
Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Általános karbantartó 2021.02.11 2021.06.09 általános közvetítés

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

telefonon: 30/733-1660 e-mailben: 

iroda.zalaluxus@gmail.com

KORONA PÉKSÉG KFT.
Áruszállító 

(gépkocsivezetõ)
2021.04.12 2021.06.10 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:Buzsáky Balázs 

Email címe: 

koronapekseg@koronapekseg.hu 

Telefonszáma: 20/983 6720

Pödör Kft. Raktárkezelõ 2021.02.12 2021.06.10 általános közvetítés

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 - 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: Zalaegerszeg- Ságod, 

Inkubátorház Jelentkezéseket fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben várja a munkáltató. Email cím: 

info@podor.hu

fényképes önéletrajz megküldésével 

e-mailban: info@podor.hu

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft.

Gépjármû-

villamossági 

mûszerész

2021.02.12 2021.06.10 általános közvetítés

személyesen, telefonon: 92/318-334 

e-mailben: munkafelvetel@man-

service.hu

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft. Gépjármûszerelõ 2021.02.12 2021.06.10 általános közvetítés

személyesen, telefonon: 92/318-334 

e-mailben: munkafelvetel@man-

service.hu
PIZZAGYÁR Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szakács 2021.04.13 2021.06.11 általános közvetítés
Tornyos Csongor Email címe: 

Telefonszáma: 20/557-4609

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Targoncavezetõ 2021.04.14 2021.06.12 általános közvetítés
Lengyel Tünde Telefonszáma: 30/200-

7762



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Master Way Építõipari Kft.
Építõipari anyagipari 

laboráns
2021.02.15 2021.06.12 általános közvetítés

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: 7.00-15.30. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató biztosít: - 

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.

fényképes önéletrajz megküldésével 

e-mailben: mucsi.csaba@hodut.hu

Prohumán 2004 Munkaerõ Szolgáltató 

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Minõségbiztosítási 

technikus
2021.04.14 2021.06.12 általános közvetítés

LEAN menedzsment ismerete. Vállalatirányítási rendszerek 

auditálásában szerzett tapasztalat. Felsõfokú szakmai 

képesítés. Késztermékek minõségellenõrzése 

mintavételezéssel, gyártásközi ellenõrzés végrehajtása.  

Zsóriné Szabó Barbara Email címe: 

szabo.barbara@prohuman.hu 

Telefonszáma: 70/709-9348

KOMPLEX THERMO KFT.

Vezeték- és 

csõhálózat-szerelõ 

(víz, gáz, fûtés)

2021.04.15 2021.06.13 általános közvetítés

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

elõny. Fizetés: szaktudás illetve tapasztalat szerint jól  

megfizetve. Szakma után érdeklõdõk jelentkezést is várják. 

Hosszútávú, biztos megélehetést nyújtó munkalehetõség.

Foglalkoztatónál:Péter Tamás  

Telefonszáma: 30/746-5391

APZ Kutató és Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Forgalomirányító és -

szervezõ
2021.04.15 2021.06.13 általános közvetítés

 Pályairányítói  munkakör betöltésére  Feladatok  

Tesztjármûvek forgalmának felügyelete és irányítása 

meghatározott elõírások alapján.   Tesztpálya állapotának 

felügyelete és bizonyos karbantartási feladatok ellátása.  

Tesztmérnökök kiszolgálása és támogatása a pályairányítás 

szempontjából releváns tevékenységi területen.   Elvárások  

Középfokú végzettség  Irodai informatikai rendszerekkel 

szerzett felhasználói tapasztalat  Magabiztos angol nyelvtudás, 

középfokú nyelvvizsga (tágyalóképes szint elõny)  

Problémamegoldó szemlélet   Pontos, következetes 

munkavégzés   Terhelhetõség   B-kategóriás jogosítvány   

Elõnyök   Német nyelvismeret   Hasonló tevékenységi területen 

szerzett tapasztalat  Ügyfélkapcsolati tapasztalat   C-

kategóriás jogosítvány   Amit kínálunk:   Versenyképes 

jövedelem  Határozatlan idejû munkaszerzõdés, teljes 

munkaidõben   Hosszútávú munkalehetõség  Laptop   

Mobiltelefon  Szükséges tapasztalat:  1-3 év szakmai 

tapasztalat  Munkavégzés helye:  8900 Zalaegerszeg, ZalaZone 

tér 1.  Jelentkezés módja:  Jelentkezni magyar és angol nyelvû 

önéletrajz megküldésével és a bérigény megjelölésével a 

allas@zalazone.hu e-mail címen lehet. 

Az  allas@zalazone.hu címen



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.16 2021.06.14 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi út 56-58.

Inno-Szinergia Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb magasan 

képzett ügyintézõ
2021.04.19 2021.06.17 általános közvetítés

Releváns szakmai múlttal rendelkezõ, projektfejlesztéssel, 

pályázatírással, menedzsmenttel foglalkozó cégcsoport 

zalaegerszegi irodájába 1 fõ junior, valamint 1 fõ senior 

menedzsert keres 2021 májusi munkakezdéssel.  Feladatok: 

Pályázatírás, projekt menedzsment és kapcsolódó pénzügyi 

feladatok ellátása (költségvetés tervezés, idõközi és záró 

elszámolások, szakmai beszámolók készítése) Pályázati 

összefoglalók készítése és hírlevélben kiküldése, adatbázis 

kezelés, honlap frissítése, posztok készítése a közösségi 

média felületekre, új ügyfelek részére pályázati elõminõsítések 

elvégzése  Elvárások a pozíció kapcsán: Felsõfokú végzettség 

Számítógépes ismeret Megbízható, precíz munkavégzés 

Elõnyök: Pályázatírás, pályázatkezelés, projektmenedzsment 

területén szerzett tapasztalat Nemzetközi, bilaterális 

programok területén szerzett tapasztalat Tárgyalóképes angol 

nyelvtudás  B kategóriás jogosítvány  Szükséges képességek, 

készségek: Proaktivitás Problémamegoldó készség Kiváló 

kommunikációs készség Csapatszellem Amit kínálunk: 

Innovatív feladatok Stabil vállalat által nyújtott biztos háttér 

Fiatal, összetartó csapat Folyamatos kihívás, szakmai fejlõdési 

lehetõség Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklõdését 

pályázati anyagát 2021.04.30. napig várjuk az info@pro-

futura.hu e-mail címre az alábbi mellékletekkel: részletes 

szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével), motivációs 

levél  Elony a pályázatírói gyakorlat.

Amennyiben a pozíciPályázati 

anyagát 2021.04.30. napig várjuk az 

info@pro-futura.hu e-mail címre 

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.04.19 2021.06.17 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: Süle Judit 

Telefonszáma: 20/775 7699

Yankee Sörözõ Éttermi felszolgáló 2021.04.19 2021.06.17 általános közvetítés A munkáltató kiemelt bérezést kínál.
Telefonon: Kovács Csabáné +36/30 

508-9460



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

"MOULD-TECH" KFT. Mérés technológus 2021.04.20 2021.06.18 általános közvetítés

 Feladatkör:  3D méret ellenõrzés koordináta mérõgéppel 

Méret ellenõrzés kézi mérõeszközökkel Minõsítést igénylõ 

bejövõ áru ellenõrzése (keménység, felület, stb?) Mérési 

dokumentáció készítése, mérési eredmények vállalatirányítási 

rendszerben rögzítése Mérõeszköz felügyelet Szerszám 

összeszerelés, optimalizálás támogatása Nem megfelelõség 

esetén termék zárolása, javaslattétel a javító intézkedésre 

Selejtezési folyamat támogatása Audit tevékenység 

támogatása, belsõ auditok végrehajtása (termék, folyamat, stb) 

Reklamációkezelés támogatása (beszállítói, vevõi, belsõ) 

Elvárt tudás/ végzettség: 3D koordinátamérõgépen szerzett 

minimum 2 éves tapasztalat (Hexagon, Zeiss) 3D mérõprogram 

magabiztos használata (PCDIMs, Calypso) CAD program 

alapszintû ismerete (TopSolid elõny): méretek felvétele, 

metszetek exportálása, stb. CAM program alapszintû ismerete 

Középfokú végzettség, metrológiai tanúsítvány elõny 

Munkarend: 1 mûszak (8 órás irodai/nappali munkarend) 

Jelentkezés: hr@mouldtech.hu 

Foglalkoztatónál: a 

hr@mouldtech.hu címen

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Alkatrész-értékesítõ, 

eladó
2021.04.20 2021.06.18 általános közvetítés

Trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel forgalmazásával 

foglalkozó cég keres alkalmazottat. Feladat: ügyfelek 

kiszolgálása, termékértékesítés, árajánlatok készítése, napi 

kapcsolat partnerekkel, vásárlókkal. Elõny: értékesítési, 

ügyfélkapcsolati tapasztalat, mûszaki végzettség, mûszaki 

rajz/terv olvasás. 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-as számon.

"MOULD-TECH" KFT. Raktárkezelõ 2021.04.20 2021.06.18 általános közvetítés

RAKTÁROS Fõ : 1 fõ Feladatkör:  Árubeérkeztetés és 

kiszállítás, fel és lerakodás Tételes áruátvétel végrehajtása 

Anyagkomissiózás Anyagmozgások elektronikus rögzítése 

kézi eszközzel ( vonalkódolvasó) Anyagelõ készítés, 

anyagkiadás, visszavételezés Szállítólevelek és bizonylatok 

kezelése Információszolgáltatás a társrészlegek számára 

Leltározás Elvárt tudás/ végzettség: Számítógép 

készségszintû  használata, word, xls, outlook. Targoncavezetõ 

i jogosítvány B kategóriás jogosítvány Rendszerezõ  

képesség, precizitás Elektronikus adatleolvasó eszközök 

használatában szerzett gyakorlat elõ nyt jelent Munkarend: 2 

mû szak Jelentkezés: hr@mouldtech.hu 

A hr@mouldtech.hu címen



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Get Work Trend Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.04.21 2021.06.19 általános közvetítés

Munkarend: nappali munkavégzés, heti 2x4 óra Feladatok:  

Általános takarítási feladatok ellátása (irodaház takarítása)  

Elvárások:  8 általános végzettség Részmunkaidõ vállalása 

Megbízható, precíz munkavégzés Takarításban szerzett 

tapasztalat 

Kapcsolattartó: Farkas Adrienn, 

Elérhetõsége: 06 20 347 68 26 

"MOULD-TECH" KFT. NC, CNC gépkezelõ 2021.04.21 2021.06.19 általános közvetítés

Feladatok:  Megmunkáló gép átszerelése a megmunkálási 

feladatoknak megfelelõen  Átvételi munkadarab gyártása 

Méretkorrekció önálló végrehajtása NC-program módosítása 

Megmunkáló ciklus felügyelése Az elvégzett munkafolyamat 

után ellenõrzés végzése, annak dokumentálása Összeszerelési 

mûveletek önálló elvégzése Termelési adatok rögzítése Napi 

karbantartási feladatok ellátása  Elvárások: Középfokú, 

szakirányú mûszaki végzettség Mûszaki rajz olvasási 

ismeretek Mérési ismeretek Önálló munkavégzés  Lojalitás  

Amit kínálunk: Biztos, hosszútávú munkalehetõség  Fejlõdési 

lehetõség Legkorszerûbb gépeken való munkavégzés 

 Szatmári Anita Telefonszáma: 

20/265 43 44 

MONTREAL BARBERHOUSE Férfifodrász 2021.04.21 2021.06.19 általános közvetítés

A foglalkoztató lelkes borbélyok és fodrászok jelentkezését 

várja rugalmas idõbeosztásban. Tapasztalat nem elvárás,de 

elõnyt jelent.

Telefonon : 06 30/159-8188-as 

számon.

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható technikus
2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

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 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

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható technikus
2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

Legfontosabb feladatok: - SMT gyártás támogatása - SMT 

beültetõ gépek finomhangolása - SPI, AOI programok 

finomhangolása -  Odd-form 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 - 

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

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Építészmérnök 2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

A foglalkoztató jellemzõen Zalaegerszegen és környékén 

dolgozik. Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés 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

személyesen, telefonon: 30/427-9980 

e-mailben: klbaujunior@gmail.com

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mezõgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, javítója

2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

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 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

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

"MOULD-TECH" KFT. Marós 2021.04.22 2021.06.20 általános közvetítés

Maró/ Eszterga gép kezelõ  (1fõ): 3 tengelyes megmunkáló 

központ kezelése Eszterga gép kezelése Alkatrészek 

legyártásához szükséges programok készítése Mûszaki rajz 

alapján való alkatrész gyártás; A gépek napi karbantartási 

feladatokat elvégzése.  Elvárások: Középfokú mûszaki 

végzettség Legalább 3 év CNC forgácsolásban szerzett 

tapasztalat Mûszaki rajz olvasási ismeret Önálló munkavégzés 

Munkarend: 1 mûszak 

A hr@mouldtech.hu címen

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mechanikaigép-

karbantartó, -javító 

(mûszerész)

2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

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 munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciák: - középfokú végzettség (elektromos szakirány 

és technikusi végzettség elõny) - 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 in-circuit 

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

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com

"MOULD-TECH" KFT. Szerszámkészítõ 2021.04.22 2021.06.20 általános közvetítés

Szerszám készítõ/ huzalszikra tapasztalattal   Új fröccsöntõ 

szerszámok összeszerelése Huzalszikra forgácsoló gép 

kezelése Fröccsöntõ szerszámok karbantartása Fröccsöntõ 

szerszámok javítása Alkatrészek legyártásához szükséges 

huzal programok készítése Mûszaki rajz alapján való alkatrész 

gyártás; Huzalszikra napi karbantartási feladatokat elvégzése. 

Elvárások: Középfokú mûszaki végzettség Mûanyag 

fröccsöntõ szerszámkészítõ tapasztalat Huzalszikra 

forgácsolásban szerzett tapasztalat Mûszaki rajz olvasási 

ismeret Munkarend: 1 mûszak 

hr@mouldtech.hu címen



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

"MOULD-TECH" KFT.
Szerszámtervezõ 

mérnök
2021.04.22 2021.06.20 általános közvetítés

 DFMA készítése        Fröccsöntõ szerszámok tervezése 2D 

rajzok készítése Fröccsöntõ szerszámtervek véleményezése 

DFMA javaslatok véleményezése Gyártási dokumentáció 

ellenõrzése, kiadása A szerszámtervezõ mérnökök 

munkájának felügyelete A szerszámmérnökség folyamatos 

szakmai fejlõdésének biztosítása Elvárások: Felsõfokú iskolai 

végzettség Legalább 10 év mûanyag fröccsöntõ szerszám 

tervezõi tapasztalat Szerszámtervezõ mérnökök munkájának 

vezetésére irányuló koncepció Önálló problémafelismerés, 

konstrukcióelemzési képesség Önfejlesztési igény 

Munkarend: 8 órás irodai munkarend 

Jelentkezés: hr@mouldtech.hu 

címen

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Hegesztõ, lángvágó 2021.02.04 2021.06.20 általános közvetítés
telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mezõgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, javítója

2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

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 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

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mûszaki részegység 

vezetõje (termelõ)
2021.02.25 2021.06.20 általános közvetítés

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 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 e-mailben is várják. Keresni lehet: Nagy Barbara Tel.: 

30/192-5843 E-mail: barbara.nagy3@flex.com

telefonon: 30/192-5843 e-mailben: 

barbara.nagy3@flex.com

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Fémfestõ, fémmázoló 2021.02.22 2021.06.20 általános közvetítés
telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Szerkezetlakatos 2021.02.04 2021.06.20 általános közvetítés
telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mûszaki elõkészítõ 2021.02.04 2021.06.20 általános közvetítés

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 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

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Burkoló 2021.04.23 2021.06.21 általános közvetítés

Papp Szabina Email címe: 

iroda.zalaluxus@gmail.com 

Telefonszáma: 30/733-1660

S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2021.04.23 2021.06.21 általános közvetítés Foglalkoztatónál



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Szõke & Társa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Konyhai kisegítõ 2021.04.26 2021.06.24 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:Szõke István 06/30  

284 0284

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gyártósori 

összeszerelõ
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:  A 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:  A 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Anyagmozgató 2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályán: 8900 Zalaegerszeg, 

Mártírok  útja 42-44.
Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gyártósori 

összeszerelõ
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:  A 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Raktári árukezelõ 2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:  A 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:  A 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: a 30/175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Minõségi ellenõr 2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: A 30 / 175 7038-as 

telefonszámon

Flextronics International Termelõ és 

Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés A 30 / 175 7038-as telefonszámon

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés
Párizs Laura Telefonszáma: 30/427-

9980

Rózsakert - Gasztronómia 

Vendéglátóipari és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható irodai, 

ügyviteli foglalkozású

2021.04.27 2021.06.25 általános közvetítés

Rózsakert Étterem Egervár 1 fõ irodai munkatársat keres 

éttermi - és közétkeztetési feladatok ellátásához. A munkáltató 

kizárólag e-mailben várja az önéletrajzokat : 

katalin.simon84@gmail.com 

A munkáltató kizárólag e-mailben 

várja az önéletrajzokat: 

katalin.simon84@gmail.com

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

NC, CNC gépkezelõ 2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

CNC marós, esztergályos munkatársakat 3 mûszakos 

munkarendbe  Feladatok:  - CNC gépek kezelése Elvárások:  - 

Szakirányú középfokú végzettség - Mûszaki rajz ismerete A 

pozíció betöltésénél elõnyt jelent:  - FANUC-vezérlés ismerete - 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

jozsef.orban@anton-paar.com  

önéletrajzzal, és a pozíció 

megjelölésével Érdeklõdni 06/30 500-

18-12 (Orbán József) telefonszámon 

lehet. 

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

Feladatok:  - Alapanyag-daraboló gép kiszolgálása - 

Alkatrészek megmunkálása Elvárások:  - Mûszaki rajz 

ismerete A pozíció betöltésénél elõnyt jelent:  - Hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat - Asztalosipari fûrészgépek 

kezelésében szerzett tapasztalat 

jozsef.orban@anton-paar.com 

önéletrajzzal, és a pozíció 

megjelölésével Érdeklodni 06/30 500-

18-12 (Orbán József)



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

Feladatok: - NC-eszterga gépek kiszolgálása - Alkatrészek 

mérése Elvárások: - Legalább 8 általános iskolai végzettség 

A  jozsef.orban@anton-paar.com  

önéletrajzzal, és a pozíció 

megjelölésével Érdeklõdni 06/30 500-

18-12 (Orbán József) telefonszámon 

lehet 

PÁLFI PROFI FOOD 

VENDÉGLÁTÓIPARI KER.KFT
Konyhai kisegítõ 2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

Pálfi József László Email címe: 

palatinus@zalaszam.hu 

Telefonszáma: 20/9464-419

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

 Minõségellenõr munkatársat 2 mûszakos munkarendbe   

Feladatok:  - Gyártásközi és végellenõrzés - Mérõeszközök 

használata - Selejtek kiszûrése, nem megfelelõ termékek 

kezelése Elvárások:  - Mûszaki beállítottság, mûszaki rajzok 

ismerete - Felhasználói szintû számítógépes ismeretek  A 

pozíció betöltésénél elõnyt jelent: - Koordináta-mérõgép 

használatában szerzett tapasztalat - Hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat jozsef.orban@anton-paar.com ? 

önéletrajzzal, és a pozíció megjelölésével Érdeklõdni 06/30 500-

18-12 (Orbán József) telefonszámon lehet. 

jozsef.orban@anton-paar.com ? 

önéletrajzzal, és a pozíció 

megjelölésével Érdeklõdni 06/30 500-

18-12 (Orbán József) telefonszámon 

lehet. 

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb mûszaki 

foglalkozású
2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

Feladatok:  - Termelésütemezés és anyaggazdálkodás 

területén SAP bevezetésének támogatása, késõbb használata 

Elvárások:  - Felsõfokú mûszaki vagy informatikai végzettség - 

Aktív, tárgyalóképes német vagy angol nyelvismeret A pozíció 

betöltésénél elõnyt jelent:  - Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat - SAP vállalatirányítási-rendszer ismerete 

jozsef.orban@anton-paar.com ? 

önéletrajzzal, és a pozíció 

megjelölésével Érdeklõdni 06/30 500-

18-12 (Orbán József) telefonszámon  



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Futárszolgálati 

csomagszállító
2021.04.28 2021.06.26 általános közvetítés

A munkáltató hirdetése:  Piacvezetõ cégcsoportunk 

ZALAEGERSZEGI szolgáltatási területre keresünk 

munkatársat ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFÕR munkakörbe.  MIÉRT JÓ 

NÁLUNK DOLGOZNI? MIKET BIZTOSÍTUNK NEKED? - 

hivatalos, bejelentett munkabért, - kezdésként egyszerûsített 

foglalkoztatás, - kiszámítható, napi 4 órás munkaidõt  MILYEN 

FELADATOK VÁRNAK RÁD? - a délelõtti órákban eljuttatod a 

meleg ebédet az egységekbe, valamint összegyûjtöd az 

ételtároló edényeket - visszaérkezve a fõzõkonyhára 

gondoskodsz az általad munkavégzéshez használt gépjármû 

takarításáról, tisztán tartásáról.  MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS 

A MUNKÁDRA? - Jellemzõen hétfõtõl péntekig, délelõttönként. 

- Alkalmanként elõfordulhat hétvégi munkavégzés!  MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? - B kategóriás jogosítvánnyal és 

gépjármû-vezetési gyakorlattal rendelkezel, - jó a fizikai 

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

kiszámítható vagy, munkádat felelõsségteljesen végzed.  HA 

SZÍVESEN LENNÉL A CSAPATUNK TAGJA, VÁRJUK 

JELENTKEZÉSED! Jelentkezésedet, fényképes önéletrajzodat 

a következõ elérhetõségen várjuk: - 

munkaugy.zala@hungast.hu 

Fényképes önéletrajzzal a 

munkaugy.zala@hungast.hu e-mail 

címen.

Adorján Zsolt egyéni vállalkozó Szakács 2021.04.29 2021.06.27 általános közvetítés
A munkáltató a zalaszentmihályi Potyka Tanya Restaurant- 

Panzió-ba keres szakácsot. 

Jelentkezni lehet telefonon : 30/403-

5337

LIFTGENERÁL Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2021.04.30 2021.06.28 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: a 92/599-217-es 

telefonszámon

Szekér Szabolcs Egyéni Vállalkozó Ablakszerelõ 2020.01.13 2021.06.28 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: a 30/402 0249 

Szekér Szabolcsnál

Bakos & Bakos Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Konyhai kisegítõ 2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

Bakos László  Telefonszáma: 30/664 

6626

Bakos & Bakos Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szakács 2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:  Telefonszáma: 

30/664 6626

G.M.SZ.KAMBIUM Ipari Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

Feladat: - gatter mellõl leszedni az anyagot - árut összeállítani 

Munkaidõ: 2 mûszak. Délelõtt: 7.00-15.15 Délután: 12.00-19.45 

Fizetés 180.000,- Ft/hó nettótól. Jelentkezéseket személyesen 

és telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Kovács 

Gyöngyi - 30/216-2386.

személyesen, telefonon: 30/216-2386



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Pannon Mérnöki Iroda Tervezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépésztechnikus 2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

A munkáltató fõ profilja elsõsorban kõolaj-, és földgázipari 

létesítmények és részegységeinek tervezése és az ezekhez 

kapcsolódó szakértõi tevékenység. Gépész tervezõi munkakör 

betöltéséhez várják elsõsorban diplomás mérnökök 

jelentkezését, de szívesen fogadják középfokú gépész 

végzettségû munkavállalók jelentkezését is. Elvárások: - 

szakközépiskolai vagy technikumi vagy fõiskolai vagy 

egyetemi gépész végzettség Elõny: - angol nyelvismeret - "B" 

kategóriás jogosítvány - AutoCad ismerete Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaido: 8.00-16.00 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen, telefonon illetve e-mailben is várják. Keresni 

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

hadrizsolt@pmikft.hu

személyesen, telefonon: 30/9934-

230, e-mailben: 

hadrizsolt@pmikft.hu

Gerencsér Diána egyéni vállalkozó
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Ady Endre utca 31

Kaman-Co Kft.

Egyéb, máshova nem 

sorolható 

feldolgozóipari gép 

kezelõje

2021.05.03 2021.07.01 általános közvetítés

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

fényképes önéletrajz megküldésével 

e-mailben: geza@kaman.co.hu

Katalin Gasztro Büfé Pizzakészítõ szakács 2021.03.05 2021.07.01 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:  Gerencsérné  Tüh 

Ildikó Telefonszáma: 20/2750120

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Marós 2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Fö feladatok: - CNC marógépek kezelése - A megmunkáló 

programok futtatása, ellenõrzése - Termékek 

méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása Elvárások: - Gépipari 

végzettség - Szakmai tapasztalat CNC marógépek kezelésében 

- 3 mûszakos munkarend Elõny: - FANUC vezérlés ismerete 

elõny Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: AQ ANTON 

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

hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Fémcsiszoló, 

köszörûs, 

szerszámköszörûs

2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Fõ feladatok: - CNC Síkköszörû gépek üzemeltetése, napi 

karbantartása - munkafolyamatok dokumentálása - termékek 

méretellenõrzése, tisztítása - technológiai folyamatok közötti 

anyagmozgatás Elvárások: - gépipari végzettség - köszörülési 

tapasztalat - 3 mûszakos munkarend vállalása Siemens 

vezérlés ismerete elõnyt jelent. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

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

hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mechanikaigép-

karbantartó, -javító 

(mûszerész)

2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Fõ feladatok: - Hagyományos fémipari gépek és hajtás vezérelt 

rendszerek karbantartása. - Hagyományos megmunkáló gépek 

javítása. - A géppark, berendezések gépész jellegû 

karbantartási és hibaelhárítási feladatainak elvégzése. - 

Preventív karbantartások elõírás szerint. Elvárások: - 

Középfokú gépész végzettség. - Gépipari területen szerzett 

tapasztalat. - Számítógép vezérelt gépek hidraulikus, 

pneumatikus, mechanikus ismerete. Jelentkezni lehet 

önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

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

hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.aqanton@aqg.se

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
NC, CNC gépkezelõ 2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

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

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Minõségbiztosító 

(mûszaki)
2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Fõ feladatok: - Fémipari termékek méretellenõrzése. - 

Mérõeszközök elõírás szerinti üzemeltetése. - Mérési 

eredmények kiértékelése. Elvárások: - Középfokú gépész 

végzettség. - Mûszaki rajz olvasás. 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

SEMESI JÓZSEF

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2021.02.03 2021.07.02 általános közvetítés Telefonon: 06/30/653-8350

GOLD-TECH KFT.
Óra-ékszer és 

díszmûáru eladó
2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Ékszerüzletbe keres a munkáltató munkavállalót. A 

munkavégzés helye Zalaegerszegen. Elvárások: - eladó vagy 

boltvezetõ vagy becsüs végzettség - 1 éves kereskedelmi 

gyakorlat - büntetlen elõélet - ápolt, jó megjelenés - jó 

kommunikációs készség Elõny: - a marketing tevékenység 

ismerete - alapfokú német nyelvismeret Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen illetve 

önéletrajz megküldésével e-mailben várja a munkáltató. E-mail 

címek: gt.zalaeg@gmail.com vagy gt.kozpont@gmail.com 

Keresni lehet: Farkas Tünde Tel.: 20/555-2432

személyesen illetve önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

gt.zalaeg@gmail.com vagy 

gt.kozpont@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

VIDING Szállodai és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Fizetés nettó: 120.000-

170.000,- Ft/hó Jelenkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Személyes jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: 

Debreceni Lászlóné Tel.: 30/987-4426 E-mail cím: 

fabianicskastely@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/987-4426 

e-mailben: 

fabianicskastely@gmail.com

"ERGO-DRESS" Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Munkaruha- és 

védõruha-készítõ
2021.05.04 2021.07.02 általános közvetítés

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkezõ varrónõt keres 

Nagypáliban található varrodájába. - 1 mûszakos munkarend - 

rugalmas munkaidõ ( 6 órás, 8 órás) - útiköltség támogatás

Polgár Tibornénél a 06/30/577-4842-

es telefonszámon.

SEMESI JÓZSEF Pizzakészítõ szakács 2021.02.03 2021.07.02 általános közvetítés
A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõk jelentkezését is várja.
Telefonon: 06/30/653-8350

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Elektromûszerész 2021.02.03 2021.07.02 általános közvetítés

Feladatok: Kosaras emelõgépekhez villamos vezérlõ 

rendszerek megtervezése, kialakítása, villamos kapcsolási 

rajzok elkészítése, szerelése. Amit kínálunk: -azonnali 

munkakezdés -versenyképes jövedelem -munkavégzés 

egymûszakban (07:00-15:30) -hosszútávú , megbízható 

munkahely -családias légkör Munkavégzés helye: 

Telephelyünkön: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9. Jelentkezés 

módja: Önéletrajzzal az europelift@t-online.hu e-mail címre. 

Tárgyban kérjük megnevezni a megpályázott pozíciót. 

Telefonon: 06/20/947-4767 vagy e-

mail-en: europelift@t-online.hu

EUROPELIFT Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mechatronikai 

mûszerész
2021.02.02 2021.07.02 általános közvetítés

Önéletrajzzal az europelift@t-

online.hu e-mail címen, érdeklõdni a 

06/20/947-4767-es telefonszámon

Pylon-94 Kft. Szerkezetlakatos 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-

6662 e-mailben: allas@pylon.hu

Perfect Steel System Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Nappalos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Bognár 

Ákos Tel.: 70/512-2443 E-mail cím: info@psskft.hu

telefonon: 70/213-2443 e-mailben: 

info@psskft.hu

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA
Szakács 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés Feladat: iskolai étkeztetés Elõny: élelmezés-vezetõi végzettség

Molnár Gyula polgármester Email 

címe: hivatal@bucsuszentlaszlo.hu 

Telefonszáma: 30/454 7350

Pylon-94 Kft. Hegesztõ, lángvágó 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés
telefonon: Kovács Norbert - 30/732-

6662 e-mailben: allas@pylon.hu

MOLNI-ADRESZ Kft. Éttermi felszolgáló 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés
Molnár Adrienn : Telefonszáma: 

20/9321-394

MOLNI-ADRESZ Kft. Pizzakészítõ szakács 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés
Molnár Adrienn Telefonszáma: 

20/9321-394



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Perfect Steel System Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Nappalos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon 

és e-mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Bognár 

Ákos Tel.: 70/512-2443 E-mail cím: info@psskft.hu

telefonon: 70/213-2443 e-mailben: 

info@psskft.hu

Zala Brill Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Kereskedelmi vezetõ 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés

Magyarországi kereskedelmi hálózattal rendelkezõ cég 

zalaegerszegi kereskedelmi vezetõ pozíciót hirdet Angol 

nyelvismerettel . Hosszútávú munkalehetõséget biztosít a 

munkáltató.

Foglalkoztatónál: a 

burda.norbert@gmail.com címen

Pylon-94 Kft. Fémfestõ, fémmázoló 2021.05.05 2021.07.03 általános közvetítés
telefonon: Ökrös Attila - 30/319-6366 

e-mailben: allas@pylon.hu

AM EU Hilfe Dienst Kft Ács 2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés
Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Ács 

szakképzettség hiányában, szakmai tapasztalat elvárás.

Telefonon: 0630/403-5337-es 

számon. Email: 

adorjanzsolt2@gmail.com
Koltai Invest Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Burkoló 2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:70/ 833 3637 

teefonon

Ágoston József egyéni vállalkozó
Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8761 Pacsa, 

Rákóczi Ferenc utca 39.

AM EU Hilfe Dienst Kft Kõmûves 2021.02.12 2021.07.05 általános közvetítés Pályakezdõk jelentkezését is várják.
Telefonon: 06/30/403-5337 vagy e-

mail-en: adorjanzsolt2@gmail.com

KÖNIG KFT
Karbantartó 

villanyszerelõ
2021.02.05 2021.07.05 általános közvetítés

Feladatok: -a gyár termelõ berendezéseinek, gépeinek 

elektromos javítása, karbantartása, felújítása, fejlesztése -

karbantartási munkalapok kezelése, pontos kitöltése -

karbantartási munkák dokumentálása Elvárások: -erõsáramú 

szakmai végzettség vagy 2 év szakmai tapasztalat -alapfokú 

számítógépes ismeretek -elektromos rajzok olvasási készsége 

-3 mûszak vállalása Amit kínálunk: -hosszútávú 

munkalehetõség -útiköltség térítés (Mt. szerint) Elõnyt jelent 

PLC és ipari vezérlések ismerete. Jelentkezni: 30/904-7511; 

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

Telefonon: 06/30/904-7511 vagy 

06/30/256-2615 vagy a konig8@t-

online.hu

KREÁTOR 2000 Pénzügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság
Adatrögzítõ 2021.03.10 2021.07.05 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: a  

kreator77@freemail.hu címen

GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS Marós 2021.02.04 2021.07.05 általános közvetítés A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Telefonon: 06/30/9574-537

GOMBÁS JÁNOS ESZTERGÁLYOS Esztergályos 2021.02.04 2021.07.05 általános közvetítés A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Telefonon: 06/30/9574-537

Konép Kft.
Építõ- és 

építésztechnikus
2021.02.11 2021.07.05 általános közvetítés

A munkáltató építészmérnököt vagy építésztechnikust keres. 

Archicad program ismerettel.

Telefonon: 06/30/663-2991 vagy 

06/30/388-3305 vagy e-mailen: 

istvanne.kondor@zalaszam.hu

HORVÁTH GÁBOR,VÁLLALKOZÓ Kertészmérnök 2021.02.04 2021.07.05 általános közvetítés Telefonon: 06/30/902-7230

VISZ Bau Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2021.03.10 2021.07.05 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: a 92/ 320-062-es 

telefonon



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Kármán Csaba Bálint vállalkozó Kõmûves 2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen. 

Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a szállás biztosított. 

Gyakorlat elonyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Pályakezdok jelentkezését is várja a foglalkoztató. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja 

a munkáltató. Személyes jelentkezés elott telefonon idõpont-

egyeztetés szükséges. Keresni lehet: Kármán Csaba Bálint 

Tel.: 30/202-9923 E-mail cím: triplakomfort@gmail.com

A foglalkoztatónál telefonon: 

06/30/202-9923 vagy e-mail-en: 

triplakomfort@gmail.com

Országos Dohányboltellátó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Targoncavezetõ 2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés

Feladatok: - árumozgatás targoncával (ki- és betárolás) - 

áruátvétel - pontos áruraktározás  - megrendelések 

összekészítése (komissiózás) - a ládák megfelelõ sorrendbe 

rendezése a kiszállításhoz (rakatképzés) - megrendelések 

mennyiségi és minõségi ellenõrzése (revideálás) - göngyöleg 

kezelése (raklapok átadás- átvétele) - targonca mûszaki 

állapotának ellenõrzése Elvárások: - legalább alapfokú 

végzettség - 1-3 év tapasztalat - fizikai munkavégzéshez 

megfelelõ egészségi állapot - megbízhatóság - pontos, precíz 

munkavégzés - együttmûködõ magatartás - csapatmunka - 

érvényes targonca vezetõi engedély 3312,3313,3324-es 

gépcsoportokra (OKJ+NKH) Elõny: - targoncás munkakörben 

szerzett tapasztalat - monotonitás tûrés Munkáltató ajánlata: - 

éves teljesítmény bónusz - negyedévente +1 jutalom 

szabadnap - egyéb juttatások (pl. bérelõleg, születési 

támogatás, munkaruha juttatás) - munkába járási 

költségtérítés  - 2 mûszakos munkarend, jellemzõen délutáni 

munkavégzéssel - családbarát munkahely - szabad hétvégék - 

gyümölcsnapok, nyári jégkrém napok - kellemes munkahelyi 

légkör - jó hangulatú csapat - modern eszközök és 

munkakörnyezet Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e-mailben várja a 

foglalkoztató, valamint lehet jelentkezni a munkáltató 

honlapján is. E-mail cím: karrier@obde.hu Honlap 

elérhetõsége: www.obde.hu/karrier

e-mailben: karrier@obde.hu illetve a 

honlapon: www.obde.hu/karrier

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Építõ- és 

építésztechnikus
2021.02.12 2021.07.05 általános közvetítés

Feladatok: -mûszaki elõkészítés -egyéb irodai asszisztencia  

"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.  Fizetés: 

megybeszélés , megegyezés szerint.  Jelentkezni: önéletrajzzal 

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

Önéletrajzzal az 

euro.siding@gmail.com e-mail 

címre.

"MOULD-TECH" KFT.
Karbantartó 

villanyszerelõ
2021.05.07 2021.07.05 általános közvetítés

Elvárások: - villanyszerelõ végzettség - 5 év gyakorlat - 

szorgalom - igény az önfejlesztésre - 2 mûszak vállalása - jó 

kommunikáció Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató, önéletrajz 

megküldésével. E-mail cím: hr@mouldtech.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr@mouldtech.hu

KÖNIG KFT
Gépbeállító 

mûszerész
2021.02.05 2021.07.05 általános közvetítés Gépbeállító munkaörben szerzett tapasztalat elõnyt jelent.

Telefonon: 06/30/904-7511 vagy 

06/30/256-2615



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Férfifodrász 2021.05.10 2021.07.08 általános közvetítés

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 idõpont-egyeztetés 

szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 92/311-111

SZORT 99 SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nõi fodrász 2021.05.10 2021.07.08 általános közvetítés

Zalaegerszegen Kossuth utcai bejáratott üzletbe várja a 

munkáltató nõi fodrász munkakör betöltéséhez, vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkezõk jelentkezését. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen várja a 

munkáltató. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges. Tel.: 92/311-111

személyesen, jelentkezés elõtt 

telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 92/311-111

TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Faipari technikus 2021.02.02 2021.07.09 általános közvetítés

A foglalkoztatónál telefonon: 

06/30/377-6470 vagy e-mail-en: 

balazs@trendo-butor.hu
TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Faipari mérnök 2021.02.02 2021.07.09 általános közvetítés

A foglalkoztatónál telefonon: 

06/30/377-6470 vagy e-mail-ben: 

balazs@trendo-butor.hu

DELFORG ÉLELMISZER 

KERESKEDELMI KFT.
Csomagológép-kezelõ 2021.05.11 2021.07.09 általános közvetítés

Halfeldolgozó üzembe várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését. Feladat gép melletti élelmiszercsomagolás. 

Hölgyek és urak, pályakezdõk jelentkezését is várják. 

Maximum 5-10 kg-os ládákat kell megemelni. Munkaidõ 

állandó délelõtt: 6.00-14.00 Fizetés: 253.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja 

munkáltató. Keresni lehet: Kocsis László telephelyvezetõ Tel.: 

30/954-8630 E-mail cím: nemessandorhaza@delforg.hu

személyesen, telefonon, e-mailben

BI'BOR-FA Termékgyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Bútorasztalos 2021.05.11 2021.07.09 általános közvetítés

Bútorok és nyílászárók felületkezelése a feladat. Elvárások: - 

szakmunkás végzettség (nem konkrét faipari is jó) - gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: 

Borbíró Frigyes Tel.: 30/956-2756 E-mail cím: 

kapcsolat@biborfa.hu

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) telefonon: 30/956-2756, 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

kapcsolat@biborfa.hu

Könczöl Csaba Jenõ E.V. Autómosó 2021.05.11 2021.07.09 általános közvetítés

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - "B" kategóriás 

jogosítvány Elõny a hasonló területen szerzett tapasztalat. 

Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

munkáltató. Tel.: 30/486-7679

személyesen, telefonon: 30/486-7679

BI'BOR-FA Termékgyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Asztalosipari 

felületkezelõ
2021.05.11 2021.07.09 általános közvetítés

Bútorok és nyílászárók felületkezelése a feladat. Elvárások: - 

szakmunkás végzettség (nem konkrét faipari is jó) - gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon és e-mailben. Személyes jelentkezés 

elõtt telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: 

Borbíró Frigyes Tel.: 30/956-2756 E-mail cím: 

kapcsolat@biborfa.hu

személyesen (idõpont egyeztetése 

szükséges) telefonon: 30/956-2756, 

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

kapcsolat@biborfa.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ECT Everett Charles Technologies 

Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-

összeszerelõ
2021.05.12 2021.07.10 általános közvetítés

Követelmények: - 3 mûszakos munkarend vállalása - 

középfokú végzettség - alapfokú számítástechnikai ismeretek 

Feladat: - teszter berendezések huzalozási feladatainak 

elvégzése - egyszerûbb szerelési feladatok teszter 

berendezéseken - alkatrészek összerakása, 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@ect-fsg.com, 06-30-394-1101

telefonon: 30/394-1101 e-mailben: 

eszter.zsiboras@ect-fsg.com

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális 

tevékenységet folytató 

egység vezetõje

2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, hogy nem 

áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati     

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény 

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

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

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

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs  Elektronikus 

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

címen keresztül   Személyesen: Ávár Kinga mb.  

intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális 

tevékenységet folytató 

egység vezetõje

2020.09.30 2021.07.10 általános közvetítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen eloéletu, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetoeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetové. Nyilatkozat arról, hogy nem áll 

cselekvoképességet érinto gondnokság alatt és a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggo kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

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

Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére 

történo megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külso-Kórház utca 

2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

módja: További információk: szereplo azonosító számot: 

/2020., valamint a beosztás megnevezését: terápiás munkatárs 

Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül 

Személyesen: Ávár Kinga mb. intézményvezeto, Zala megye, 

8900 Zalaegerszeg, Külso-Kórház utca 2.

Elektronikus úton Ávár Kinga mb. 

intézményvezetõ részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális 

tevékenységet folytató 

egység vezetõje

2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

             Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, hogy nem 

áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati     

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény 

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

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

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

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs  Elektronikus 

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

címen keresztül   Személyesen: Ávár Kinga mb.  

intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

Baján Géza
Árufuvarozó 

(gépkocsivezetõ)
2021.04.20 2021.07.10 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:Baján Géza 

Telefonszáma: 30/969 3029

TuttoPort Betéti Társaság Dohányárudai eladó 2021.03.17 2021.07.10 általános közvetítés

Hajas Zoltán Email címe: 

mazdatank@freemail.hu 

Telefonszáma: 30/226-4856

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Varrónõ gépsoron 2021.05.12 2021.07.10 általános közvetítés VÉGZETTSÉG HIÁNYÁBAN A TAPASZATALAT ELõNY.

Pusztai Angéla Email címe: 

d.f.sport@t-online.hu Telefonszáma: 

30/9165-418

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejlesztõ pedagógus 2020.03.18 2021.07.10 általános közvetítés

Pedagógus végzettséggel rendelkezõ ügyfelek jelentkezését 

várják. Fizetés megegyezés szerint.  A jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a munkáltató. Tel.: 92/511-322 E-

mail: gondoskodas@szgyfzala.hu

telefonon és e-mailben. Tel.: 92/511-

322; e-mail: 

gondoskodas@szgyfzala.hu

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

             Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, hogy nem 

áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati     

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény 

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

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

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

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs  Elektronikus 

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

címen keresztül   Személyesen: Ávár Kinga mb.  

intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház utca 2. 

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális 

tevékenységet folytató 

egység vezetõje

2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:   Postai úton, a 

pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális 

Intézmény címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, 

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

pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: ??/2020., 

valamint a beosztás megnevezését: ápoló, gondozó        

Elektronikus úton Ávár Kinga részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül        

Személyesen: Ávár Kinga mb. intézményvezetõ, Zala megye, 

8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház utca 2.  A pályázat 

elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárást a pályázat 

benyújtási határidejét követõ hatvan napon belül le kell 

folytatni, eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesíteni 

kell. A szakmai bizottság a pályázati feltételeknek meg nem 

felelõ pályázókat nem hallgatja meg. Személyes 

meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérõ 

elbeszélgetésre azok kerülnek behívásra, akik a pályázat 

részeként megjelölt iratokat  hiánytalanul benyújtják és 

meghallgatásukat a szakmai bizottság szükségesnek ítéli. A 

kinevezésére az intézményvezetõ jogosult.  

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Szociális segítõ 2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, hogy nem 

áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati     

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény 

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

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

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

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs  Elektronikus 

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

címen keresztül   Személyesen: Ávár Kinga mb.  

intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház utca 2.    

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2020.09.29 2021.07.10 általános közvetítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:              

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél  Iskolai 

végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen elõéletû, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya 

alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 

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

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

foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetõvé.        Nyilatkozat arról, hogy nem 

áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt és a pályázati     

anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggõ kezeléshez hozzájárul. A pályázatok 

benyújtásának módja, rendje:  Postai úton, a pályázatnak a 

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény 

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

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

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

beosztás megnevezését: terápiás munkatárs  Elektronikus 

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

címen keresztül   Személyesen: Ávár Kinga mb.  

intézményvezetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-

Kórház utca 2.                                          

 Elektronikus úton Ávár Kinga 

részére a 

gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail 

címen keresztül

T-CELL Plasztik Mûanyagipari 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.05.12 2021.07.10 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 20/266-1870-as 

telefonon Pethõ Miklósnál

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

A munkáltató telefonos asszisztensi feladatok - 

ügyféltoborzás, idõpontegyeztetés- végzésére keres 

munkavállalókat. A foglalkoztatás napi 4 órában.

A foglalkoztatónál a 06/70/300-2806-

os telefonszámon vagy a 

szabo.agnes@metlifenet.hu e-mail 

címen.

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon 

vagy a salamonrobert44@gmail.com 

e-mail címen.

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Víz-gáz és központi 

fûtésszerelõ
2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon 

vagy a salamonrobert44@gmail.com 

e-mail címen.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com 

A 06/30/252-0927-es telefonszámon 

vagy a salamonrobert44@gmail.com 

e-mail címen.

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szobafestõ 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megegyezés 

szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várják. 

Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-mail: 

salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon 

vagy a salamonrobert44@gmail.com 

e-mail címen.

Rózsás József István egyéni vállalkozó Kõmûves 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Bérezés: megbeszélés szerint Munkakör: kõmûves munkák és 

térburkolás Elvárás: kõmûves végzettség, vagy kõmûves 

gyakorlat megléte Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és 

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

5544; e-mail: femkofa@freemail.hu

A foglalkoztatónál a 06/30/254-5544-

es telefonszámon vagy a 

femkofa@freemail.hu e-mail címen.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 

Szervezete

Szociális és 

mentálhigiénés 

munkatárs

2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Elvárás a felsõfokú, szakirányú végzettség: - szociális munkás 

- szociálpedagógus - pszichológus  Fizetés Kjt. alapján, 

megbeszélés szerint. A jelentkezéseket telefonon és e-mailben 

várják. Keresni lehet: Kardos Ádám Tel.: 30/233-2420 E-mail: 

adam.kardos@voroskereszt.hu 

A 06/30/233-2420-as telefonszámon 

vagy az 

adam.kardos@voroskereszt.hu e-

mail címen.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.
Kárpitosszövet-

varrónõ
2021.04.15 2021.07.11 általános közvetítés

Személyesen a munkáltatónál 

hétfõtõl péntekig, 10-12 óráig.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2021.04.15 2021.07.11 általános közvetítés
Személyesen a munkáltatónál, 

hétfõtõl péntekig 10-12 óráig.

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és 

Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Kõmûves 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

A foglalkoztatónál telefonon: 

06/70/775-6398

DIAMANT BAU & FINANZ Építõipari és 

Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

A foglalkoztatónál telefonon: 

06/70/775-6398.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Ypszilon-Hungary Kft. Szerviztechnikus 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szerviztechnikus munkatársat keres a foglalkoztató az alábbi 

feladatok ellátásához: - faipari gépek szervizelése, javítása - 

faipari gépek beüzemelése Munkakörhöz tartozó elvárások: - 

min. középfokú végzettség 

(szakközépiskola/szakmunkásképzõ) - mûszaki beállítottság/ 

gyakorlat - kapcsolódó adminisztráció precíz elvégzése - 

szerelési segédanyagok beszerzése - önálló munkavégzés - 

rugalmasság - precizitás - "B" kategóriás jogosítvány és 

vezetési gyakorlat Elõnyök: - villanyszerelõi, gépkarbantartói 

végzettség - CNC gépek ismerete, használata - angol 

nyelvtudás A munkáltató ajánlata: - hosszútávú 

munkalehetõség izgalmas feladatokkal - fiatalos, kreatív, 

dinamikusan fejlõdõ csapat - folyamatos szakmai támogatás, 

rendszeres továbbképzések - szervizautó - szerszámok 

Jelentkezéseket fényképes önéletrajz, fizetési igény 

megjelölésével és motivációs levéllel megküldésével várja 

foglalkoztató e-mailben. E-mail cím:office@ypszilonkft.hu

önéletrajz, fizetési igény 

megjelölése, motivációs levél 

megküldésével e-mailben: 

office@ypszilonkft.hu

2G TERVDESIGN KFT. Géptervezõ mérnök 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Pályakezdõ illetve diploma elõtt állók jelentkezését is várja a 

foglalkoztató. Munkakör: - anyagmozgató gépek gépészeti 

tervezése. - 3D modellek és gyártási rajzok készítése 

Solidworks-PDM környezetben Elvárások: - gépész BSC 

végzettség - német vagy angol alapszintû nyelvismeret - 3 D 

tervezõ program alapszintû ismerete, pl. Solidworks Elõny: - 

hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat - német nyelv 

társalgás szinten kapcsolattartáshoz - C #, Visual Basic, egyéb 

programozói alapismeretek Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Pályakezdõk és gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését 

is várják. Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben 

is várja a munkáltató. Keresni lehet: Gál Gyula Tel.: 30/364-

1432 E-mail cím: gal.gyula@redwave.com (szakmai önéletrajz 

megküldésével)

személyesen, telefonon: 30/364-

1432, e-mailben: 

gal.gyula@redwave.com

"PÉKMESTER 2" Sütõ- és Édesipari 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bolti eladó 2021.05.13 2021.07.11 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Munkavégzés a pacsai 

boltban. Munkaidõkeretben történik a munkavégzés, kezdés 

reggel 5.00 óra. Fizetés: 250.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. Tel.: 30/220-8787 

illetve 30/2041-900 E-mail cím: postmaster@pekmester2.t-

online.hu

telefonon: 30/220-8787 illetve 

30/2041-900 e-mailben: 

postmaster@pekmester2.t-online.hu

Öveges Acél Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Lakatos 2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés Szakképzettség hiányában 3-4 év szakmai tapasztalat elvárás.

Telefonon a foglalkoztatónál : 

Öveges Ede: 30/246-2263

Öveges Acél Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Raktári árukezelõ 2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés

Telefonon a foglalkoztatónál : 

Öveges Ede: 30/246-2263

Öveges Acél Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Hegesztõ, lángvágó 2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés Szakképzettség hiányában 3-4 év szakmai tapasztalat elvárás.

Telefonon a foglalkoztatónál : 

Öveges Ede: 30/246-2263



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Öveges Acél Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés

A munkavégzéshez "C+E" vagy "B+E" kategóriás jogosítvány 

megléte szükséges.

Telefonon a foglalkoztatónál : 

Öveges Ede: 30/246-2263

Vasi Aszfalt - Gép Építõipari és 

Szolgáltató Kft.

Földmunkagép és 

hasonló könnyû- és 

nehézgép kezelõje

2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés
Telefonon lehet keresni Kulcsár 

Mátét : 70/365-7506

Modul Green Home Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ács 2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés

A munkavégzés helye a  zalaegerszegi Mezõ utcai Zöld Otthon 

Lakópark. Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés 

megegyezés szerint.  Jelentkezéseket telefonon és e-mailben 

várják. Keresni lehet: Salamon Róbert Tel.: 30/252-0927 E-

mail: salamonrobert44@gmail.com

A 06/30/252-0927-es telefonszámon 

vagy a salamonrobert44@gmail.com 

e-mail címen.

SPILLER 2000 KFT. Forgácsoló 2021.05.14 2021.07.12 általános közvetítés
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2021.03.23 2021.07.15 általános közvetítés

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 hosszútávú, folyamatos munkaviszony 

egy dinamikusan fejlõdõ vállalkozásnál teljes munkaidõ Elõny: 

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

Foglalkoztatónál: Bódiné Faragó 

Edina Email címe: 

faragoe@bgepito.hu Telefonszáma: 

30/317 5506

Horváth Viktória Kõmûves 2021.02.04 2021.07.15 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:  a 20/946 6501, 20 

330 8042

Horváth Viktória Festõ és mázoló 2021.02.04 2021.07.15 általános közvetítés
Foglalkoztatónál:a a 20/946 6501, 20/ 

330 8042

Horváth Viktória Burkoló 2021.02.04 2021.07.15 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: a  20/946 6501,   20/ 

330 8042

SPILLER 2000 KFT. Esztergályos 2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

SPILLER 2000 KFT. Marós 2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés A munkáltató gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését várja. 
Idõpontegyeztetés telefonon. 

Telefonszám: 92/510-166

SPILLER 2000 KFT. Marós 2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés
Idõpontegyeztetés a 06/92/510-166-

os telefonszámon.

GYURI-SZÁLLÁS Vendéglátóipari Kft
Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés

PÁLYAKEZDõK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Munkaidõ: 

vezénylés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon, e-mailben. E-mail cím: gyuri@zelkanet.hu 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

GYURI-SZÁLLÁS Vendéglátóipari Kft Pincér 2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Munkaidõ: 

vezénylés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon, e-mailben. E-mail cím: gyuri@zelkanet.hu 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206

GYURI-SZÁLLÁS Vendéglátóipari Kft Szakács 2021.05.17 2021.07.15 általános közvetítés

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. MunkaidÕ: 

vezénylés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet személyesen, 

telefonon, e-mailben. E-mail cím: gyuri@zelkanet.hu 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Építményszerkezet-

szerelõ
2021.05.18 2021.07.16 általános közvetítés

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez, 

elsõsorban lakatos végzettségû munkavállalók jelentkezését. 

Azonnali munkakezdési lehetõség.

személyesen, telefonon: 92/511-216, 

e-mailben: munka@zelt.hu

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2021.05.18 2021.07.16 általános közvetítés

A munkáltató sátor és csarnok szerkezetek építéséhez várja 

munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési 

lehetõség.

személyesen, telefonon: 92/511-216, 

e-mailben: munka@zelt.hu

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Anyagmozgató 2021.05.18 2021.07.16 általános közvetítés

A kiszállítandó anyagok elõkészítése, majd a kamionok le és 

fel pakolása, részben kézzel illetve targoncával. Az anyagok 

folyamatos leltározása, esetleges karbantartásában való 

közremûködés. Elvárás a 8 általános iskolai végzettség. Elõny 

a targoncavezetõi jogosítvány. Munkaidõ: 8:00-tól 16:30-ig. 

Fizetés: 160 000 - 200 000 Ft/hó nettó. Jelentkezni lehet 

személyesen, telefonon, e-mail-ben. Tel: 92/511-216 E-mail: 

munka@zelt.hu

személyesen, telefonon: 92/511-216, 

e-mailben: munka@zelt.hu

SEBI GÉP KFT.
Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2021.05.18 2021.07.16 általános közvetítés

Hegesztés utáni sorjázás a feladat. 8. általános iskolai 

végzettség elvárás. Munkaidõ: 7.00-15.30 Fizetés: 150.000-

160.000,- Ft/hó nettó. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Sebestyén 

Miklós Tel.: 30/335-5056 E-mail cím: sebigep@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/335-

5056, e-mailben: 

sebigep@gmail.com

Q-TAK Group Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.05.18 2021.07.16 általános közvetítés

Épülettakarításra rátermett munkavállalókat keresünk.  

Jelentkezni Kutak Gábornál lehet telefonon, vagy e-mailben. 

Telefon: 30/823-6929 E-mail: kutakgabor75@gmail.com 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Jákum Ferenc utca 3.

Városgazdálkodási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg
Parkfenntartó 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Szakképesítés nem szükséges. Elõny: - "B" kategóriás 

jogosítvány - motorfûrész-kezelõi vizsga Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. Tel.: 92/311-494

telefonon: 92/311-494



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Katona-Festõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szobafestõ 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkavégzés Zalaegerszegen és 

környékén. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint: magas 

fizetés. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben 

is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Katona Gábor Tel.: 

30/716-8987 E-mail cím: katona.festo@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/716-8987 

e-mailben: katona.festo@gmail.com

Edelmann Hungary Packaging Zrt. Anyagmozgató 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

A munkakörhöz tartozó feladatok: - érkezõ alapanyag 

szállítmány leszedése és betárolása - alapanyagok 

elõkészítése nyomtatásra - készáru bevételezése és feltárolása 

magas polcra - készáru rakodás kamionra - alapanyag és 

készáru komissiózás Elvárások: - érvényes targoncavezetõi 

jogosítvány Elõnyt jelent: - hasonló területen szerzett 

tapasztalat. Munkáltató ajánlata: - stabil, hosszú távú 

munkalehetõség - folyamatos fejlõdési lehetõség, szakmai 

továbbtanulás támogatása - modern munkahelyi környezet - 

munkába járás támogatása, ingyenes buszjárat Zalaegerszeg 

területén Munkavégzés helye és ideje: - Zalaegerszeg - 

Munkaidõ: 2 mûszak A magyar nyelvû önéletrajzokat a 

krisztina.szabadkai@edelmann-group.com e-mail címre kérik 

megküldeni.

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

krisztina.szabadkai@edelmann-

group.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Számviteli ügyintézõ 2021.05.12 2021.07.18 általános közvetítés

A Zala-Müllex Kft. zalaegerszegi székhelyû vállalkozás 

önállóan dolgozni képes, gyakorlott és megbízható gazdasági 

vezetõ helyettes jelentkezését várja, aki teljes körû számviteli 

feladatok ellátására alkalmas a gazdasági vezetõ irányítása 

mellett. A bérszámfejtés nem tartozik a munkaköri feladatok 

közé. A munkakörben ellátandó lényeges feladatok: -a 

Társaság valamennyi számviteli feladatának hiánytalan 

nyilvántartása az elfogadott könyvelési elveknek megfelelõen -

a számlázásokkal, ki- és befizetésekkel és egyéb pénzügyi 

mûveletekkel kapcsolatos bizonylatok nyilvántartásának 

felügyelete, egyeztetése -befektetett eszközök és 

forgóeszközök nyilvántartása, könyvelése, egyeztetése -a 

befektetett eszközök értékcsökkenésének kiszámítása, 

könyvelése, egyeztetése -fõkönyvi és folyószámla-könyvelési 

tételek kontírozása, könyvelése, egyeztetése -a társaság 

számviteli-, ügyviteli-, és információs rendszerének 

mûködtetése, folyamatos irányítása,  -illetékes hatóság felé 

általános forgalmi adó, - egyéb adók bevallások elkészítése Az 

álláshoz tartozó elvárások: -mérlegképes könyvelõi végzettség 

és regisztráció -minimum 5 év szakmai tapasztalat -aprakész 

adózási és számviteli ismeretek -MS Office felhasználói szintû 

ismerete -önálló, pontos és precíz munkavégzés -határidõk 

betartása Elvárt képességek, készségek: -önálló munkára való 

képesség -kiemelkedõ munkabírás, jó terhelhetõség -jó 

alkalmazkodókészség -hatékony problémamegoldó képesség             

Jelentkezni 2021.05.20-ig fényképes 

szakmai önéletrajzzal és motivációs 

levéllel az info@zalamullex.hu e-mail 

címre.

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Fémfestõ, fémmázoló 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

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

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

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

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületfestõ, mázoló 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés
Jelentkezni a 06/30/298-0420-as 

telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tetõ- és 

homlokzatszigetelõ
2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Jelentkezés a 06/30/298-0420-as 

telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építõipari, -

Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés
Jelentkezni a 06/30/298-0420-as 

telefonszámon.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

HÚSÜZEM KFT.

Mechanikaigép-

karbantartó, -javító 

(mûszerész)

2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Valamely szakirányú szakképzettség elvárás. (géplakatos vagy 

gépszerelõ vagy villanyszerelõ és egyéb hasonló szakirányú 

végzettség)

Foglalkoztatónál: 8904 Zalaegerszeg 

(Andráshida), Gazdaság út 26.

Bigimp Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Feladat: -akác kérgezése,  -akác feldolgozása. Elvárások: -8 

általános iskola -jó fizikum Elõny: -targoncás jogosítvány -

faipari ismeret Munkaidõ:  téli idõszakban : 08:00-16:00 nyári 

idõszakban: 07:30-16:30 Szálláslehetõség van, igénybevétele 

megbeszélés szerint. Fizetés: 200.000,-Ft/hó nettótól Béren 

kívüli juttatások: -utiköltség térítés -benzin 15Ft/km -

zalaegerszegiek részére:  5.000,- Ft/hó bérlettámogatás -

munkaruha Jelentkezni, érdeklõdni: Horváth Beátánál a 

06/30/9305-276-os telefonszámon. Cím: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr u. 2.  E-mail: bigimp@zalaszam.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Speditõr út 2. Telefonon Horváth 

Beátánál a 06/30/9305-276-os 

telefonszámon.

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gépjármûszerelõ 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Mezõ út 46.

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Karosszéria lakatos 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Önéletrajz leadásával személyesen 

8900 Zalaegerszeg, Mezõ út 46. vagy 

e-mail címen: mihok.gabor@mcar.hu

Városgazdálkodási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg

Temetkezési 

foglalkozású
2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés "B" kategóriás jogosítvány elvárás. személyesen, telefonon: 30/149-3345

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Elvárások: -villanyszerelõ végzettség -2 év gyakorlat -igényes 

munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés 

szerint. Jelentkezni lehet Moód Tímeánál telefonon: 06/92/598-

200 vagy e-mail-ben az info@klimatrend.hu e-mail címen. 

A 06/92/598-200-as telefonszámon 

vagy az info@klimatrend.hu e-mail 

címen.

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületgépész-

technikus
2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Elvárások: -épületgépész végzettség -2 év gyakorlat -igényes 

munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés 

szerint. Jelentkezés Moód Tímeánál a 06/92/598-200-as 

telefonszámon vagy az info@klimatrend.hu e-mail címen.

A 06/92/598-200-as telefonszámon 

vagy az info@klimatrend.hu e-mail 

címen.

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Hûtõ-és 

klímaberendezés-

szerelõ

2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

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.

Pancake Bistro Kft. Szakács 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja. Nyitva tartás: 

9.00-20.00 között. Munkaidõ megbeszélés szerint. Fizetés: 

165.000,- Ft/hó nettótól. A munkáltató személyesen, telefonon 

és e-mailben is várja a jelentkezõket. Keresni lehet: Németh 

Kata Tel.: 70/703-2714 E-mail: feszekbistro@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/703-2714 

e-mailben: feszekbistro@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Pancake Bistro Kft. Pincér 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

A munkáltató szakképzettség hiányában gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja. Nyitva tartás: 

9.00-20.00 között. Munkaidõ megbeszélés szerint. Fizetés: 

165.000,- Ft/hó nettótól. A munkáltató személyesen, telefonon 

és e-mailben is várja a jelentkezõket. Keresni lehet: Németh 

Kata Tel.: 70/703-2714 E-mail: feszekbistro@gmail.com

személyesen, telefonon: 70/703-2714 

e-mailben: feszekbistro@gmail.com

FleetPlan Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Feladat a cég gépjármûveivel hûtött- és szárazáru fuvarozása. 

Nappali munkarend: hétfõtõl péntekig. A munkakör fizikai 

munkával jár (pakolás, emelés). Elvárások: - 8. általános iskola 

- "C" kategóriás jogosítvány - 3 hónap áruszállításban szerzett 

gyakorlat - GKI kártya - Gépjármûvezetõi kártya (Digitális 

techográf kártya) Fizetés: 290.000,- Ft/hó nettó. A munkáltató 

fizetésen felül biztosít: - mobiltelefon - munkaruha 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató. 

Keresni lehet: Kismándor-Szabó Erika Tel.: 30/417-7589 E-mail 

cím: karrier@ruditrans.hu

telefonon: 30/417-7589 e-mailben: 

karrier@ruditrans.hu

FLANSCH-TECH  Kohászati Termék és 

Szerelvénykereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság 

Kovács 2021.05.20 2021.07.18 általános közvetítés

Feladatok: acél termékek meleg alakító eljárással való 

gyártása présgépeken. 2 mûszakos munkarend: 6-14 óra és 14-

22 óra, csak hétköznap. 8. általános iskolai végzettség elvárás. 

Fémipari végzettség, szakmai gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen várja a munkáltató. Keresni lehet: Senkó Sándor 

Tel.: 30/760-5567 E-mail: sandor.senko@flansch-tech.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Wlassics Gyula utca 13.

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Fémfestõ, fémmázoló 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

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 e-mailben várja a foglalkoztató. 

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

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

NANORB KFT
Kereskedelmi 

ügyintézõ
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Leendõ feladatok röviden, a következõkre terjednének ki: - 

Kereskedelmi asszisztensi feladatok ellátása  - Részvétel a cég 

erdészeti és faipari termékeinek értékesítésében - Vevõre 

szabott tanácsadás, ajánlatok készítése  - Meglévõ 

partnerekkel hosszú távú kapcsolat ápolása - Tárgyalások 

szervezése, szerzõdéskötés  - Értékesítéshez kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok  - Fuvarszervezési feladatok  

Elvárások a leendõ kollegával szemben: - Kereskedelmi 

végzettség (legalább középfokú), külkereskedelmi végzettség 

elõny - Német nyelv tárgyalóképes ismerete - Jó 

kommunikációs képesség szóban és írásban - Határozott, 

magabiztos fellépés - Ügyfél- és piacorientált szemlélet - 

Terhelhetõség, rugalmasság - Önálló, kiváló problémamegoldó 

képesség - Utazási hajlandóság (külföldi- belföldi utazások) - 

Kiváló felhasználó szintû számítógépes ismeret (Word, Excel, 

Internet) - Jogosítvány A munkáltató ajánlata a következõk: - 

Versenyképes jövedelem - Stabil munkahely - Kellemes 

munkahelyi légkör, jó csapat Munkavégzés helye: Zala megye, 

Ausztria Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-

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

önéletrajz elküldésével.

fényképes önéletrajz megküldésével: 

info@nanorb.hu

NANORB KFT Erdésztechnikus 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Feladatok: - Éves erdõgazdálkodási terv készítése - 

Erdõállományok értékelése, számbavétele - Tisztítások, 

gyérítések, bontóvágások és tarvágások kijelölése - Az összes 

erdõmûvelési és fahasználati munka szervezése, irányítása és 

ellenõrzése - Fakitermelési vállalkozók mellett választékolás, 

hossztolás - Elsõdleges faipari alapanyagok (iparifa, tûzifa) 

számbavétele mennyiségileg és minõségileg - Faanyag 

szállításra, fuvarozásra való elõkészítése, feladása - A cég által 

kezelt erdõterületek bõvítése, gazdálkodás alá vonása 

Elvárások: - Szakirányú végzettség - B kategóriás jogosítvány - 

Számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet) - Német vagy 

angol nyelv közép szintû ismerete elõny A munkáltató ajánlata: 

- versenyképes fizetés - változatos munkavégzés - stabil 

munkahely - gyakorlati képzés és szakmai segítség - kellemes 

munkahelyi légkör, jó csapat Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, illetve Zala megye egész területe Jelentkezni 

lehet a következõ e-mail címen, illetve fax-számon: 

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

elküldésével.

fényképes, szakmai önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

info@nanorb.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

NANORB KFT
Hálózati informatikus 

(Webmester)
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Feladatok: - webes felület üzemeltetése (feltöltés, 

karbantartás, direkt-e-mailek 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, mûködtetése - erdõgazdálkodói 

szoftver létrehozása, mûködtetése 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 

Jelentkezés módja: jelentkezni lehet a következõ e-mail címen:  

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

elküldésével.

fényképes, szakmai önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

info@nanorb.hu

Pizza Egerszeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Konyhai kisegítõ 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi Ferenc utca 4-8.

Pizza Egerszeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Futárszolgálati 

csomagszállító
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés SAJÁT GÁPJÁRMÛ SZÜKSÉGES!

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi Ferenc utca 4-8.

Pizza Egerszeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Szakács 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi Ferenc utca 4-8.

Barabau-System Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
Épületasztalos 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés Fizetés megbeszélés szerint.

A 30/298-3529-es telefonszámon, 

vagy a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen

Barabau-System Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Tetõ- és 

homlokzatszigetelõ
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés Fizetés megegyezés szerint

A 30/298-3529-es telefonszámon, 

vagy a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen

Barabau-System Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
Szerkezetlakatos 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés Fizetés megegyezés szerint

A 30/298-3529 telefonszámon vagy a 

kovacs70@gmail.com e-mail címen

Barabau-System Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
Nyílászáró beépítõ 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés Fizetés megbeszélés szerint

A 30/298-3529-es telefonszámon, 

vagy a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen

Barabau-System Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Egyéb egyszerû 

építõipari 

foglalkozású

2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

A 30/298-3529-es telefonszámon, 

vagy a kovacs70@gmail.com e-mail 

címen
HT COLOR Festõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Festõ és mázoló 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Festõ szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezõk 

jelentkezését is várják.

A foglalkoztatónál a 06/20/912-4949-

es telefonszámon.

GERI-VILL KFT.
Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kert út 41. Telefonon: 06/30/957-0011-

as számon.



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

SOM-TEL Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ügyfél- 

(vevõ)tájékoztató
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

A munkáltató részmunkaidõben is foglalkoztat, kisgyermekes 

anyukák, pályakezdõk jelentkezését is várja, akár nyári 

munkára is.   Alább a munkáltató hirdetése:  "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: -bejövõ 

ügyfélszolgálati hívások fogadása -kimenõ hívások indítása -a 

munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek 

ellátása  Amit 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" 

Foglalkoztatónál telefonos 

egyeztetést követõen: 8900 

Zalaegerszeg, Tompa Mihály utca 1-

3.

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Sorjázó lakatos 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Sorjázó lakatos munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók 

jelentkezését. Feladatok: - sorjázás után a munkadarabokon 

keletkezett sorják eltávolítása - munkafolyamat dokumentálása 

Szakképzettség nem szükséges. Elõny a fémiparban szerzett 

jártasság. 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

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Hegesztõ, lángvágó 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

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

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Forgácsoló 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

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

tetelefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Géplakatos 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Feladatok: - lakatos üzemi gépek javítása, karbantartása - 

forgácsoló gépek javítása, karbantartása 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

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

Szemcseszóró mûhelybe betanított munkás munkakör 

betöltéséhez várják a munkavállalók jelentkezését. Feladat a 

szemcseszóró mûhelyben darabolt alkatrészek tisztítása. 

Szakképzettség nem szükséges. 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

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Lakatos 2021.05.21 2021.07.19 általános közvetítés

telefonon: 92/597-120 önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

KÖNIG KFT Galvanizáló 2021.03.24 2021.07.20 általános közvetítés

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 

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

telefonon: 30/904-7511



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2021.03.24 2021.07.20 általános közvetítés

 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 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 

Foglalkoztatónál:Bódiné Faragó 

Edina Email címe: 

faragoe@bgepito.hu 

B&G Építõ és Üzemeltetõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Festõ és mázoló 2021.03.24 2021.07.20 általános közvetítés

 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 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 

Bódiné Faragó Edina Email címe: 

faragoe@bgepito.hu 

Yankee Sörözõ
Futárszolgálati 

csomagszállító
2021.05.25 2021.07.23 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Göcseji  út 47.
ETALON Zala Építõipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Kõmûves 2021.05.25 2021.07.23 általános közvetítés Kiemelkedõ díjazási csomag. Pályakezdõket is várnak.

Foglalkoztatónál: Szucs László 

Email címe: Telefonszáma: 20/277 

8310

Fullér Gastro Kft. Konyhai kisegítõ 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
Fullér Istvánné Telefonszáma: 30/261-

3334

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Karbantartó 

villanyszerelõ
2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári segédmunkás 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Cukrász 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Karbantartó technikus 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Pék, édesiparitermék-

gyártó
2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Gépbeállító 

mûszerész
2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés

telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló 2021.05.26 2021.07.24 általános közvetítés
telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Tornyos és Társa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Lakatos 2021.01.05 2021.07.25 általános közvetítés

Molnár Judit Email címe: 

gazd.vez@tornyos.hu Telefonszáma: 

92/566-050

A & SZ VADHÛTÕHÁZ Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság
Hentes és mészáros 2021.05.28 2021.07.28 általános közvetítés

Szükség esetén szállás biztosított. Végzettség hiányában 

szakmai tapasztalattal is betöltehetõ a munkakör.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Teskándi út 36. szám alatt

PRINT-COPY KFT. Általános mûszerész 2021.05.31 2021.07.29 általános közvetítés

Cégünk fénymásoló gépek értékesítésével és javításával 

foglalkozik. A leendõ kolléga feladata : szerzõdött és eseti 

javítások elvégzése fénymásoló és nyomtató berendezéseken. 

A munkakör mûszaki alapvégzettséget igényel, a mûszaki vagy 

informatikai felsõfokú végzettség elõnyt és magasabb 

jövedelmet is jelent.  Az alkalmazás után történik egy belsõ 

képzés, melynek végén egy záróvizsgával lesz a leendõ teljes 

értékû, önállóan mûködõ szerviztechnikus/mérnök. Akkor 

történik meg a béremelés és kapja az egyéb juttatásokat.                   

Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 24  

Print Copy Iroda

FA-ÁSZ ÉPÍTÕIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Ács 2021.06.01 2021.07.30 általános közvetítés

Munkáltató tetõfedõ ácsot, illetve végzettség híján tetõfedõ 

segédmunkást keres Zalaegerszeg és Zalaszentgyörgy 

környékérõl.   Bérezés:  tetõfedõ segédmunkás esetén bruttó 

250 000-300 000 Ft ács szakmunkás esetén: bruttó 300.000-

350.000 Ft  Érdeklõdni telefonon lehet Németh Ferencnél. 

Telefon: 30/3787182

Telefonon Németh Péternél: 

30/3787182



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

ÁTRIUM NET Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Kereskedelmi tervezõ, 

szervezõ
2021.06.01 2021.07.30 általános közvetítés

  *    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 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.hu  e-mail címre. 

 A 

scheiber.ilona@partner.telekom.hu e-

mail címen

K/M FRIGO-SYSTEM Kereskedelmi, 

Ipari és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás 2021.06.02 2021.07.31 általános közvetítés

Telefonon és/vagy személyesen 

Sturm Zsoltnál vagy Kovács 

Miklósnál

ECT Everett Charles Technologies 

Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-

összeszerelõ
2021.06.02 2021.07.31 általános közvetítés

Követelmények: - minimum középiskolai végzettség - mûszaki 

beállítottság - 3 mûszak vállalása Elõny: - mechatronikai, 

elektromûszerész vagy gyengeáramú profil elõny - gépészeti 

ismeret - általános mûszerész ismeretek - hasonló területen 

szerzett gyakorlat - 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 - bonus kereseti lehetõség - cafetéria - fiatalos, 

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

ECT Everett Charles Technologies 

Hungary Gyártásellenõrzõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

NC, CNC gépkezelõ 2021.06.02 2021.07.31 általános közvetítés

Követelmények: - minimum középiskolai végzettség - mûszaki 

beállítottság - 3 mûszak vállalása Elõny: - CNC gépkezelõi 

végzettség - CNC gépkezelõi gyakorlat - mûszaki rajz olvasás 

Feladat: - fúrás-marás feladatok elvégzése teszt adapter 

alkatrészeken Munkáltató ajánlata: - hosszú távú, biztos 

munkalehetõség egy fejlõdõ cégnél - versenyképes fizetés - 

bonus kereseti lehetõség - cafetéria - fiatalos, 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



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Autómosó 2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Munkájára igényes munkavállalók jelentkezését várja a 

munkáltató. Kapcsolt munkakör. "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

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autókereskedõ 2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Elvárások: - érettségi - mûszaki ismeretek - számítástechnikai 

ismeretek - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: allas@fordszanto.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

allas@fordszanto.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is 

várja a foglalkoztató elsõsorban. Elvárt végzettség a 

villanyszerelõ szakképesítés. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

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

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 

e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

várja a foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ: 5.00--

9.00 10.00-14.00 16.00-20.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint, 80.500,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 

illetve 30/491-2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 

e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Targoncavezetõ 2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is 

várja a foglalkoztató. Gázos targonca. Munkaidõ: 7.30-16.00.. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint, 219.000,- Ft/hó-tól. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja 

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

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 

e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

A & SZ VADHÛTÕHÁZ Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság

Tehergépkocsi-vezetõ, 

kamionsofõr
2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Teskándi út 36

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Elvárások: - középfokú végzettség - számítógépes ismeret - 

"B" kategóriás jogosítvány - jó kommunikáció képesség, 

ügyfelek udvarias, pontos felvilágosítása, kiszolgálása Elõny: - 

autóipari és autók szerkezeti egységének ismerete - gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

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

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Karosszéria lakatos 2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

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

e-mailben önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

SEBI GÉP KFT. Szerkezetlakatos 2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Gyakorlat elõnyt jelent. Munkaidõ: 7.00-15.30 Fizetés: 190.000-

210.000,- Ft/hó nettó. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

és e-mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Sebestyén 

Miklós Tel.: 30/335-5056 E-mail cím: sebigep@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/335-

5056, e-mailben: 

sebigep@gmail.com

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Portás, telepõr, 

egyszerû õr
2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

várja a foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ 

megbeszélés szerint. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint, 95.000,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 

illetve 30/491-2375 E-mail cím: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 

e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

ZALASZÁM Informatika Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

Feladatok: - szerzõdéskötésekkel kapcsolatos ügyintézés - 

adminisztratív feladatok ellátása - kapcsolat tartásügyfelekkel - 

észrevételek, problémák kezelése - technikai segítségnyújtás - 

kereskedelmi ügyintézés Elvárások: - legalább középiskolai 

végzettség, legalább érettségi - kiemelkedõ kommunikációs 

képesség - számítógépes felhasználói szintû ismeretek - 

rugalmas munkavégzés Elõny: - hasonló 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 e-mailben várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: farkas Olivér Tel.: 30/9162-666 E-

mail cím: hr@zalaszam.hu

telefonon: 30/9162-666 e-mailben: 

hr@zalaszam.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Villamosberendezés-

összeszerelõ
2021.06.03 2021.08.01 általános közvetítés

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 

e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

SPILLER 2000 KFT.
Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

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.: 

92/510-166 E-mail cím: spiller2000@spiller2000.hu

telefonon: 92/510-166 e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu

Sipos Roland egyéni vállalkozó Cukrász 2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Munkaidõ, fizetés: 

megbeszélés, megegyezés 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

telefonon: 30/512-5108 e-mailben: 

esztrolsutemenybolt@gmail.com

ZALA-TOP Építõ, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korátolt Felelõsségû 

Társaság

Gatteros (fafûrészelõ) 2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés
Lakatos végzettség vagy targoncavezetõi jogosítvány elõnyt 

jelent.

Foglalkoztatónál: 8999 Zalalövõ, 

Kossuth Lajos utca 31

MÓBER Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Benzinkúti eladó 2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ 

havi 120 óra, munkaidõkeret beosztása szerint. Fizetés: 

150.000-160.000,- Ft/hó nettó várható. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Molnár Tibor Tel.: 30/378-7585 E-mail cím: 

moberoil@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

TESKÁNDI út 38.

Pylon-94 Kft. Éjjeliõr, telepõr 2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

6 órás foglalkoztatás. Munkaidõ: 18.00-6.00, munkaidõ 

keretben. Hétvégén nappali munkavégzés. Megváltozott 

munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várják. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Sipos Enikõ Tel.: 92/550-830 E-mail cím: 

allas@pylon.hu

személyesen, telefonon: 92/550-830 

e-mailben: allas@pylon.hu

Pylon-94 Kft.
Egyéb vas- és fémipari 

foglalkozások
2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

Feladat a munkadarabok elõkészítése festéshez. 2 mûszakos 

foglalkoztatás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Ökrös Attila Tel.: 30/319-6366 E-mail cím: 

allas@pylon.hu

telefonon: 30/319-6366 e-mailben: 

allas@pylon.hu



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

TRIO EGERSZEG KFT. Építésvezetõ 2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

Feladatok: - nyílászáró projektek kivitelezésének elõkészítése - 

nyílászáró projektek és lakossági kivitelezések helyszíni 

irányítása - szakterületi munkatársak koordinálása, 

munkavégzés felügyelete - kapcsolattartás a megrendelõkkel, 

beszállítókkal és alvállalkozókkal - mûszaki egyeztetéseken, 

koordinációkon a Társaság képviselete Elvárások: - minimum 

középfokú szakirányú végzettség - önálló munkavégzés, 

határozott fellépés, megbízhatóság - "B" kategóriás 

jogosítvány - felhasználói szintû számítástechnikai ismeret - 

minimum 3 év építõipari kivitelezésben eltöltött idõ Elõny: - 

felelõs mûszaki vezetõi jogosultság - jó kommunikációs 

képesség Munkáltató ajánlata: - tisztességes és versenyképes 

jövedelem - munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körû 

biztosítása (gépjármû, laptop, telefon, stb.) - fiatalos, 

lendületes légkör - szakmai fejlõdési lehetõség 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja 

a foglalkoztató. Keresni lehet: Simon Zoltán Tel.: 30/9562-844 

E-mail cím: zoltan.simon@triozeg.hu

személyesen, telefonon: 30/9562-

844, e-mailben: 

zoltan.simon@triozeg.hu

ETALON Zala Építõipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.06.04 2021.08.02 általános közvetítés

"B" kategóriás jogosítrvány megléte elvárás. Elõny a saját 

gépjármû használata. 

személyesen, telefonon: 20/277-8310 

e-mailben: 

szucslaszlo@etalonzala.hu

"SZIGMENT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság

Árufuvarozó 

(gépkocsivezetõ)
2021.03.09 2021.08.03 általános közvetítés Munkavégzés Zalaegerszeg területén

Foglalkoztatónál: Balogh Csaba 

Email címe: b.csaba@szigment.hu 

Telefonszáma: 30/2172010

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó 2021.06.07 2021.08.05 általános közvetítés

"B" kategóriás jogosítvány elvárás. Autóipari végzettség 

elõnyt jelent. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges: 30/433-3030

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Kelemen Imre út 9.

VISZ Bau Zala Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gipszkarton és 

álmennyezet szerelõ
2021.03.10 2021.08.05 általános közvetítés

Foglalkoztatónál:a 92/320-062-es 

telefonon

Tóthné Kelencz Erika Márta e.v. Dohányárudai eladó 2021.06.07 2021.08.05 általános közvetítés

személyesen, elõtte telefonon 

idõpont és hely egyeztetése 

szükséges: 30/2270-550

Farkas Anna egyéni vállalkozó Pultos 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Alkalmi foglalkoztatás. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. 

Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Ruhagyári ABC 

Pavilonsor - Gyógygödör Nyitvatartás: 6.00-20.00 Munkaidõ, 

fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Farkas Anna Tel.: 30/291-3346

személyesen, telefonon: 30/291-3346

Alkony-T Temetkezési és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Temetkezési 

foglalkozású
2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés "B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. személyesen, telefonon: 92/366-560



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

MetLife Europe Limited Magyarországi 

Fióktelepe
Pénzügyi tanácsadó 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

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

biztosítási végzettség - diploma Vállalkozói jogviszony.

személyesen, telefonon, e-mailben: 

20/583-7083 illetve 

nemethne.hu@gmail.com

Trenkwalder Kft.
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, 

Rákóczi út 1-3.

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés kizárólag telefonon: 20/777-8940

VIKI 97 BT Szakács 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Foglalkoztatónál: 8900 

ZalaegerszegBerzsenyi Dániel utca 

10. személyesen

"BUTOR DISZKONT" Kereskedelmi 

Betéti Társaság

Bútor- és lakástextil-

eladó
2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Feladatok: - butorösszeszerelés - raktározás - eladói feladatok 

Legalább szakmunkás végzettséggel rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várják. Munkaidõ: 9.00-17.00 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Lehotai Ágnes Tel.: 30/842-9494 illetve 92/314-

140 E-mail cím: zalaegerszeg@salvo.hu

személyesen, telefonon: 30/842-9494 

e-mailben: zalaegerszeg@salvo.hu

Bódisné Horváth Szilvia

Egyéb, máshova nem 

sorolható 

kereskedelmi 

foglalkozású

2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Szakképzettség nem szükséges, de a "B" kategóriás 

jogosítvány megléte elvárás. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Bódisné 

Horváth Szilvia Tel.: 30/622-1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856

Bódisné Horváth Szilvia Szakács 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Szakképzettség nem szükséges. Munkaidõ, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Bódisné Horváth Szilvia Tel.: 30/622-1856

személyesen, telefonon: 30/622-1856

Bódisné Horváth Szilvia Pultos 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

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

SZEKÉR-FA KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ BT
Térburkoló 2021.06.08 2021.08.06 általános közvetítés

Egyedi udvarok terméskõ burkolása a fõ profil. A 

munkafolyamatok maximálisan gépesítettek, a fizikai erõ 

kímélése miatt. Elõny: - földmunkagép kezelésében szerzett 

gyakorlat - kõmûves, hidegburkoló végzettség - szakmai 

tapasztalat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

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

loloterko@gmail.com

telefonon: 30/400-2610 e-mailben: 

loloterko@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör
Érv. 

kezdete
Érv. vége Ajánlat jellege Megjegyzés Jelentkezés

Trenkwalder Kft.
Gyártósori 

összeszerelõ
2021.04.28 2021.08.20 általános közvetítés

Többmûszakos szerzõdés, munkaidõkeretben szombati 

munkavégzés alapbérrel fizetve (nem túlóra).     Belépéskor 

kereseti lehetõség: nettó 140 000 Ft/hó 2 mûszakban, 3 hónap 

próbaidõt követõen akár nettó 170 000 Ft/hó.     1 hónap után 

teljesítmény és jelenlét alapú  bónusz, max. 20 %. Cafeteria 

juttatás SZÉP kártyára havi nettó 24 000 Ft. Gépkocsival 

történõ munkába járás útiköltség térítése: 15 Ft/km. 3x10 perc 

munkaközi szünet programok pl. családi nap, mikulás 

ünnepség, karácsonyi  céges vacsora oktatás, fejlõdési 

lehetõség Elõrelépési lehetõség: gépkezelõ operátor után 

gépbeállító operátor után karbantartó technikus. Egyre 

nagyobb felelésséggel, de fizetésemeléssel is jár. Elõrelépési 

lehetõség: gépkezelõ operátor után gépbeállító operátor után 

karbantartó technikus. Egyre nagyobb felelésséggel, de 

fizetésemeléssel is jár. - ez a rész csak  a férfi operátorként 

kezdõkre vonatkozik, nõi gépkezelõink nincsenek! Jelentkezés 

módja: foglalkoztatónál telefonon - Foglalkoztató: Trenkwalder 

Kft. Kontakt: Trenkwalder Kft. Kaszás Kinga - toborzó Tel.: +36 

20 218 9595 

 Kaszás Kinga - toborzó Tel.: +36 20 

218 9595  


