyagokat gyártó cég keres 1 fõ
gépkezelõ betanított munkás munkatársat. Targoncavetõi engedély
elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
geza@kaman.co.hu Érdeklõdni telefonon. keresni lehet: Kámán Géza
Tel.: 30/296-4114

Gergely Patrícia Ágnes vállalkozó

Fakitermelõ erdõtisztító

2021.03.08 2021.05.06

Segédmunka, Csatár és a környékbeli erdõkben. Pályakezdõk
jelentkezését is várják. Munkájára igényes munkavállalók jelentkezését
várja a foglalkoztató. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket telefonon várják. Tel.: 70/659-4351

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

A munkakörhöz tartozó feladatok: - napi kapcsolattartás az Edelmann
Hungary valamennyi munkavállalójával - munkaviszonyok létesítésével,
megszûnésével, módosításával kapcsolatos személyügyi feladatok
ellátása - oktatás, képzés, fejlesztés adminisztrációja, szakmai
továbbképzéssel, továbbtanulással kapcsolatos feladatok ellátása ?
tanulmányi szerzõdések adminisztrációja - személyügyi nyilvántartás
naprakész vezetése - kapcsolattartás a munkaerõ kölcsönzõ cégekkel,
a kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos teljes körû ügyintézés Integrált Vállalatirányítási rendszer (SAP HCM Modul) használata,
adatkarbantartása és riportálási folyamatok - havi értékelõ elemzések
elkészítése Elvárások: - szakirányú végzettség - MS-Office kiváló
2021.03.09 2021.05.07
ismerete - aktív középfokú angol nyelvtudás szóban és írásban pontosság, precizitás - kiváló kommunikációs képesség felelõsségteljes munkavégzés, megbízhatóság - stressztûrõ képesség analitikai készség Elõnyt jelent: - hasonló területen szerzett tapasztalat középfokú német nyelvtudás - SAP ismeret Munkáltató ajánlata: stabil, hosszútávú munkalehetõség - folyamatos fejlõdési lehetõség,
szakmai továbbtanulás támogatása - modern munkahelyi környezet munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat Zalaegerszeg területén
Munkavégzés helye és ideje: Zalaegerszeg, 7:30-15:50 Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket magyar és angol
nyelvû önéletrajz megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím:
evelin.bedo@edelmann-group.com

Jelentkezés

magyar és angol nyelvû önéletrajz
megküldésével: evelin.bedo@edelmanngroup.com

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Munkaügyi elõadó

"SZIGMENT" Kereskedelmi Betéti
Társaság

Árufuvarozó (gépkocsivezetõ)

2021.03.09 2021.05.07

VISZ Bau Zala Korlátolt Felelõsségû
Társaság
VISZ Bau Zala Korlátolt Felelõsségû
Társaság
KREÁTOR 2000 Pénzügyi Szolgáltató
Betéti Társaság

Építõipari segédmunkás

2021.03.10 2021.05.08

Gipszkarton és álmennyezet
szerelõ

2021.03.10 2021.05.08

Foglalkoztatónál:a 92/320-062-es telefonon

2021.03.10 2021.05.08

Foglalkoztatónál: a kreator77@freemail.hu
címen

Adatrögzítõ

Munkavégzés Zalaegerszeg területén

Foglalkoztatónál: Balogh Csaba Email címe:
b.csaba@szigment.hu Telefonszáma:
30/2172010
Foglalkoztatónál: a 92/ 320-062-es telefonon

Foglalkoztató

KALITTA Fuvarozó és Kereskedelmi
Betéti Társaság

SMH TRADE Korlátolt Felelõsségû
Társaság

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

A munkáltató felvételt hirdet belföldi/nemzetközi gépjármûvezetõi állás
betöltésére, 7,5 tonnás kisautó kategóriára. Követelmény: - nemzetközi
gyakorlat - Zalaegerszeg környéki lakhely - "B" "C" "E" kategória referenciaként a korábbi munkahelyek megjelölése - egy idegen nyelv
(angol/német) minimális ismerete A munkáltató korrekt,
2021.03.10 2021.05.08
teljesítményarányos jövedelmet és hosszú távú munkalehetõséget
kínál, megfelelõ munkahelyi környezet nyújtása mellett.
Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével várják e-mailben. E-mail cím:
kalitta.szilard@gmail.com Kérdés esetén keresni lehet: Szabó Szilárd
Tel.: 70/408-6420

önéletrajz megküldésével e-mailben:
kalitta.szilard@gmail.com

Általános irodai adminisztrátor

Budapesti Központtal rendelkezõ, dinamikusan fejlõdõ cég kis
létszámú, zalaegerszegi csapatába keres ANGOL NYELVÛ
ADMINISZTRÁCIÓS ÜGYINTÉZÕi 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: - AKTÍV KÖZÉPFOKÚ ANGOL NYELVTUDÁS - Jó
2020.12.04 2021.05.09 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.) Elõny: EU-s
pályázatok benyújtásában való jártasság 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 email címen lehet.

Gépjármûszerelõ

2020.12.14 2021.05.09

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mezõ
út 46.

Karosszéria lakatos

2020.12.14 2021.05.09

Önéletrajz leadásával személyesen 8900
Zalaegerszeg, Mezõ út 46. vagy e-mail címen:
mihok.gabor@mcar.hu

Foglalkoztató

Sipos Roland egyéni vállalkozó

ZALA-TOP Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korátolt Felelõsségû
Társaság

HÚSÜZEM KFT.

FRIGE-PLASZT IPARI KERESKEDELMI
KFT.

Munkakör

Cukrász

Egyéb ügyintézõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés: megbeszélés, megegyezés
2021.03.11 2021.05.09 szerint. Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével, e-mailben várja a
foglalkoztató. E-mail cím: esztrolsutemenybolt@gmail.com Érdeklõdni
telefonon. Keresni lehet: Sipos Roland Te.: 30/512-5108

2021.03.11 2021.05.09

Mechanikaigép-karbantartó, -javító
2021.01.12 2021.05.10
(mûszerész)

Mûanyagipari gépkezelõ

Megjegyzés

Jelentkezés

telefonon: 30/512-5108 e-mailben:
esztrolsutemenybolt@gmail.com

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Elvárások: - közép
vagy felsõfokú végzettség - nagyon jó angol nyelvismeret számítástechnikai ismeret Elõny a kereskedelmi illetve a pályázatírói
ismeret. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni,
érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Boronyák Béla Tel.: 20/389-4208

telefonon: 20/389-4208

Valamely szakirányú szakképzettség elvárás. (géplakatos vagy
gépszerelõ vagy villanyszerelõ és egyéb hasonló szakirányú
végzettség)

Foglalkoztatónál: 8904 Zalaegerszeg
(Andráshida), Gazdaság út 26.

Feladatok: Mûanyag termékeket (flakonok, palackok és azok
záróelemei) gyártó berendezések, gépek felügyelete, Gyártásindítások
elvégzése, a gyártás folyamatosságának biztosítása Technológiai
átállások elvégzése, szerszámcserék végrehajtása Részvétel a
próbagyártások elvégzésében Felmerülõ mûszaki hibaelhárítása
Termelés mûszaki biztosítása Gyártáshoz kapcsolódó ellenõrzések
végrehajtása, adatok regisztrálása A mû szakban dolgozó kollégák
munkájának koordinálása A munkakörére vonatkozó munkautasítások
betartása és betartatása Elvárások: Minimum szakmunkás végzettség
(villamosipari, gépészeti, gépi forgácsolói, lakatos ,stb.), elõny
2021.01.14 2021.05.10
középfokú mûszaki végzettség Három mûszakos munkarend vállalása
Elõny a hasonló területen (gépkezelõ vagy gépbeállító) szerzett
szakmai tapasztalat Precíz, önálló munkavégzés, Felelõ sségtudó,
megbízható személyiség Amit kínálunk: Azonnali munkakezdés,
Családias légkör (mû szakonként három-négy dolgozó) Biztos, hosszú
távú munkalehetõség, Utazási költség teljes térítése (helyijárat is),
Alapbér + mû szak pótlék + negyévenkénti prémium lehetõ sége 13.
havi juttatás Szabadságkiadás rugalmas kezelése, személyre szabott
kiadása, Kulturált munkakörülmények. Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk!

Foglalkoztatónál: a frigearpi@gmail.com
címen

Foglalkoztató
POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság
POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság
POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság
SK HUNGÁRIA BT.
POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Pék

2021.01.15 2021.05.10

Portás, telepõr, egyszerû õr

2021.01.15 2021.05.10

Megjegyzés

Jelentkezés
Foglalkoztatónál: a
popifinebakery@gmail.com címen
Foglalkoztatónál:a
popifinebakery@gmail.com címen
Foglalkoztatónál:a
popifinebakery@gmail.com címen
Foglalkoztatónál: az info@sknb.hu címen
Foglalkoztatónál: A
popifinebakery@gmail.com címen

Cukrász

2021.01.15 2021.05.10

Pénzügyi asszisztens

2021.01.18 2021.05.10

Kereskedelmi ügyintézõ

2021.01.18 2021.05.10

Raktári készlet nyilvántartása, bolti kereskedelem kiterjesztése.

Jelentkezni kizárólag önéletrajz küldésével
lehetséges! Email: katalin.pasztor@pwork.hu

Foglalkoztatónál: a 20/950-3770
telefonszámon

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Karbantartó villanyszerelõ

2021.01.20 2021.05.10

Feladatok : - a megmunkálóközpontok és egyéb gyártóberendezések
tervezett és eseti karbantartása - szakmai kapcsolattartás a gyári
szervizekkel - kisebb épületkarbantartási feladatok ellátása alkatrészek készletfigyelése, megrendelés koordinálása Elvárások: minimum középfokú, szakirányú végzettség (villanyszerelõ) - jó
csapatjátékos, nyitott, barátságos személyiség - lendületes, precíz,
pontos munkavégzés - 2/3 mûszakos munkarend vállalása - hosszú
távú elkötelezõdés, szakmai igényesség

Ricco Design Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Faipari gyári munkás

2021.01.20 2021.05.10

A 25 év alattiak jelentkezését is várják!

Feladatok : - a hajtogatás munkafolyamatainak elvégzése az elõírt
munkautasítások alapján - a munkafolyamathoz szükséges anyag
elõkészítése - a gyártott termékek folyamatos minõségi ellenõrzése - a
hajtogatógép napi felülvizsgálata - a rábízott hajtogatógép állapotának
megõrzése, szinten tartása - mûszakvezetõi utasításra részvétel az új
Jelentkezni kizárólag önéletrajz küldésével
2021.01.20 2021.05.10 dolgozók betanításában, illetve számukra segítségnyújtás a felmerülõ
lehetséges! Email: katalin.pasztor@pwork.hu
problémák megoldásában Elvárások: - min. 8 általános iskolai
végzettség - 1-2 éves, gépkezelõként szerzett szakmai tapasztalat megbízhatóság, terhelhetõség, jó fizikai erõnlét - önálló, határozott
munkavégzés, gyors tanulási képesség - a jelentkezéshez önéletrajz
küldése szükséges!

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Egyszerû ipari foglalkozású

Pölöskei Italgyártó Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Karbantartó technikus

2021.01.26 2021.05.10

Feladat: Mûszakivezetõ irányítása alatt, 5-6 fõs karbantartói csoport
vezetése .

Foglalkoztatónál:Mátyás Péter László Email
címe: hr@poloskeiszorp.hu címen

Klimatrend Hungary Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Épületgépész-technikus

2020.11.17 2021.05.11

Elvárások: -épületgépész végzettség -2 év gyakorlat -igényes
munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés Moód Tímeánál a 06/92/598-200-as telefonszámon vagy az
info@klimatrend.hu e-mail címen.

A 06/92/598-200-as telefonszámon vagy az
info@klimatrend.hu e-mail címen.

Foglalkoztató

Munkakör

Klimatrend Hungary Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Hûtõ-és klímaberendezés-szerelõ

Papp László ev.

Érv.
kezdete

Megjegyzés

Jelentkezés

2020.11.17 2021.05.11

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.

Virágbolti eladó

2021.01.13 2021.05.11

Virágkötõ szakképzettség elvárás.

GERI-VILL KFT.

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2021.01.14 2021.05.11

POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság

Gazdasági vezetõ

2021.01.15 2021.05.12

Klimatrend Hungary Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

2020.11.17 2021.05.13

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-mailben az info@klimatrend.hu e-mail címen.

Tetõ- és homlokzatszigetelõ

2020.11.19 2021.05.13

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

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

Érv. vége

Épületasztalos

2020.11.19 2021.05.13

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

Szerkezetlakatos

2020.11.19 2021.05.13

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

A foglalkoztatónál a 06/30/448-4140-es
telefonszámon.
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kert út
41.
Foglalkoztatónál: a
popifinebakery@gmail.com címen

A 06/92/598-200-as telefonszámon vagy az
info@klimatrend.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.
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.

Nyílászáró beépítõ

2020.11.19 2021.05.13

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

Egyéb egyszerû építõipari
foglalkozású

2020.11.19 2021.05.13

Fizetés megbeszélés megegyezés szerint.

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Egyéb, máshova nem sorolható
irodai, ügyviteli foglalkozású

2021.03.16 2021.05.14

Középfokú pénzügyi, számviteli képesítéssel rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését várja a foglalkoztató. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet telefonon és e-mailben is. Tel.: 92/311-111 Email cím: szort99@enternet.hu

telefonon: 92/311-111 e-mailben:
szort99@enternet.hu

Ogria Trans Kft.

Élelmiszer eladó

2021.03.16 2021.05.14

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Nappalos munkakör. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató.
Keresni lehet: Kovács Gyula Tel.: 20/977-7711

telefonon: 20/977-7711

2021.03.16 2021.05.14

Festõ munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók jelentkezését.
Hegesztett acélszerkezetek festése a feladat. Elvárás a szakirányú
végzettség. Elõny a fémipari szakmában szerzett jártasság. Két
mûszakos munkarend: 06.00-14.00 illetve 14.00-22.00 Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és emailben várja a foglalkoztató. Tel.: 92/597-120 E-mail cím:
ganzeg@ganzeg.hu

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

GANZEG GÉP ÉS
ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Fémfestõ, fémmázoló

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

GANZEG GÉP ÉS
ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Forgácsoló

2021.03.16 2021.05.14

NC-forgácsoló munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók
jelentkezését. Minõségi termékek határidõre történõ forgácsolása a
feladat. Elvárás a szakirányú végzettség. Két mûszakos munkarend:
06.00-14.00 illetve 14.00-22.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató.
Tel.: 92/597-120 E-mail cím: ganzeg@ganzeg.hu

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejlesztõ pedagógus

2020.03.18 2021.05.15

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; email: gondoskodas@szgyfzala.hu

Fizetés: Közalkalmazotti, végzettség, tapasztalat munkavégzési terület
függvénye
+ 20% szociálispótlék + mûszakpótlék , + egyéb
2020.05.20 2021.05.15 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

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Ápoló, szakápoló

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet folytató
egység vezetõje

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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.
2020.09.29 2021.05.15 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.

Jelentkezés

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

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet folytató
egység vezetõje

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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,
2020.09.29 2021.05.15
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.

Jelentkezés

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

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet folytató
egység vezetõje

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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
2020.09.29 2021.05.15
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.

Jelentkezés

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

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális gondozó, szakgondozó

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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.
2020.09.29 2021.05.15 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.

Jelentkezés

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, szakgondozó

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
2020.09.29 2021.05.15
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.

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, szakgondozó

2020.09.29 2021.05.15

Jelentkezés

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

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

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális segítõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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.
2020.09.29 2021.05.15 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.

Jelentkezés

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

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Munkakör

Szociális tevékenységet folytató
egység vezetõje

Érv.
kezdete

Érv. vége

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
2020.09.30 2021.05.15
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, 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.

Egyéb, máshova nem sorolható
Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság egyszerû szolgáltatási és szállítási 2021.01.18 2021.05.15
foglalkozású

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû Társaság

Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató
Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Építményszerkezet-szerelõ

NC, CNC gépkezelõ

Megjegyzés

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

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez,
2021.01.18 2021.05.15 elsõsorban lakatos végzettségû munkavállalók jelentkezését. Azonnali
munkakezdési lehetõség.

Jelentkezés

Elektronikus úton Ávár Kinga mb.
intézményvezetõ részére a
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen
keresztül

személyesen, telefonon, e-mailben: 30/2048692 munka@zelt.hu

személyesen, telefonon, e-mailben: 30/2048692 munka@zelt.hu

Feladatok: - szükséges anyagok, felszerelések és berendezések
elõkészítése és ellenõrzése - mûszaki dokumentáció kezelése - a
megmunkálógépek mûködtetése, a program lefuttatása, a technológiai
paraméterek ellenõrzése - a gépekhez kapcsolódó karbantartási
Jelentkezni kizárólag önéletrajz küldésével
2021.01.20 2021.05.15
feladatok elvégzése Elvárások : - minimum középfokú, szakirányú
lehetséges! Email: katalin.pasztor@pwork.hu
végzettség - jó csapatjátékos, nyitott, barátságos személyiség lendületes, precíz, pontos munkavégzés - 2/3 mûszakos munkarend
vállalása - hosszú távú elkötelezõdés, szakmai igényesség

Foglalkoztató

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkakör

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató.
Elvárások: - ADR vizsga - gyakorlat Megbeszélés szerint lehet
másodállás, mellékállás, alkalmi munkavégzés is. Munkaidõ, fizetés
2021.03.17 2021.05.15
megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Tibor Tel.: 30/3787585 E-mail cím: moberoil@enternet.hu

Elvárások: - szakács végzettség - 3 év gyakorlat 2 mûszakos
munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet személyesen, telefonon, e-mailben önéletrajz megküldésével.
Keresni lehet: Mozsolics Márta Tel.: 92/550-043 E-mail cím:
info@aranybarany.hu

Jelentkezés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
TESKÁNDI út 38.

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és
Szolgáltató Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szakács

2021.03.17 2021.05.15

TuttoPort Betéti Társaság

Dohányárudai eladó

2021.03.17 2021.05.15

Hajas Zoltán Email címe:
mazdatank@freemail.hu Telefonszáma:
30/226-4856

Tetõ- és homlokzatszigetelõ

2020.11.20 2021.05.16

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

Kõmûves

2020.11.20 2021.05.16

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

Épületfestõ, mázoló

2020.11.20 2021.05.16

A 06/30/298-0420-as telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Benzinkúti eladó

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
2021.03.17 2021.05.16
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

személyesen, telefonon: 92/550-043 emailben: info@aranybarany.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
TESKÁNDI út 38.

Foglalkoztató

Munkakör

SOM-TEL Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Ügyfél- (vevõ)tájékoztató

HT COLOR Festõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Festõ és mázoló

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

"A SOM-TEL Kft. call centere több mint 10 éve áll ügyfelei és a piac
szolgálatában. Egyik legnagyobb erõsségünk a munkatársakban rejlik,
abban a csapatban, amely már évek óta tölti együtt a munkanapokat.
Egyre bõvülõ megbízásainkból adódóan, hosszú távú munkavégzésre
keresünk 5 fõ telefonos ügyfélszolgálati munkatársat. Feladatok: Foglalkoztatónál telefonos egyeztetést
2021.01.19 2021.05.17 bejövõ ügyfélszolgálati hívások fogadása -kimenõ hívások indítása -a követõen: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály
munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátása Amit
utca 1-3.
kínálunk: -hosszú távú és biztos munkalehetõség -alkalmazotti, teljes
munkaidõs jogviszony -garnatált fix munkabér + kiszámítható,
eredményeken alapuló jutalék rendszer -professzionális és kényelmes
irodai környezet -könnyen megközelíthetõ belvárosi munkahely"

2020.09.24 2021.05.18

Festõ szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését
is várják.

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
Egyéb, máshova nem sorolható
megbeszélés szerint. Fizetés: 200.000,-Ft/hó nettótól Béren kívüli
egyszerû szolgáltatási és szállítási 2021.01.07 2021.05.18
juttatások: -utiköltség térítés -benzin 15Ft/km -zalaegerszegiek részére:
foglalkozású
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

Általános asztalos

Jelentkezés

2021.01.07 2021.05.18

Kiemelt fizetés megegyezés szerint!

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Speditõr út 2.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Speditõr út 2.

Foglalkoztató

Munkakör

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kereskedõ

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Varrónõ gépsoron

KAMEX Group Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kereskedelmi ügyintézõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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 2021.01.11 2021.05.18
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, email-ben, vagy postai úton.

2020.07.08 2021.05.20

VÉGZETTSÉG HIÁNYÁBAN A TAPASZATALAT ELÕNY.

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
2020.11.06 2021.05.20
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

Jelentkezés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Speditõr út 2.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari
utca 8.

A biro.maria@kamex.co.hu címre küldött
önéletrajzzal

Foglalkoztató

KAMEX Group Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

BI'BOR-FA Termékgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

BI'BOR-FA Termékgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Gyártás-elõkészítõ

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
2020.12.08 2021.05.20
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

Általános asztalos

Szakmai, asztalosipari végzettség elvárás. PÁLYAKEZDÕK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJA A FOGLALKOZTATÓ. Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen,
2021.01.22 2021.05.20
telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont
egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Borbíró Frigyes Tel.: 30/956-2756
E-mail cím: info@biborfa.hu

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

Asztalosipari felületkezelõ

Bútorok és nyílászárók felületkezelése a feladat. Elvárások: szakmunkás végzettség (nem konkrét faipari is jó) - gyakorlat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen,
2021.01.22 2021.05.20
telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont
egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Borbíró Frigyes Tel.: 30/956-2756
E-mail cím: info@biborfa.hu

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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Általános asztalos

Elvárások: - szakmai, asztalosipari végzettség - gyakorlat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen,
2021.01.22 2021.05.20 telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont
egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Borbíró Frigyes Tel.: 30/956-2756
E-mail cím: info@biborfa.hu

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

PETROL SENSOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Benzinkúti eladó

Munkaidõ: 12 órás váltott mûszak. Fizetés: szakmai minimálbér +
2021.01.25 2021.05.20 egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz megküldésével
várja a munkáltató. E-mail cím: petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben:
petrolsensor@gmail.com

PETROL SENSOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Bolti eladó

Munkaidõ: 12 órás váltott mûszak. Fizetés: szakmai minimálbér +
2021.01.25 2021.05.20 egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz megküldésével
várja a munkáltató. E-mail cím: petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben:
petrolsensor@gmail.com

Informatikai hálózatirendszertelepítõ

Fõbb feladatok: - új ügyfeleknél internet- és telefonszolgáltatás
kiépítése - hálózat fejlesztési és karbantartási munkák elvégzése helyszíni hibaelhárítási feladatok ellátása Elvárások: - magasban
végzett munkára való alkalmasság és hajlandóság - alapvetõ
informatikai szaktudás - kábelezési munkákban való jártasság - "B"
2021.01.26 2021.05.20
kategóriás vezetõi engedély Munkáltató ajánlata: - hosszú távú
munkalehetõség - azonnali kezdés - teljes munkaidõs, alkalmazotti
jogviszony Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
8.00-14.00 óra között személyesen is várják. Telefonon egyéb idõben is:
70/613-5539

személyesen (8.00-14.00 között) illetve
telefonon: 70/613-5539

BI'BOR-FA Termékgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mobillan-Sat Informatikai Kereskedelmi
és Szolgáltató KFT.

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Férfifodrász

2021.01.26 2021.05.20

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

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

Foglalkoztató

Kaman-Co Kft.

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

"START-59" Vállalkozási Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Logisztikai vezetõ

Kereskedelmi ügyintézõ

Kõmûves

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Zalaegerszegi telephelyû, csomagolóanyagokat gyártó cég keres raktár
és logisztikai vezetõt. Elvárás az angol nyelvtudás. Elõny: logisztikában eltöltött 1-2 éves tapasztalat - targoncavezetõi vizsga jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e2021.01.26 2021.05.20
vámügyintézési gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
mailben várják: geza@kaman.co.hu
Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
geza@kaman.co.hu

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,
2021.01.26 2021.05.20
itthoni munkavégzés, pénzkereseti lehetõség a család közelében.
Sikerre és jó 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.: 30/2048907 Skype: tamasdia1991 Jelentkezni lehet e-mailben, önéletrajz és
bérigény megküldésével. E-mail cím: tamas.diana@camiongroup.hu

önéletrajz megküldésével (bérigény
megjelölésével) e-mailben:
tamas.diana@camiongroup.hu

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Munkájára igényes,
józan életvitelû munkavállalók jelentkezését várják. Elvárás a szakmai
végzettség. Elõnyt jelent a "B" kategóriás jogosítvány illetve a
személyesen (idõpontegyeztetés szükséges),
2021.01.26 2021.05.20 gyakorlat. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
telefonon: 30/2270-525 e-mailben:
személyesen (idõpontegyeztetés szükséges), telefonon és e-mailben is.
abahotelzalaszentivan@gmail.com
Keresni lehet: Antos Lajos Tel.: 30//2270-525 E-mail cím:
abahotelzalaszentivan@gmail.com

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. vége

RICH Plus Invest Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mázoló, szobafestõ

2021.01.26 2021.05.20

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Targoncavezetõ

2021.01.27 2021.05.20

Megjegyzés

Jelentkezés

Azonnali kezdési lehetõség, kiemelt fizetéssel. Munkavégzés
Zalaegerszegen. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Jelentkezni
telefonon lehet: 30/9027-219

telefonon: 30/9027-219

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

Feltételek, elvárások: munkavégzés helye: Zalaegerszegfeladat:
értékesítés Elvárásaink: hardver piac alapos ismerete,általunk
forgalmazott termékek kezdetben ismerete, késõbbiekben alapos és
naprakész ismerete,folyamatos önképzés, a piaci újdonságok utáni
érdeklõdés,precíz és önálló munkavégzés,jó kommunikációs és
2021.02.03 2021.05.20
problémamegoldó képesség,érettségi és büntetlen elõélet, Elõnyt
jelent: angol tárgyalási szintû nyelvtudásB kategóriás vezetõi
engedélyhasonló területen szerzett tapasztalat, Amit nyújtunk
dimamikus, fiatalos csapatkellemes munkakörnyezetversenyszférához
mért, teljesítményarányos bérezésbiztos, hosszú távú munkahely

FORAMAX COMPUTERS
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
BETÉTI TÁRSASÁG

Alkatrész-értékesítõ, eladó

Horváth Viktória

Festõ és mázoló

2021.02.04 2021.05.20

Horváth Viktória

Burkoló

2021.02.04 2021.05.20

Számlázási ügyintézõ

2021.02.12 2021.05.20

Egyéb textilipari foglalkozások

2021.03.22 2021.05.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari
utca 8.

Horváth Viktória

Kõmûves

2021.02.04 2021.05.21

Foglalkoztatónál: a 20/946 6501, 20 330 8042

GÖCSEJ NYOMDA NYOMDAIPARI
KERESK.KFT.

Elektronikai mûszerész

2021.02.04 2021.05.21

POPI Fine Bakery Korlátolt Felelõségû
Társaság

Üzemi takarító

2021.03.23 2021.05.21

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru
Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Az allas@foramax.hu email címen

Foglalkoztatónál:a a 20/946 6501, 20/ 330
8042
Foglalkoztatónál: a 20/946 6501, 20/ 330
8042
Elõny: kereskedelmi illetve számlázási tapasztalat.

Elektrotechnikai, mechanotrikai végzettség elõny, de mûszaki
beállítottság és gyakorlat is megfelelõ.

Foglalkoztatónál:Molnár Mátyás Email címe:
molnartelep@gmail.com

Kalamár Péter Email címe:
konyveles@gocsejnyomda.t-online.hu
Telefonszáma: 30/260 9988
Foglalkoztatónál: a
popifinebakery@gmail.com címen

Foglalkoztató

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Építõipari segédmunkás

KAMEX Group Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Raktári segédmunkás

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Karbantartó villanyszerelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.03.23 2021.05.21

Megjegyzés

Jelentkezés

Fõbb feladatok, munkák: építkezésen, kivitelezésben kõmûves és
egyéb munkák ellátásának támogatása építés/projektvezetõ utasításai
alapján a feladatok elvégzése Elvárások: megfelelõ szintû munka-és
teherbírás, megbízhatóság, Amit kínálunk: versenyképes fizetés
Foglalkoztatónál: Bódiné Faragó Edina Email
hosszútávú, folyamatos munkaviszony egy dinamikusan fejlõdõ
címe: faragoe@bgepito.hu Telefonszáma:
vállalkozásnál teljes munkaidõ Elõny: B kategóriás jogosítvány
30/317 5506
Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg és vonzás körzete Önéletrajzát kérjük a következõ email
címre küldje el: faragoe@bgepito.hu

Fõbb feladatok szettek csomagolása profilok címkézése raktári
segédmunka: áru pakolás kertgondozás egyéb fizikai munka Elvárások
szakmunkás végzettség jogosítvány ápolt megjelenés önálló
munkavégzés fizikai állóképesség Amit kínálunk Önálló munkavégzés,
Foglalkoztatónál: a biro.maria@kamex.co.hu
2021.03.24 2021.05.22
amely során kiteljesedhetsz Változatos munkakör Emberközpontú
email címen
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.

2021.03.24 2021.05.22

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

Foglalkoztató

Munkakör

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Festõ és mázoló

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

KÖNIG KFT

Galvanizáló

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Targoncavezetõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Fõbb feladatok, munkák: Ipari létesítmények, köz- és lakóépületek
külsõ és belsõ felületének bevonása különbözõ védõ, vagy díszítõ
anyagokkal például festékkel, tapétával, Különbözõ építmények,
épületek függõleges és vízszintes felületeinek meleg-, illetve hideg
tapintású burkolatának készítése, javítása, építkezésen, kivitelezésben
kõmûves és egyéb munkák ellátása, építés/projektvezetõ utasításai
alapján a feladatok elvégzése Elvárások: építési szakterületen
szerzett tapasztalat önálló, precíz, pontos munkavégzés megfelelõ
2021.03.24 2021.05.22
szintû munka-és teherbírás, precizitás, önálló munkavégzés,
megbízhatóság, szakmai végzettség Amit kínálunk: versenyképes
fizetés hosszútávú, folyamatos munkaviszony egy dinamikusan
fejlõdõ vállalkozásnál teljes munkaidõ Elõny: 3-5 év szakmai
tapasztalat B kategóriás jogosítvány Szükséges nyelvtudás: Nem
igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és vonzás
körzete Önéletrajzát kérjük a következõ email címre küldje el:
faragoe@bgepito.hu

2021.03.24 2021.05.22

GKI képesítési igazolás elvárás. Elõny az ADR vizsga.

GALVANIZÁLÓ pozícióba keresa munkáltató munkatársakat
ZALAEGERSZEGRE,azonnali kezdéssel ,több mûszakos munkarendbe!
Feladatok: -fémalkatrészek felületkezelése,galvanizálása -lemosás,
zsírtalanítás, pácolás, koptatás végzése -folyamatos minõségellenõrzés
végzése -berendezés vízfelhasználásának figyelése, rögzítése -a
2021.03.24 2021.05.22
keletkezett különféle hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyûjtés
Elvárások: -befejezett 8 osztály -hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat elõnyt jelent -precíz, pontos munkavégzés -több
mûszakos munkarend Hosszútávú munkalehetõség! Utiköltség térítés
/Mt. szerint/ Jelentkezni:30/904-7511

2021.03.24 2021.05.22

Elvárás a vezetõüléses targoncáról a hatósági bizonyítvány. Gyakorlat
elõny.

Jelentkezés

Bódiné Faragó Edina Email címe:
faragoe@bgepito.hu

személyesen vagy e-mailben:
info@zalamullex.hu

telefonon: 30/904-7511

telefonon: 30/349-7359 e-mailben:
kovacs.adam@zalamullex.hu

Foglalkoztató

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
ICOPAL Szigetelõ-, Fedéllemezgyártó és
Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Agroszat Invest Korlátolt Felelõsségû
Tásaság

Munkakör

Kõmûves

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Fõbb feladatok, munkák: Ipari létesítmények, köz- és lakóépületek
külsõ és belsõ felületének bevonása különbözõ védõ, vagy díszítõ
anyagokkal például festékkel, tapétával, Különbözõ építmények,
épületek függõleges és vízszintes felületeinek meleg-, illetve hideg
tapintású burkolatának készítése, javítása, építkezésen, kivitelezésben
kõmûves és egyéb munkák ellátása, építés/projektvezetõ utasításai
alapján a feladatok elvégzése Elvárások: építési szakterületen
szerzett tapasztalat önálló, precíz, pontos munkavégzés megfelelõ Foglalkoztatónál:Bódiné Faragó Edina Email
2021.03.24 2021.05.22
szintû munka-és teherbírás, precizitás, önálló munkavégzés,
címe: faragoe@bgepito.hu
megbízhatóság, szakmai végzettség Amit kínálunk: versenyképes
fizetés hosszútávú, folyamatos munkaviszony egy dinamikusan
fejlõdõ vállalkozásnál teljes munkaidõ Elõny: 3-5 év szakmai
tapasztalat B kategóriás jogosítvány Szükséges nyelvtudás: Nem
igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és vonzás
körzete Önéletrajzát kérjük a következõ email címre küldje el:
faragoe@bgepito.hu

Mezõgazdasági és ipari gép
(motor) karbantartója, javítója

2021.03.25 2021.05.23

Kézi csomagoló

2021.03.25 2021.05.23

Baromfigondozó

2021.03.26 2021.05.24

"B" kategóriás jogosítvány elõny.

Foglalkoztatónál: Sefner Zoltán
Telefonszáma: 30/758-3512

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Fémfestõ, fémmázoló

2021.01.27 2021.05.25

Festõ (fémfestõ, szobafestõ, dukkózó) végzettséggel illetve
gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését várják.
Pályakezdõk jelentkezését is várják! Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Keresni lehet: Kocsi Attila Tel.: 30/311-8845

telefonon: 30/311-8845

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari segédmunkás

2021.01.27 2021.05.25

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Azonnali kezdési lehetõség.
Folyamatos, téli munka biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.

telefonon: 30/9570-868

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kõmûves

2021.01.27 2021.05.25

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Azonnali kezdési lehetõség.
Folyamatos, téli munka biztosított. Német nyelvismeret elõnyt jelent.

telefonon: 30/9570-868

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
M út 6.

Érv.
kezdete

Foglalkoztató

Munkakör

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos

2021.01.27 2021.05.25

GANZEG GÉP ÉS
ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Hegesztõ, lángvágó

2021.01.27 2021.05.25

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

I.C.C. Kft.

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Családgondozó

Raktárkezelõ

Általános egészségügyi
asszisztens

Autómosó

Érv. vége

2021.01.27 2021.05.25

Megjegyzés

Jelentkezés

Fémipari végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését várják. Fizetés 250.000,- Ft/hó bruttótól, megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelenkezéseket telefonon várják. Keresni lehet:
Kocsi Attila Tel.: 30/311-8845

telefonon: 30/311-8845

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

Családgondozó munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók
jelentkezését. Elvárások: - felsõfokú szociális alapvégzettség számítástechnikai ismeret (Word, Excel, Outlook) Elõny: - a hasonló
területen megszerzett gyakorlat - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés a
Kjt. alapján. Érdeklõdni lehet telefonon. Jelentkezéseket e-mailben
várja a munkáltató, önéletrajz megküldésével. Keresni lehet: Somogyi
Emõke Tel.: 30/3787-597 E-mail cím: csao.zalaegerszeg@mvkzala.hu

Szakmunkás végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését
várják. Mûszaki végzettség elõnyt jelent. "B" kategóriás jogosítvány
2021.01.28 2021.05.25 megléte elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
allas@fordszanto.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
csao.zalaegerszeg@mvkzala.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és Zala megye. Elvárások: egészségügyi végzettség - szakdolgozói igazolvány - mûködési
nyilvántartási igazolvány - "B" kategóriás jogosítvány személygépkocsi - számítógép használat Fizetés: 350.000-500.00,- Ft/hó
telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 között) ebruttó, megbeszélés szerint. A munka megbízásos és vállalkozói
2021.01.28 2021.05.25
mailben fényképes önéletrajz
jogviszonyban is végezhetõ. A munkavégzés a lakóhely és annak 50 kmmegküldésével: info@icc.hu
es körzetében történik. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben
(fényképes önéletrajz megküldésével) várja a munkáltató. Keresni
lehet: Dr. Pohl Tibor Tel.: 30/288-1111 (16.30-17.00 óra között) E-mail:
info@icc.hu

A munkakör betöltéséhez szakmai végzettség nem szükséges. Hasonló
területen megszerzett gyakorlat elõnyt jelent. "B" kategóriás
2021.01.28 2021.05.25 jogosítvány megléte elvárás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
allas@fordszanto.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

Foglalkoztató

NANORB KFT

NANORB KFT

Munkakör

Erdõmûvelési gépkezelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.01.28 2021.05.25

Megjegyzés

Jelentkezés

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

Feladatok: - webes felület üzemeltetése (feltöltés, karbantartás, direkt-emailek küldése) www.nanorb.hu - hírlevelek készítése - cég
tevékenységének publikálása, természetfotózás - igazságügyi szakértõi
weboldal létrehozása - cég informatikai eszközeinek, szoftvereinek
fejlesztése, karbantartása - webes felületen marketing, értékesítési
tevékenységek folytatása - vállalatirányítási informatikai rendszer
létrehozása - földterületek-földtulajdonosi rendszerének létrehozása,
fényképes, szakmai önéletrajz
Hálózati informatikus (Webmester) 2021.01.28 2021.05.25
mûködtetése - erdõgazdálkodói szoftver létrehozása, mûködtetése
megküldésével e-mailben: info@nanorb.hu
Elvárások: - ügyfél- és piacorientált szemlélet - terhelhetõség,
rugalmasság - utazási hajlandóság - jogosítvány Munkáltató ajánlata: versenyképes fizetés - változatos munkavégzés - stabil munkahely kellemes munkahelyi légkör, jó csapat /Munkaidõ: Megbeszélés szerint
/ Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Jelentkezési határidõ: 2021.02.28
Jelentkezés módja: jelentkezni lehet a következõ e-mail címen:
info@nanorb.hu , fax: 92/331-077 fényképes önéletrajz elküldésével.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Erdõmûvelési gépkezelõ

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
2021.01.28 2021.05.25
ajánlata: - versenyképes jövedelem - kellemes és fiatalos
munkakörnyezet - stabil munkahely - szakmai fejlõdés Munkavégzés
helye: Zala és Vas megye. Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen,
illetve fax-számon: info@nanorb.hu , fax: 92/331-077 fényképes
önéletrajz elküldésével.

jelentkezni lehet fényképes, szakmai
önéletrajz megküldésével e-mailben:
info@nanorb.hu

NANORB KFT

Kereskedelmi ügyintézõ

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
2021.01.28 2021.05.25 kommunikációs képesség szóban és írásban - Határozott, magabiztos
fellépés - Ügyfél- és piacorientált szemlélet - Terhelhetõség,
rugalmasság - Önálló, kiváló problémamegoldó képesség - Utazási
hajlandóság (külföldi- belföldi utazások) - Kiváló felhasználó szintû
számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet) - Jogosítvány A
munkáltató ajánlata a következõk: - Versenyképes jövedelem - Stabil
munkahely - Kellemes munkahelyi légkör, jó csapat Munkavégzés
helye: Zala megye, Ausztria Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen,
illetve fax-számon: info@nanorb.hu , fax: 92/331-077 fényképes
önéletrajz elküldésével.

fényképes önéletrajz megküldésével:
info@nanorb.hu

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Gépjármû- és motorkarbantartó, javító

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. "B" kategóriás jogosítvány megléte elvárás.
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz
megküldésével e-mailben. E-mail cím: allas@fordszanto.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

NANORB KFT

2021.01.28 2021.05.25

Foglalkoztató

Munkakör

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Autókereskedõ

I.C.C. Kft.

Szegleti Szolgáltató Betéti Társaság

KALITTA Fuvarozó és Kereskedelmi
Betéti Társaság

Telefonos (multimédiás)
értékesítési ügynök

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.01.28 2021.05.25

Elvárások: - érettségi - mûszaki ismeretek - számítástechnikai
ismeretek - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével emailben. E-mail cím: allas@fordszanto.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

2021.01.28 2021.05.25

Munkaidõ: 4-6-8 órás megbeszélés szerint. Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg és Zala megye. Elvárások: - érettségi - 1 év értékesítési,
call centeres gyakorlat Fizetés: 210.600-400.00,- Ft/hó bruttó,
megbeszélés szerint. Alapbéren felül plusz jutalék. A munka
megbízásos és vállalkozói jogviszonyban is végezhetõ otthonról.
Jelentkezéseket telefonon és e-mailben (fényképes önéletrajz
megküldésével) várja a munkáltató. Keresni lehet: Dr. Pohl Tibor Tel.:
30/288-1111 (16.30-17.00 óra között) E-mail: info@icc.hu

telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 között) emailben fényképes önéletrajz
megküldésével: info@icc.hu

Élõ csirkék rakodása változó területen, állandó éjszakai munkavégzés.
Jogosítvány megléte elõny, de nem feltétel. A munkavállalók
Egyéb, máshova nem sorolható
utaztatását lakóhelyük és az indulás helye között a munkáltató
telefonon 10.00-12.00 és 14.00-16.00 között:
egyszerû szolgáltatási és szállítási 2021.01.29 2021.05.25
biztosítja. Hazavihetõ, havi nettó fizetés: 210.000 Ft/hó. Jelentkezéseket
70/368-7831
foglalkozású
telefonon várja a munkáltató de. 10.00-12.00 és du. 14.00-16.00 óra
között. Keresni lehet: Farkas Zsuzsanna - 70/368-7831

Fuvarszervezõ

Bagodi központú fuvarozó cég adminisztratív és fuvarszervezõi
feladatok ellátására keres kollégát, 8 órás munkarendben, határozatlan
idõre. Tapasztalattal rendelkezõk elõnyben. Egy Idegen nyelv ( angol,
német, francia) ismerete szükséges. Feladatok: Adminisztráció: A
fuvarfeladatok kapcsán felmerülõ számlák, fuvarokmányok kezelése,
számlázás, kintlévõségek kezelése, könyvelési anyag összekészítése a
2021.01.29 2021.05.25 könyvelés számára. Fuvarszervezés: A saját flottában lévõ autók (3.57.5t) mozgatása, fuvarfeladatok rendszerezése, szükségszerûen az
online rendszerbõl munkák vállalása, kapcsolattartás a
gépkocsivezetõkkel, folyamatos koordináció. További kérdésekkel a
70/408-6420 tel.számon illetve a kalitta.szilard@gmail.com címen lehet
keresni a munkáltatót. Képviselõ: Szabó Szilárd Önéletrajzokat
ugyanerre az Email címre várja a foglalkoztató.

érdeklõdni lehet: 70/408-6420, jelentkezni
önéletrajzzal: kalitta.szilard@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

ARW MAGYARORSZÁG
HULLADÉKKEZELÕ ÉS HASZNOSÍTÓ
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hulladékválogató

Kovács Krisztián egyéni vállalkozó
T-CELL Plasztik Mûanyagipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.01.29 2021.05.25

2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet:
Nagy Zoltán Tel.: 30/847-4797

személyesen, telefonon: 30/847-4797

Építõipari segédmunkás

2021.01.29 2021.05.27

Magasban, tetõn végzett munka. 4 órás foglalkoztatás (2 naponta).
Építõiparban szerzett gyakorlat elõny.

Telefonon: 06/70/608-4057 vagy a
gratis29@gmail.com e-mail címen.

Egyszerû ipari foglalkozású

2021.03.29 2021.05.27

Petho Miklós Email címe:
petho.miklos@tcell.hu Telefonszáma: 20/2661870

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Pék, édesiparitermék-gyártó

2021.03.31 2021.05.28

PÉK TANMÛHELYÜNKBE 6 ÓRÁS FOGLALKOZTATÁSSAL
SEGÉDMUNKÁST KERESÜNK. ELVÁRÁSOK: LEGALÁBB 8
ÁLTALÁNOSISKOLAI VÉGZETTSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG,
RUGALMASSÁG, JÓ ÁLLÓKÉPESSÉG, TEHERBÍRÓKÉPESSÉG.
ÉLELMISZERIPAR TERÜLETÉN SZERZETT MUNKATAPASZTALAT
ELÕNYT JELENT. CSISZÁR ZSOLTNÉ 20 940 7999 ZSZC BÁTHORY
ISTVÁN TECHNIKUM

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Adminisztrációs ügyintézõ

2021.03.31 2021.05.29

Feladatai: - munkaerõ felkutatás - cég marketing hirdetése

Miszori Tamás egyéni vállalkozó

Egyéb egyszerû építõipari
foglalkozású

Építõipari segédmunkást keresek! Folyamatos, hosszú távú alkalmi és
folyamatos munkavégzésre keresek önállóan dolgozni tudó, önmagára
és a környezetére igényes, józan életû építõipari segédmunkást.
2021.03.31 2021.05.29
Munkavégzés helye változó, bérezés megegyezés szerint! Elõny:
hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, B kategóriás jogosítvány,
Zalaegerszeg és környéki lakóhely Érdeklõdni kizárólag a +36 30 248
6195 telefonszámon!

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

Hegesztõ, lángvágó

2021.02.01 2021.05.30

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

MATEKISZ Magyar Tervezõ Kivitelezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság

Vezeték- és csõhálózat-szerelõ
(víz, gáz, fûtés)

2021.02.01 2021.05.30

Konkrét szakmai végzettség nem szükséges. Mûszaki végzettséggel
rendelkezõ munkavállalók jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével emailben. E-mail cím: matekisz@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben:
matekisz@gmail.com

CSISZÁR ZSOLTNÉ: 20/ 940 7999

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.a

Foglalkoztatónál: a 30/ 248 61 95 os
telefonszámon

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

MAYA-VIRÁG KFT.

Virágbolti eladó

Elvárások: - virágkötõ végzettség Elõny: - gyakorlat Foglalkoztatás 2
havi munkaidõ keretben, megbeszélés szerint. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Béren kívüli juttatásként a foglalkoztató biztosít: 2021.02.01 2021.05.30
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

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

Szerkezetlakatos

2021.02.01 2021.05.30

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

Tornyos és Társai Kereskedelmi és
Építõipari Betéti Társaság

Építõipari segédmunkás

2021.02.02 2021.05.30

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Munkaidõ: 7.00-15.30
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Geráth Lászlóné Tel.:
92/510-675 E-mail: tornyosbt@gmail.com

személyesen, telefonon: 92/510-675, emailben: tornyosbt@gmail.com

2021.02.02 2021.05.30

Elvárások: - szakmai végzettség - 1 év gyakorlat Szakmai végzettség
hiányában több éves gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. A
munkáltató telefonon várja a jelentkezéseket. Keresni lehet: Kárpáti
Attiláné Tel.: 30/688-6027

telefonon: 30/688-6027

2021.02.02 2021.05.30

Elvárások: - számítógépes ismeret - mûszaki érzék 3 mûszakos
munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli
juttatás: - cafeteria - mûszakpótlék - bónusz - bejárás támogatása
Jelentkezni lehet telefonon, e-mailben: 92/550-641 illetve
szalai.flora@whc.hu

telefonon, e-mailben: 92/550-641 illetve
szalai.flora@whc.hu

"A-MA" Kereskedelmi Betéti Társaság

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

LoGing Kft.

Élelmiszerbolti eladó

Gyártósori összeszerelõ

Felelõs mûszaki vezetõ, építõipar

személyesen, telefonon: 30/513-6840 emailben: maja.clivia@gmail.com

Építõipari tevékenységgel (fémszerkezetipar) foglalkozó cég, várja
munkavállalók jelentkezését felelõs mûszaki vezetõ munkakör
betöltéséhez. Elvárás a legalább szakközépiskolai, technikumi
személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon:
2021.02.02 2021.05.30
végzettség. Gyakorlat nem elvárás, de elõnyt jelent. Fizetés
30/372-6409 e-mailben: logingzeg@loging.hu
megbeszélés, megegyezés szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.),
telefonon és e-mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász
Szandra Tel: 30/372-6409 E-mail: logingzeg@loging.hu

Foglalkoztató

LoGing Kft.

LoGing Kft.

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
ETALON Zala Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

"MOULD-TECH" KFT.

3 B HUNGÁRIA IPARI
KERESKED.SZOLG.KFT.

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2021.02.02 2021.05.30

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, megegyezés
személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon:
szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon és e-mailben is
30/372-6409 e-mailben: logingzeg@loging.hu
várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra Tel: 30/372-6409
E-mail: logingzeg@loging.hu

Szerkezetlakatos

2021.02.02 2021.05.30

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, megegyezés
személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon:
szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon és e-mailben is
30/372-6409 e-mailben: logingzeg@loging.hu
várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra Tel: 30/372-6409
E-mail: logingzeg@loging.hu

Egyéb termék-összeszerelõ

2021.02.02 2021.05.30

telefonon: 92/550-641 e-mailben:
szalai.flora@whc.hu

Kocsitakarító

2020.10.21 2021.06.01

Szucs László : Telefonszáma: 20/961 2334

Árufuvarozó (gépkocsivezetõ)

2020.10.26 2021.06.01

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság út 1/A.

Alkalmazásprogramozó

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok
tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók
jelentkezését várja. CAM technológus munkakör betöltéséhez várja a
2021.02.03 2021.06.01
munkáltató a jelentkezõket. Siemens NX tapasztalat elõnyt jelent.
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes,
szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: hr@mouldtech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai
önéletrajz megküldésével e-mailben:
hr@mould-tech.hu

Forgácsoló

Mûszaki rajz ismerete elvárás. 2 mûszakos munkarend. Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen,
2021.02.03 2021.06.01
telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés
elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: ifj. Péteri
Vilmos Tel.: 30/4446-099 Önéletrajz küldhetõ e-mailben: hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés szükséges: 30/4446-099

Bádogos

Foglalkoztató

"MOULD-TECH" KFT.

"MOULD-TECH" KFT.

3 B HUNGÁRIA IPARI
KERESKED.SZOLG.KFT.

Kancsal Miklós Ernõ

Munkakör

Szerszámtervezõ mérnök

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.02.03 2021.06.01

Megjegyzés

Jelentkezés

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok
tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók
jelentkezését várja. Elvárások: - gépészmérnök végzettség - jó angol
nyelvismeret - 2 év gyakorlat - számítástechnikai ismeret Bejárást
támogatja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével emailben. E-mail cím: hr@mould-tech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai
önéletrajz megküldésével e-mailben:
hr@mould-tech.hu

Marós

Zalaegerszegi telephelyû, mûanyag fröccsöntõ szerszámok
tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók
jelentkezését várja. Elvárások: - szakmai végzettség - 2 év gyakorlat
2021.02.03 2021.06.01
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes,
szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: hr@mouldtech.hu

jelentkezni lehet fényképes, szakmai
önéletrajz megküldésével e-mailben:
hr@mould-tech.hu

Gépszerelõ

2 mûszakos munkarend. Angol és/vagy német nyelvismeret szükséges.
Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Személyes
2021.02.03 2021.06.01
jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni
lehet: Gáspár József Tel.: 30/630-2319 Önéletrajz küldhetõ e-mailben:
hr@3bh.hu

jelentkezés elõtt telefonon idõpontegyeztetés szükséges: 30/630-2319

Adatrögzítõ

A munkaviszony lehet Munka Törvénykönyves illetve vállalkozói
jogviszony alapján, megbeszélés szerint. A jelentkezõtõl minimum
érettségi vagy magasabb iskolai végzettség elvárás. Betanítást
követõen önállóan cselekvõképes dolgozókat keres a foglalkoztató. A
2021.02.03 2021.06.01
feladat az adattárolókon szétszórtan tárolt tartalmak csoportosított
logikai listáinak elõállítása. Érdeklõdõknek telefonon lehet jelentkezni a
92 510-985 számú telefonon, itt kaphatnak kérdéseikre választ.
Pályakezdõk, gyesen lévõ kismamák és nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Betanulás után otthoni munkavégzés is elképzelhetõ.

telefonon: 92/510-985

Foglalkoztató

Munkakör

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

IGAZ Villamos-szerelõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Villamosmérnök (elektronikai
mérnök)

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

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.02.04 2021.06.02

Megjegyzés

Jelentkezés

A munkáltató várja a szakmunkásképzõben, nappali tagozatos
hallhgatóként végzett szakképzett villanyszerelõ munkavállalók
jelentkezését. Munkaidõ beosztás megbeszélés szerint. Fizetés
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz
megküldésével e-mailben. E-mail cím: igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz megküldésével emailben: igazklaudia@igazkft.hu

Munkaidõ beosztás megbeszélés szerint. Fizetés megegyezés szerint.
2021.02.04 2021.06.02 Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail
cím: igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz megküldésével emailben: igazklaudia@igazkft.hu

Hegesztõ, lángvágó

2021.02.04 2021.06.02

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
penzugy@gocsejmetal.hu

Szerkezetlakatos

2021.02.04 2021.06.02

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
penzugy@gocsejmetal.hu

A munkáltató acélszerkezet gyártásban jártas mûszaki elõkészítõt
keres. Fõ feladatok: - árajánlatok készítése - termék elõállításához
szükséges alapanyag beszerzés - teríték (fém szabásjegyzék) készítés
Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú mûszaki végzettség - AutoCad
2021.02.04 2021.06.02
vagy Solid Edge ismerete Német és/vagy angol nyelvismeret elõnyt
jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés elõtt
telefonon idõpont-egyeztetés szükséges. Keresni lehet: Lengyel Tünde
Tel.: 30/200-7762 E-mail cím: penzugy@gocsejmetal.hu

telefonon: 30/200-7762 e-mailben:
penzugy@gocsejmetal.hu

Mûszaki elõkészítõ

NC, CNC gépkezelõ

2021.02.05 2021.06.02

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

Foglalkoztató

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Ács

Fémcsiszoló, köszörûs,
szerszámköszörûs

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.02.05 2021.06.02

Kõmûves

2021.02.05 2021.06.02

STIL GALLERY Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari foglalkozású

2021.04.06 2021.06.04

Szakács

Jelentkezés

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

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
2021.02.05 2021.06.02
vállalása Siemens vezérlés ismerete elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével emailben vagy postai úton: ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900
Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail: hr.aqanton@aqg.se

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

MOLNI-ADRESZ Kft.

Megjegyzés

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

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

személyesen, telefonon: 30/427-9980

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Miklós út 34.

2021.02.08 2021.06.05

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Az étterem hétfõtõl szombatig tart nyitva. Jelentkezéseket
telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Adrienn Tel.:
20/9321-394

jelentkezni lehet telefonon: 20/9321-394

Zalaegerszegi telephelyû csomagolóanyagokat gyártó cég keres 1 fõ
raktáros-kézi csomagoló munkatársat. Targoncavetõi engedély elõnyt
jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
geza@kaman.co.hu Érdeklõdni telefonon. keresni lehet: Kámán Géza
Tel.: 30/296-4114

fényképes önéletrajz megküldésével emailben: geza@kaman.co.hu

Kaman-Co Kft.

Raktárkezelõ

2021.02.08 2021.06.05

Pylon-94 Kft.

Szerkezetlakatos

2021.02.08 2021.06.05

telefonon: Kovács Norbert - 30/732-6662 emailben: allas@pylon.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Raktárkezelõ

2021.02.08 2021.06.05

Pylon-94 Kft.

Fémfestõ, fémmázoló

2021.02.08 2021.06.05

Farkas Fémszerkezet és Gépgyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Fém- és egyéb tartószerkezetszerelõ

2021.02.09 2021.06.05

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Prohumán 2004 Munkaerõ Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Megjegyzés

Jelentkezés

Trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel forgalmazásával
foglalkozó cég keres alkalmazottat. Feladat: raktári feladatok ellátása,
ügyfelek kiszolgálása, termékértékesítés, napi kapcsolat partnerekkel,
vásárlókkal, adminisztratív feladatok ellátása. Elõny: értékesítési,
ügyfélkapcsolati tapasztalat, mûszaki végzettség, mûszaki rajz/terv
olvasás, targonca, illetve "B" kat. jogosítvány, önálló kreatív
hozzáállás, átlagos fizikum kézi anyagmozgatás esetén. Jelentkezni
lehet: telefonon munkanapokon 15-17 óra között:20/4848-260 illetve
fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
nemeth.zoltan@hungarometal.hu

telefonon munkanapokon 15-17 óra
között:20/4848-260 illetve fényképes
önéletrajz megküldésével e-mailben

telefonon: Ökrös Attila - 30/319-6366 emailben: allas@pylon.hu
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

Épületvillamossági szerelõ,
villanyszerelõ

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.
2021.02.09 2021.06.05
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 emailben: munkaugy@liftgeneral.hu

Egyéb termék-összeszerelõ

Feladat a gyártósor berendezéseinek, gépsorainak kezelése. 8.
általános iskolai végzettség megléte elvárás. 4 mûszakos munkarend.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta u. 63. és Zrínyi u. 38.
Várható havi nettó kereset: 180.000-200.000,- Ft/hó. Béren kívüli
2021.02.10 2021.06.05
juttatás: - cafeteria - teljesítmény bónusz - céges buszjárat
Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Zsóriné Szabó Barbara Személyesen: 8900
Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése
szükséges) Tel.: 70/709-9348 E-mail cím: szabo.barbara@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése
szükséges), telefonon: 70/709-9348 emailben: szabo.barbara@prohuman.hu

Foglalkoztató

Prohumán 2004 Munkaerõ Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Pohánka Józsefné egyéni vállalkozó

ECT Everett Charles Technologies
Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Egyéb termék-összeszerelõ

Feladat a gyártósor berendezéseinek, gépsorainak kezelése. 8.
általános iskolai végzettség megléte elvárás. 4 mûszakos munkarend.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta u. 63. és Zrínyi u. 38.
Várható havi nettó kereset: 180.000-200.000,- Ft/hó. Béren kívüli
2021.02.10 2021.06.05
juttatás: - cafeteria - teljesítmény bónusz - céges buszjárat
Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Zsóriné Szabó Barbara Személyesen: 8900
Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése
szükséges) Tel.: 70/709-9348 E-mail cím: szabo.barbara@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése
szükséges), telefonon: 70/709-9348 emailben: szabo.barbara@prohuman.hu

Adatrögzítõ

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is várják. Feladatok: - behozott
számlák lefûzése, kontírozása, rögzítése RLB programban szkennelés, fénymásolás - egyéb irodai munkák Elvárások: 2021.02.10 2021.06.05
közgazdasági érettségi - számítástechnikai ismeret Elõny az RLB
program ismerete. Munkaidõ: 8.00-16.00 Várható nettó kereset: 140.050145.000,- Ft/hó Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e-mailben
várja a foglalkoztató. E-mail cím: piroska@sze-po.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben:
piroska@sze-po.hu

Lakatos

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
2021.02.11 2021.06.05 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

Foglalkoztató

ECT Everett Charles Technologies
Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

ECT Everett Charles Technologies
Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Elektromûszerész

Egyéb termék-összeszerelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

2021.02.11 2021.06.05

Megjegyzés

Jelentkezés

Követelmények: - elektromûszerész vagy gyengeáramú végzettség
elõny - alapfokú számítástechnikai ismeretek Feladat: - teszter
berendezések szerelési feladatainak elvégzése - kisebb javító jellegû
munkák elvégzése esztergagépen, marógépen - állványos fúrógép,
kéziszerszámok használata Munkáltató ajánlata: - hosszú távú, biztos
munkalehetõség egy fejlõdõ cégnél - versenyképes fizetés, bónusz cafetéria - családias hangulat - vidékieknek bejárás támogatása 100%ban - zalaegerszegieknek autóbusz bérlet Jelentkezés:
eszter.zsiboras@ect-fsg.com, 06-30-394-1101

telefonon: 30/394-1101 e-mailben:
eszter.zsiboras@ect-fsg.com

Követelmények: - kétmûszakos munkarend vállalása - középfokú
végzettség - alapfokú számítástechnikai ismeretek Feladat: - teszter
berendezések huzalozási feladatainak elvégzése - egyszerûbb szerelési
feladatok teszter berendezéseken - alkatrészek összerakása,
2021.02.11 2021.06.05 forrasztása Munkáltató ajánlata: - hosszú távú, biztos munkalehetõség
egy fejlõdõ cégnél - versenyképes fizetés, bónusz - cafetéria - családias
hangulat - vidékieknek bejárás támogatása 100%-ban zalaegerszegieknek autóbusz bérlet Jelentkezés: eszter.zsiboras@ectfsg.com, 06-30-394-1101

Ezerjófû Gyógynövény Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb ügyintézõ

2021.04.08 2021.06.06

IDÕSKORÚAK OTTHONA
NAGYKAPORNAK

Szociális gondozó, szakgondozó

2021.04.08 2021.06.06

Az EzerJóFu Gyógynövény Kft. pályázatírásban jártas munkatársat
keres irodai, adminisztrátori munkakörbe fél vagy teljes állásban.
Feladatok: - pályázatíróval együttmûködés - sokrétû szervezési,
valamint adminisztrációs feladatok ellátása Fényképes önéletrajzodat
és motivációs leveledet az alábbi kérdések megválaszolásával az
info@ezerjofu.hu e-mail címre várjuk. A tárgy mezõbe kérlek írd be:
pályázat + a neved. Kérdések: Milyen pályázatok lebonyolításában
vettél részt? Jogosítvánnyal, gépjármûvel rendelkezel-e? Miért Te
lennél a megfelelõ Ember számunkra? Mennyire fontos Neked a
környezettudatos szemlélet? Fél vagy teljes állást vállalnál? További
információk: www.ezerjofu.

telefonon: 30/394-1101 e-mailben:
eszter.zsiboras@ect-fsg.com

Foglalkoztatónál:emailon: az
info@ezerjofu.hu címen

Foglalkoztatónál: a 30/ 460 54 57
telefonszámon

Foglalkoztató

Munkakör

OMEGA GÉPKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kereskedelmi asszisztens

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru
Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Raktárkezelõ

METROLONG kERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT

Általános irodai adminisztrátor

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Mezõgazdasági gépek és alkatrészek kereskedelmével foglalkozik a
cég. A feladat részmunkaidoben is ellátható, megbeszélés szerint.
Feladatok: - számlázás - alkatrészek rendelése és nyilvántartása ajánlatok elõkészítése - értékesítési dokumentumok összekészítése reklámmegjelenések szervezése Elvárások: - közép vagy felsõfokú
2021.04.09 2021.06.07
gazdasági vagy kereskedelmi végzettség - számítógépes ismeret
Elõny: - angol és/vagy német nyelvismeret - "B" kategóriás jogosítvány
módja: fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
omegagepker@omegagepker.hu Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket e-mailben várja a munkáltató, fényképes
önéletrajz megküldésével. E-mail cím: omegagepker@omegagepker.hu

Foglalkoztatónál:E-mail cím:
omegagepker@omegagepker.hu

Foglalkoztatónál: Email címe:
egerszeghus@t-online.hu

2021.04.09 2021.06.07

2021.04.09 2021.06.07

Mûszaki szolgáltatással foglalkozó zalaegerszegi kisvállalkozás
munkatársat keres adminisztrátori munkakörbe. Felhasználói szintû
informatikai ( Microsoft Office ) jártasság feltétel, angol nyelvtudás
elõny. Munkaidõ hivatali, foglalkoztatás módja határozatlan idejû,
bérezés a jogszabályban meghatározottak szerint. Jelentkezni :a
munka8900@gmail.com e.mail címre lehet fényképes önéletrajzzal.

Foglalkoztatónál: emailon:
munka8900@gmail.com címen

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

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

ZALALUXUS Karbantartó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános karbantartó

2021.02.11 2021.06.09

Elvárás: - szakmai végzettség (villanyszerelõ, asztalos, lakatos, festõ,
kõmûves) - "B" kategóriás jogosítvány Versenyképes fizetés.
Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. Keresni
lehet: Papp Szabina Tel.: 30/733-1660 E-mail:
iroda.zalaluxus@gmail.com

ZALALUXUS Karbantartó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szobafestõ

2021.02.11 2021.06.09

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Versenyképes fizetés. Jelentkezéseket
telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Papp
Szabina Tel.: 30/733-1660 E-mail cím: iroda.zalaluxus@gmail.com

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft.

Gépjármûszerelõ

2021.02.12 2021.06.10

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft.

Jelentkezés

Gépjármû-villamossági mûszerész 2021.02.12 2021.06.10

személyesen, telefonon: 92/318-334 emailben: munkafelvetel@man-service.hu
személyesen, telefonon: 92/318-334 emailben: munkafelvetel@man-service.hu

Foglalkoztató

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Munkakör

Egyéb, máshova nem sorolható
irodai, ügyviteli foglalkozású

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

A munkakörhöz tartozó feladatok: - napi, operatív kapcsolattartás a
beszállítókkal - megrendelések teljeskörû lebonyolítása, menedzselése,
nyomon követése - alapanyag készletek folyamatos felügyelete beérkezõ számlák ellenõrzése, jóváhagyása - visszaigazolások
ellenõrzése Elvárások: - minimum középfokú végzettség - MS-Office
kiváló ismerete - aktív középfokú német nyelvtudás szóban és írásban pontosság, precizitás - kiváló kommunikációs képesség felelõsségteljes munkavégzés, megbízhatóság - stressztûrõ képesség 2021.02.12 2021.06.10
analitikai készség Elõnyt jelent: - nyomdaipari területen szerzett
tapasztalat - középfokú angol nyelvtudás - SAP ismeret Munkáltató
ajánlata: - stabil, hosszútávú munkalehetõség - folyamatos fejlõdési
lehetõség, szakmai továbbtanulás támogatása - modern munkahelyi
környezet - munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat
Zalaegerszeg területén Munkaidõ: 7.30-15.50 Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet magyar és német nyelvû
önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
evelin.bedo@edelmann-group.com

Jelentkezés

magyar és német nyelvû önéletrajz
megküldésével e-mailben:
evelin.bedo@edelmann-group.com

Foglalkoztató

Pödör Kft.

Munkakör

Raktárkezelõ

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Pödör Kft. prémium hidegen sajtolt olajok, ecetek és delikátesz
termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég keresi
munkatársát zalaegerszegi telephelyére. Feladatok: - a cég termékeinek
szállításra elõkészítése, mozgatása - a raktárakban üzemelõ gépek,
targoncák szakszerû használata, kezelése - szakszerû
áruátvétel/áruátadás - rakodási munka, anyagmozgatás - az áruk
elhelyezése a raktárban - a raktári rend fenntartása Az álláshoz tartozó
elvárások: - alapfokú végzettség - fizikai munka elvégzése 2021.02.12 2021.06.10
megbízhatóság, precizitás - rugalmasság - "B" kategóriás jogosítvány targoncavezetõi jogosítvány Elõnyök: - hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat Munkáltató ajánlata: - hosszú távú munkalehetõség - stabil
munkahely - elõre lépési lehetõség - versenyképes bérezés Teljes
munkaidõs, 8 órás foglalkoztatás. Munkavégzés helye: ZalaegerszegSágod, Inkubátorház Jelentkezéseket fényképes önéletrajz
megküldésével e-mailben várja a munkáltató. Email cím:
info@podor.hu

Jelentkezés

fényképes önéletrajz megküldésével emailban: info@podor.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

Pénzügyi ügyintézõ

PIZZAGYÁR Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szakács

Master Way Építõipari Kft.

Építõipari anyagipari laboráns

Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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) 2021.02.12 2021.06.10
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 emailben. E-mail cím: evelin.bedo@edelmann-group.com

2021.04.13 2021.06.11

A Zalaegerszeg-Hévíz között épülõ 2x2 sávos út vizsgálatához várja a
foglalkoztató a munkavállalók jelentkezését. Feladat a talaj, beton,
aszfalt vizsgálata. Elvárások: - érettségi - "B" kategóriás jogosítvány számítástechnikai alapismeretek 8 órás foglalkoztatás, munkaidõ: 7.0015.30. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató biztosít:
2021.02.15 2021.06.12
- munkaruha - céges autó - laptop - telefon - negyed illetve félévente
premizálás A betanulás az elsõ hónapban várhatóan Körmenden és
környékén biztosítja a munkáltató. Jelentkezéseket fényképes
önéletrajz megküldésével várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Mucsi
Csaba Tel.: 20/416-5590 E-mail cím: mucsi.csaba@hodut.hu Személyes
interjúra Körmenden, a Projekt Irodába várják az érdeklõdõket.

Jelentkezés

Jelentkezni lehet magyar és angol nyelvû
önéletrajz megküldésével e-mailben:
evelin.bedo@edelmann-group.com

Tornyos Csongor Email címe: Telefonszáma:
20/557-4609

fényképes önéletrajz megküldésével emailben: mucsi.csaba@hodut.hu

Foglalkoztató

Munkakör

PANOMÉDIA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pölöskei Italgyártó Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
POPISHOP Mozgóbolt Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Foglalkoztató

Munkakör

Érv.
kezdete

Érv. vége

Fényképész

2020.10.30 2021.06.15

Bérszámfejtõ

2020.11.06 2021.06.15

Pék

2020.10.15 2021.06.20
Érv.
kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

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

Feladat: 90 fõs 2 mûszakos dolgozók bérszámfejtése, és a hozzátartozó
munkaügyi feladatok ellátása.

A hr@poloskeiszorp.hu cínre küldött
önéletrajzzal.
Foglalkoztatónál: Email címe:
popishopmozgoboltkft@gmail.com

Megjegyzés

Jelentkezés

