
Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SUPAIRMAN ZEGO Építőipari, -

Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Épületfestő, 

mázoló
2021.05.20 2021.09.15

Jelentkezni a 06/30/298-

0420-as telefonszámon.

SUPAIRMAN ZEGO Építőipari, -

Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Kőműves 2021.05.20 2021.09.15
Jelentkezni a 06/30/298-

0420-as telefonszámon.

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Gépjárműszerelő 2021.05.20 2021.09.15
Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Mező út 46.

SUPAIRMAN ZEGO Építőipari, -

Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Tető- és 

homlokzatszigetelő
2021.05.20 2021.09.15

Jelentkezés a 06/30/298-

0420-as telefonszámon.

M CAR SOLUTIONS Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Karosszéria lakatos 2021.05.20 2021.09.15

Önéletrajz leadásával 

személyesen 8900 

Zalaegerszeg, Mező út 46. 

vagy e-mail címen: 

mihok.gabor@mcar.hu

Bigimp Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerű 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.05.20 2021.09.15

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

iskola -jó fizikum Előny: -targoncás jogosítvány -faipari ismeret 

Munkaidő: téli időszakban : 08:00-16:00 nyári időszakban: 07:30-

16:30 Szálláslehetőség 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, érdeklődni: Horváth 

Beátánál a 06/30/9305-276-os telefonszámon. Cím: 8900 

Zalaegerszeg, Speditőr u. 2. E-mail: bigimp@zalaszam.hu

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Speditőr út 2. 

Telefonon Horváth Beátánál 

a 06/30/9305-276-os 

telefonszámon.

HT COLOR Festő és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Festő és mázoló 2021.05.21 2021.09.16

Festő szakképesítés hiányában gyakorlattal rendelkezők jelentkezését 

is várják.

A foglalkoztatónál a 

06/20/912-4949-es 

telefonszámon.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

GERI-VILL KFT.

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.05.21 2021.09.16

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Kert út 41. 

Telefonon: 06/30/957-0011-

as számon.

Tóth és Tóth Market Betéti 

Társaság
Bolti eladó 2021.07.20 2021.09.17

A munkakör betöltése nem igényel szakképesítést, de bolti eladói 

gyakorlat előnyt jelent. Az állásra telefonon és e-mailben lehet 

jelentkezni. Telefon: 30/904-2921; 30/482-8493 E-mail: 

tothestothmarketbt@gmail.com

Telefonon és/vagy e-

mailben.

Siposs Attila László e.v.

Egyszerű 

mezőgazdasági 

foglalkozású

2021.07.20 2021.09.17

Munkáltató földieper gondozására keres munkavállalókat 1000-1200,- 

Ft/óra bérezés mellett Zalaegerszeg-Bazitán. Jelentkezés telefonon. 

Telefon: 30/9570-060

Telefonon lehet érdeklődni: 

30/957-0060

KÖNIG KFT Galvanizáló 2021.03.24 2021.09.18

GALVANIZÁLÓ pozícióba keresa munkáltató munkatársakat 

ZALAEGERSZEGRE,azonnali kezdéssel ,több műszakos 

munkarendbe! Feladatok: -fémalkatrészek 

felületkezelése,galvanizálása -lemosás, zsírtalanítás, pácolás, 

koptatás végzése -folyamatos minőségellenőrzés végzése -

berendezés vízfelhasználásának figyelése, rögzítése -a keletkezett 

különféle hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés Elvárások: -

befejezett 8 osztály -hasonló munkakörben szerzett szakmai 

tapasztalat előnyt jelent -precíz, pontos munkavégzés -több műszakos 

munkarend Hosszútávú munkalehetőség! Utiköltség térítés /Mt. 

szerint/ Jelentkezni:30/904-7511

telefonon: 30/904-7511

JW's Empire Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Szakács 2021.07.23 2021.09.20

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Pincér 2021.07.23 2021.09.20

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Étterem 

üzletvezetője
2021.07.23 2021.09.20

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Szállodai 

szobaasszony
2021.07.23 2021.09.20

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 2



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

JW's Empire Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Egyéb 

kereskedelmi, 

vendéglátó és 

hasonló 

szolgáltatási 

tevékenységet 

folytató egység 

vezetője

2021.07.23 2021.09.20
Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 2

Pölöskei Italgyártó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Élelmiszer-, 

italgyártó gép 

kezelője

2021.07.26 2021.09.23
Foglalkoztatónál: 8929 

Pölöske, Petőfi utca 1

"TÓ-KA-HÁZ" Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Pincér 2021.07.27 2021.09.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 

77.

SZADIA-GASZT Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítő
2021.07.27 2021.09.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság 

útja 87

"TÓ-KA-HÁZ" Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szakács 2021.07.27 2021.09.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Balatoni út 

77.

Zeltbau Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Építményszerkezet-

szerelő
2021.07.28 2021.09.25

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez, 

elsősorban lakatos végzettségű munkavállalók jelentkezését. Azonnali 

munkakezdési lehetőség.

személyesen, telefonon: 

92/511-216, e-mailben: 

munka@zelt.hu

Pölöskei Italgyártó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
Raktári kiadó 2021.07.28 2021.09.25

Foglalkoztatónál: 8929 

Pölöske, Petőfi utca 1

Zeltbau Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerű 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.07.28 2021.09.25
A munkáltató sátor és csarnok szerkezetek építéséhez várja 

munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési lehetőség.

személyesen, telefonon: 

92/511-216, e-mailben: 

munka@zelt.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Zeltbau Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Anyagmozgató 2021.07.28 2021.09.25

A kiszállítandó anyagok előkészítése, majd a kamionok le és fel 

pakolása, részben kézzel illetve targoncával. Az anyagok folyamatos 

leltározása, esetleges karbantartásában való közreműködés. Elvárás 

a 8 általános iskolai végzettség. Előny a targoncavezetői jogosítvány. 

Munkaidő: 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

Könczöl Csaba Jenő E.V. Autómosó 2021.07.28 2021.09.25

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

jogosítvány Előny a hasonló területen szerzett tapasztalat. Munkaidő, 

fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Tel.: 30/486-7679

személyesen, telefonon: 

30/486-7679

Pölöskei Italgyártó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Egyszerű ipari 

foglalkozású
2021.07.28 2021.09.25

Foglalkoztatónál: 8929 

Pölöske, Petőfi utca 1

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Kőműves 2021.07.30 2021.09.27

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Pályakezdők 

jelentkezését is várják, de gyakorlat előnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Sebestyén Máté Tel.: 20/436-8104

telefonon: 20/436-8104

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.07.30 2021.09.27

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Pályakezdők 

jelentkezését is várják, de gyakorlat előnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Sebestyén Máté Tel.: 20/436-8104

telefonon: 20/436-8104

Helikon Nyomda Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Karbantartó 

technikus
2021.08.03 2021.10.01

A Helikon Nyomda Kft. nyomdaipari gépek karbantartására keres 

középfokú műszaki végzettséggel rendelkező munkavállalót. Bérezés 

megegyezés szerint. Jelentkezni e-mailben lehet. E-mail cím: 

tasikati@helikonnyomda.hu

A jelentkezésesket e-

mailben várjuk önéletrajz 

megküldésével.

Trenkwalder Kft.
Egyszerű ipari 

foglalkozású
2021.06.08 2021.10.01

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-

3.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"SZIGMENT" Kereskedelmi Betéti 

Társaság

Árufuvarozó 

(gépkocsivezető)
2021.03.09 2021.10.01 Munkavégzés Zalaegerszeg területén

Foglalkoztatónál: Balogh 

Csaba Email címe: 

b.csaba@szigment.hu 

Telefonszáma: 30/2172010

VISZ Bau Zala Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Gipszkarton és 

álmennyezet 

szerelő

2021.03.10 2021.10.01
Foglalkoztatónál:a 92/320-

062-es telefonon

VISZ Bau Zala Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.03.10 2021.10.01

Foglalkoztatónál: a 92/ 320-

062-es telefonon

ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI 

KÖZPONT
Konyhai kisegítő 2021.08.03 2021.10.01

A Zalaegerszegi Gondozási Központ egy fő konyhai kisegítő 

munkatársat keres. Bérezés: bruttó 183.100-185.380,- Ft. 

Kedvezményes munkahelyi étkezés Munkarend: Hétfő-Péntek: 06.00-

14.00; 11.00-19.00; Hétvégén: 06.00-14.00 Jelentkezés: e-mailben 

önéletrajzzal és telefonon E-mail: idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu 

Telefon: 92/317-683

Érdeklődni telefonon, 

jelentkezni e-mailben lehet 

önéletrajz megküldésével.

VIKI 97 BT Szakács 2021.06.08 2021.10.01

Foglalkoztatónál: 8900 

ZalaegerszegBerzsenyi 

Dániel utca 10. 

személyesen

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Raktári kisegítő, 

~segédmunkás
2021.08.04 2021.10.02

Cégünk anyagmozgatásra, telephelyrendezésre, fűnyírásra keres egy 

fő munkavállalót, Jelentkezés: telefonon vagy e-mailben. Telefon: 

20/947-4767 E-mail: europelift@t-online.hu

Telefonon és e-mailben.

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Portás, telepőr, 

egyszerű őr
2021.08.05 2021.10.03

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését várja a 

foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Munkaidő: 22.0.0-04.00 között, 

havi átlagban 4 óra. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint, 

83.700,- 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

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Mechatronikai 

műszerész
2021.08.05 2021.10.03

Telefonon és önéletrajz 

megküldésével e-mailben



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Elektroműszerész 2021.08.05 2021.10.03

Feladatok: Kosaras emelőgépekhez villamos vezérlő rendszerek 

megtervezése, kialakítása, villamos kapcsolási rajzok elkészítése, 

szerelése. Amit kínálunk: - azonnali munkakezdés - versenyképes 

jövedelem - egyműszakos munkavégzés (07-00-15.30) Munkavégzés 

helye: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9. Jelentkezés módja: önéletrajzzal 

az eropelift@t-online.hu e-mail címen Tárgyban kérjük megnevezni a 

megpályázott pozíciót

Telefonon, vagy e-mailben 

önéletrajz megküldésével

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb építési 

szakipari 

foglalkozású

2021.08.05 2021.10.03

KAPUTECHNIKA üzletágban, szervíztechnikus segítő munkakör 

betöltésére, munkatársat keres - kiemelt bérezéssel - a Liftgenerál Kft 

(Zalaegerszeg , Hock J. u. 47). Rokon szakmában gyakorlattal 

rendelkezők előnyben! Jelentkezés, fényképes önéletrajzzal, e-

mailben, a munkaugy@liftgeneral.hu -ra, vagy a 92/599-217 számon 

történő telefonos egyeztetést követően személyesen, a délelőtti 

órákban.

fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

HORVÁTH JÓZSEF EV. Pultos 2021.08.05 2021.10.03

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várja a munkáltató. Nyitvatartás: 6.30-21.00 között 

Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a foglalkoztató. Tel.: 30/708-1042

telefonon: 30/708-1042

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Szabó, varró 2021.08.05 2021.10.03

Varrónő munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését. Szakképzettség nem, de gyakorlat szükséges a 

munkakör betöltéséhez. Munkaidő: 7.00-15.30 Fizetés: 1.260,- Ft/óra 

bruttó + teljesítmény bér Fizetésen kívüli juttatások: - jelenléti 

prémium - útiköltség térítés Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Pusztai Angéla Tel.: 30/9165-418 

(hétköznap, munkanapokon: 8.00-16.00 között)

telefonon: 30/9165-418 

(hétköznap, munkanapokon: 

8.00-16.00 között)



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb textilipari 

foglalkozások
2021.08.05 2021.10.03

Szálazó-párnacsomagoló munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató 

a munkavállalók jelentkezését. 8. általános iskolai végzettség megléte 

elvárás. Munkaidő: 7.00-15.30 Fizetés: 1.250,- Ft/óra bruttó + 

teljesítmény bér Fizetésen kívüli juttatások: - jelenléti prémium - 

útiköltség térítés Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Pusztai Angéla Tel.: 30/9165-418 (hétköznap, 

munkanapokon: 8.00-16.00 között)

telefonon: 30/9165-418 

(hétköznap, munkanapokon: 

8.00-16.00 között)

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Rakodómunkás 2021.08.05 2021.10.03

Rakodó munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését. 20 kg-os dobozokat kell fej fölé emelni, elhelyezni. 8. 

általános iskolai végzettség megléte elvárás. Munkaidő: 7.00-15.30 

Fizetés: 200.000,- Ft/hó nettó Fizetésen kívüli juttatások: - jelenléti 

prémium - útiköltség térítés Jelentkezéseket telefonon várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Pusztai Angéla Tel.: 30/9165-418 

(hétköznap, munkanapokon: 8.00-16.00 között)

telefonon: 30/9165-418 

(hétköznap, munkanapokon: 

8.00-16.00 között)

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.08.05 2021.10.03

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, villanyszerelő szakképesítéssel 

rendelkező munkatársat keres, kaputechnikai berendezések 

telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Kezdő fizetés: bruttó 

369.000,-Ft. Jelentkezni lehet e-mailben illetve személyesen. E-mail 

cím: munkaugy@liftgeneral.hu (fényképes önéletrajz megküldésével) 

Személyesen: a 92/599-217 számon történő telefonos egyeztetést 

követően, a délelőtti órákban.

fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu
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LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szerkezetlakatos 2021.08.05 2021.10.03

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, lakatos szakképesítéssel 

rendelkező munkatársat keres, kaputechnikai berendezések 

telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Kezdő fizetés: 

369.000,- Ft/hó. Jelentkezni lehet e-mailben illetve személyesen. E-

mail cím: munkaugy@liftgeneral.hu (fényképes önéletrajz 

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

telefonos egyeztetést követően, a délelőtti órákban.

fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb építési, 

szerelési 

foglalkozású

2021.08.05 2021.10.03

KAPUTECHNIKA üzletágban, betanított szerelő munkakör 

betöltésére, munkatársat keres - kiemelt bérezéssel - a Liftgenerál Kft 

(Zalaegerszeg , Hock J. u. 47). Rokon szakmában gyakorlattal 

rendelkezők előnyben! Jelentkezés, fényképes önéletrajzzal, e-

mailben, a munkaugy@liftgeneral.hu -ra, vagy a 92/599-217 számon 

történő telefonos egyeztetést követően személyesen, a délelőtti 

órákban.

fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

Pacsa és Vidéke Általános 

Fogyasztási és Értékesitő 

Szövetkezet

Bolti eladó 2021.08.06 2021.10.04

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK! Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkező munkavállalók jelentkezését is 

várja a foglalkoztató. Nyitva tartás: 6.00-12.00 és 14.00-17.00 

Munkaidő: megbeszélés, megegyezés szerint. Fizetés: 222.000,- 

Ft/hó bruttó Fizetésen kívüli juttatások: - cafeteria - útiköltség térítése 

Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Lugosi 

Rita Tel.: 92/568-048

telefonon: 92/568-048

"HANEX-93" Műszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Hegesztő, 

lángvágó
2021.08.06 2021.10.04

Műszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értő munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklődni lehet munkanapokon 

8.00-15.00 között, a 92/510-760-as telefonon. Munkaidő: 7.20-15.50, 

fizetés megbeszélés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, SÁGODI 

ipartelep helyrajzi szám 

(HRSZ.) 0807/13

"HANEX-93" Műszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerkezetlakatos 2021.08.06 2021.10.04

Műszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értő munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklődni lehet munkanapokon 

8.00-15.00 között, a 92/510-760-as telefonon. Munkaidő: 7.20-15.50, 

fizetés megbeszélés szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, SÁGODI 

ipartelep helyrajzi szám 

(HRSZ.) 0807/13



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ORIL "17" Számviteli Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvelő 

(analitikus)
2021.08.09 2021.10.07

PÁLYAKEZDŐK jelentkezését is várja a munkáltató. Elvárások: - 

közép illetve felsőfokú pénzügyi-számviteli végzettség - 

számítástechnikai ismeret Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várják. 

Keresni lehet: Orbán Ildikó Tel.: 20/9293-196 E-mail: 

ildiko@origokonyveles.hu

személyesen, telefonon: 

20/9293-196 e-mailben: 

ildiko@origokonyveles.hu

SPAR Magyarország Kft. (SPAR)
Élelmiszerbolti 

eladó
2021.08.09 2021.10.07

Pékáru pultos munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a 

munkavállalók jelentkezését. Szakmai végzettség hiányában 

gyakorlattal rendelkező jelentkezését is várják. Szakmai végzettséggel 

rendelkező pályakezdők jelentkezést is várják. Munkaidő: hétfő-

péntek: 6.30-20.00, szombat: 6.30-17.00, vasárnap: 7.00-13.00. 

Fizetés, munkaidő beosztása megbeszélés, megegyezés szerint. 

Munkaviszony kezdete várhatóan: 2021.10.01. Jelentkezéseket 

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

s0702@spar.hu

önéletrajz megküldésével e-

mailben: s0702@spar.hu

SPAR Magyarország Kft. (SPAR)
Bolti pénztárgép-

kezelő
2021.08.09 2021.10.07

Pénztáros munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a 

munkavállalók jelentkezését. Szakmai végzettség hiányában 

gyakorlattal rendelkező jelentkezését is várják. Szakmai végzettséggel 

rendelkező pályakezdők jelentkezést is várják. Munkaidő: hétfő-

péntek: 6.30-20.00, szombat: 6.30-17.00, vasárnap: 7.00-13.00. 

Fizetés, munkaidő beosztása megbeszélés, megegyezés szerint. 

Munkaviszony kezdete várhatóan: 2021.10.01. Jelentkezéseket 

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

s0702@spar.hu

önéletrajz megküldésével e-

mailben: s0702@spar.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Zalai Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola

Gyermekgondozó,-

nevelő
2021.08.10 2021.10.08

Jelentkezés feltétele: Waldorf pedagógiai képzés vagy nyitott a 

képzés elvégzésére. Tanári/tanítói diploma vagy pedagógiai 

asszisztensi végzettség előny, de nem feltétel, illetve gyerekekkel való 

foglalkozásban szerzett tapasztalat/táboroztatás szintén előnyt jelent. 

Munkarend: állandó délutáni, heti 12,5 óra. Jelentkezés fényképes 

önéletrajzzal e-mailben. E-mail: orsolya.balint71@gmail.com. Telefon: 

30/787-1628.

Fényképes önéletrajzzal e-

mailben és/vagy telefonon

Zalai Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola

Általános iskolai 

tanár, tanító
2021.08.10 2021.10.08

A Tűzmadár Waldorf Iskola osztálytanítót keres jelenlegi második 

osztályába. Olyan elhivatott pedagógust keresünk, aki Waldorf-

szellemiségben kísérné végig osztályát egészen nyolcadikig. 

Iskolánkról további információ a honlapunkon elérhető : 

www.zalaiwaldorf.hu Szükséges szakképzettség: állami felsőoktatási 

intézményben szerzett tanári vagy tanítói diploma. A jelentkezéseket 

szakmai önéletrajzzal, motivációs levéllel, elérhetőségekkel a tanári 

konferencia vezetője, Bálint Orsolya várja a 

orsolya.balint71@gmail.com email címen. Telefon: 30/787-1628.

Jelentkezés: e-mailben 

fényképes önéletrajzzal 

és/vagy telefonon

Zalai Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola

Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, 

óvodapedagógus

2021.08.10 2021.10.08

Keressük óvó néninket vagy óvó bácsinkat, aki szívesen csatlakozna 

elhivatott pedagógusainkhoz, és szeretetteljesen terelgetné 

gyermekeinket. A jelentkezés feltétele: a Waldorf-pedagógia ismerete 

vagy nyitottság a megismerésére. Jelentkezés: e-mailben fényképes 

önéletrajzzal és/vagy telefonon E-mail: napravar@napravar.hu; 

telefon: 70/261-4767

Fényképes önéletrajzzal e-

mailben, vagy telefonon.

ETALON Zala Építőipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Kőműves 2021.08.10 2021.10.08

Pályakezdők jelentkezését is várják. Munkavégzés Zalaegerszegen 

és környékén. Előny: - kőműves szakvizsga megléte előnyt jelent - "B" 

kategóriás jogosítvány Munkáltató biztosít: - támogató vezetés - 

kiemelt bérezés Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Henczi István Tel.: 70/3840-533 E-mail: 

marketing@etalonzala.hu

telefonon: 70/3840-533



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Salarkitek Építő és Faipari 

Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Kőműves 2021.08.10 2021.10.08

Pályakezdők jelentkezését is várja a munkáltató. Előny a falazásban 

és a homlokzati szigetelésben való jártasság. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja 

a munkáltató. Keresni lehet: Salamon Csaba József Tel.: 30/2180-939 

E-mail: salarkitekkft@gmail.com

telefonon: 30/2180-939 e-

mailben: 

salarkitekkft@gail.com

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó 2021.08.10 2021.10.08

"B" kategóriás jogosítvány elvárás. Autóipari végzettség előnyt jelent. 

Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés 

előtt telefonon időpont-egyeztetés szükséges: 30/433-3030

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Kelemen 

Imre út 9.

AQ ANTON Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Marós 2021.08.11 2021.10.09

Fö feladatok: - CNC marógépek kezelése - A megmunkáló programok 

futtatása, ellenőrzése - Termékek méretellenőrzése, tisztítása, 

sorjázása Elvárások: - Gépipari végzettség - Szakmai tapasztalat 

CNC marógépek kezelésében - 3 műszakos munkarend Előny: - 

FANUC vezérlés ismerete előny 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 Felelősségű 

Társaság

Fémcsiszoló, 

köszörűs, 

szerszámköszörűs

2021.08.11 2021.10.09

Fő feladatok: - CNC Síkköszörű gépek üzemeltetése, napi 

karbantartása - munkafolyamatok dokumentálása - termékek 

méretellenőrzése, tisztítása - technológiai folyamatok közötti 

anyagmozgatás Elvárások: - gépipari végzettség - köszörülési 

tapasztalat - 3 műszakos munkarend vállalása Siemens vezérlés 

ismerete előnyt 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 Megjegyzés Jelentkezés

EVO-KOMPLEX Épületszigetelő 

és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Műanyagipari 

gépkezelő
2021.08.11 2021.10.09

Elvárások: - középfokú végzettség - számítógép-kezelői ismeret 

Előny: - műszaki irányultság Folyamatos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, 

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

Rita Tel.: 20/259-6822 E-mail: jelentkezes.evo@gmail.com

személyesen, telefonon: 

20/259-6822 e-mailben: 

jelentkezes.evo@gmail.com

EVO-KOMPLEX Épületszigetelő 

és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Műanyagalapanyag-

feltöltő
2021.08.11 2021.10.09

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség Előny: - műszaki 

irányultság Folyamatos munkarend. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Kvárik Rita Tel.: 20/259-

6822 E-mail: jelentkezes.evo@gmail.com

személyesen, telefonon: 

20/259-6822 e-mailben: 

jelentkezes.evo@gmail.com

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Munkaruha- és 

védőruha-készítő
2021.08.11 2021.10.09

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkező varrónőt keres 

Nagypáliban található varrodájába. 1 műszakos munkarend, rugalmas 

munkaidő ( 6 órás, 8 órás) Útiköltség támogatás Jelentkezni Polgár 

Tibornénál lehet telefonon. Telefon: 30/577-4842

Polgár Tibornénál telefonon

EVO-KOMPLEX Épületszigetelő 

és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Portás, telepőr, 

egyszerű őr
2021.08.11 2021.10.09

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség 24/48 órás munkarend. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

lehet: Kvárik Rita Tel.: 20/259-6822 E-mail: 

jelentkezes.evo@gmail.com

személyesen, telefonon: 

20/259-6822 e-mailben: 

jelentkezes.evo@gmail.com

AQ ANTON Korlátolt Felelősségű 

Társaság

NC, CNC 

gépkezelő
2021.08.11 2021.10.09

Fő feladatok: - CNC szikraforgácsoló gépek üzemeltetése, 

működtetése, napi karbantartása, tisztítása - munkafolyamatok 

dokumentálása - termékek méretellenőrzése, tisztítása, sorjázása - 

technológiai folyamatok közötti anyagmozgatás lebonyolítása 

Elvárások: - gépipari végzettség - informatikai alapismeretek - 3 

műszakos munkarend vállalása Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON Szerszámgyártó 

Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. E-mail: hr.aqanton@aqg.se

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

hr.aqanton@aqg.se



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pödör Kft. Raktárkezelő 2021.08.11 2021.10.09

Pödör Kft. prémium hidegen sajtolt olajok, ecetek és delikátesz 

termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég keresi 

munkatársát zalaegerszegi telephelyére. Feladatok: - a cég 

termékeinek szállításra előkészítése, mozgatása - a raktárakban 

üzemelő gépek, targoncák szakszerű használata, kezelése - 

szakszerű 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 - targoncavezetői jogosítvány Előnyök: - hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat Munkáltató ajánlata: - hosszú távú 

munkalehetőség - stabil munkahely - előre lépési lehetőség - 

versenyképes bérezés Teljes munkaidős, 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

MONTREAL BARBERHOUSE Férfifodrász 2021.08.11 2021.10.09

A foglalkoztató lelkes borbélyok és fodrászok jelentkezését várja 

rugalmas időbeosztásban.Tapasztalat nem elvárás,de előnyt jelent. 

Jelentkezés telefonon: 30/159-8188

Jelentkezés telefonon: 

30/159-8188-as számon

AQ ANTON Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Mechanikaigép-

karbantartó, -javító 

(műszerész)

2021.08.11 2021.10.09

Fő feladatok: - Hagyományos fémipari gépek és hajtás vezérelt 

rendszerek karbantartása. - Hagyományos megmunkáló gépek 

javítása. - A géppark, berendezések gépész jellegű karbantartási és 

hibaelhárítási feladatainak elvégzése. - Preventív karbantartások 

előírás 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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Futárszolgálati 

csomagszállító
2021.08.11 2021.10.09

Piacvezető cégcsoportunk zalaegerszegi szolgáltatási területre keres 

munkatársat ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR munkakörbe. MIÉRT JÓ 

NÁLUNK DOLGOZNI? MIKET BIZTOSÍTUNK NEKED? - hivatalos, 

bejelentett munkabért, - kezdésként egyszerűsített foglalkoztatás, - 

kiszámítható, napi 4 órás munkaidőt MILYEN FELADATOK VÁRNAK 

RÁD? - a délelőtti órákban eljuttatod a meleg ebédet az egységekbe, 

valamint összegyűjtöd az ételtároló edényeket - visszaérkezve a 

főzőkonyhára gondoskodsz az általad munkavégzéshez használt 

gépjármű takarításáról, tisztán tartásáról. MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD 

ÉS A MUNKÁDRA? - Jellemzően hétfőtől péntekig, délelőttönként. - 

Alkalmanként előfordulhat hétvégi munkavégzés! MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MUNKATÁRSUNK 

LEGYÉL? - B kategóriás jogosítvánnyal és gépjármű-vezetési 

gyakorlattal rendelkezel, - jó a fizikai erőnléted (az ételszállító 

edények súlya miatt), - pontos és kiszámítható vagy, munkádat 

felelősségteljesen végzed. Jelentkezni fényképes önéletrajzodat a 

következő e-mail címen lehet: munkaugy.zala@hungast.hu

Fényképes önéletrajzzal a 

munkaugy.zala@hungast.h

u e-mail címen.

Zala Metál Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Alkatrész-

értékesítő, eladó
2021.08.11 2021.10.09

Trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel forgalmazásával 

foglalkozó cég keres alkalmazottat.Feladat: ügyfelek kiszolgálása, 

termékértékesítés, árajánlatok készítése, napi kapcsolat partnerekkel, 

vásárlókkal.Előny: értékesítési, ügyfélkapcsolati tapasztalat, műszaki 

végzettség, műszaki 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 

megküldésévele-mailben: nemeth.zoltan@hungarometal.hu

Telefonon, munkanapokon 

15-17 óra között, illetve e-

mailben fényképes 

önéletrajz megküldésével
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33. TESCO-GLOBAL Áruházak 

Zrt.
Bolti eladó 2021.06.16 2021.10.10

A 20/ 827 4538 -as 

telefonszámon Kocsmár 

Tamásné vagy Bedőné 

Varga Anikónál

MÁZDA Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társság

Kereskedelmi 

egység/szervezet 

vezetője

2021.08.12 2021.10.10

Elvárások: - érettségi - műszaki végzettség Munkaidő, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Keresni lehet: Hajas Zoltán Tel.: 

30/226-4856 E-mail cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

MÁZDA Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társság

Bolti eladó 2021.08.12 2021.10.10

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Keresni lehet: Hajas Zoltán Tel.: 30/226-4856 E-mail cím: 

mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

MÁZDA Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társság

Benzinkúti eladó 2021.08.12 2021.10.10

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Keresni lehet: Hajas Zoltán Tel.: 30/226-4856 E-mail cím: 

mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Biztonsági őr 2021.06.18 2021.10.10

A jelentkezéshez magyar 

nyelvű fényképes önéletrajz 

csatolása szükséges, 

melyet a 

nagy.adam.zala@bv.gov.hu 

és a 

mihalyfi.agnes@bv.gov.hu e-

mail címekre várunk.

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Esztergályos 2021.08.12 2021.10.10

A munkáltató pályakezdők jelentkezését is várja. Telefonon: 

06/30/9574-537
Telefonon: 06/30/9574-537

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Marós 2021.08.12 2021.10.10

A munkáltató pályakezdők jelentkezését is várja. Jelentkezés 

telefonon: 06/30/9574-537
Telefonon: 06/30/9574-537

Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Építő- és 

építésztechnikus
2021.08.12 2021.10.10

Feladatok:-műszaki előkészítés-egyéb irodai asszisztencia "B" 

kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Fizetés: megybeszélés , 

megegyezés szerint. Jelentkezni: önéletrajzzal az 

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

Jelentkezni önéletrajzzal az 

euro.siding@gmail.com e-

mail címen lehet.
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KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

asszisztens
2021.08.12 2021.10.10

Elvárás a gyógyszertári asszisztens végzettség. Pályakezdők 

jelentkezését is várják. Kiemelt bérezés. Szükség esetén lakást 

biztosít a foglalkoztató. Béren kívüli juttatás: - jutalom - útiköltség 

térítés Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja 

a munkáltató. Keresni lehet: dr. Hajas Zoltán Tel.: 30/226-4856 E-mail 

cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszerész, 

szakgyógyszerész
2021.08.12 2021.10.10

Szakgyógyszerész végzettség elvárás, de már a képzésben 

résztvevők jelentkezést is várják. Kiemelt bérezés. Szükség esetén 

lakást biztosít a foglalkoztató. Béren kívüli juttatás: - jutalom - 

útiköltség térítés Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: dr. Hajas Zoltán Tel.: 

30/226-4856 E-mail cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

szakasszisztens
2021.08.12 2021.10.10

Gyógyszertári szakasszisztens végzettség elvárás, de már a 

képzésben résztvevők jelentkezést is várják. Kiemelt bérezés. 

Szükség esetén lakást biztosít a foglalkoztató. Béren kívüli juttatás: - 

jutalom - útiköltség térítés Jelentkezéseket személyesen, telefonon és 

e-mailben is várja a munkáltató. Keresni lehet: dr. Hajas Zoltán Tel.: 

30/226-4856 E-mail cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

gyógyszerész
2021.08.12 2021.10.10

Elvárás a gyógyszerész végzettség. Pályakezdők jelentkezését is 

várják. Kiemelt bérezés. Szükség esetén lakást biztosít a 

foglalkoztató. Béren kívüli juttatás: - jutalom - útiköltség térítés 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: dr. Hajas Zoltán Tel.: 30/226-4856 E-mail 

cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

Hungast ZEG Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Szakács 2021.08.12 2021.10.10

Közétkeztetéssel foglalkozó cégcsoport zalaegerszegi főzőkonyháira 

keresnek új munkatársakat! Elvárások: - szakács végzettség - 

gyakorlat Fizetés: 219.000-320.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket 

személyesen várják, telefonon időpont egyeztetése szükséges. 

Keresni lehet: Kecskés Vivien Tel.: 30/386-5082

személyesen, telefonos 

időpont egygeztetés után: 

30/386-5082
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Hungast ZEG Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Konyhai kisegítő 2021.08.12 2021.10.10

Közétkeztetéssel foglalkozó cégcsoport zalaegerszegi főzőkonyháira 

keresnek új munkatársakat! Megváltozott munkaképességű 

munkavállalók jelentkezését is várják. Részmunkaidős foglalkoztatás 

is lehetséges. Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Fizetés: 

167.400-200.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket személyesen várják, 

telefonon időpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Kecskés 

Vivien Tel.: 30/386-5082

személyesen, telefonos 

időpont egygeztetés után: 

30/386-5082

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb textilipari 

foglalkozások
2021.08.12 2021.10.10

Szakképzettség illetve gyakorlat nem elvárás. Munkaidő egyeztethető, 

a foglalkoztató rugalmas hozzáállása miatt. Fizetés 285.000,- Ft/hó 

bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Ságodi út 

165

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szabó, varró 2021.08.12 2021.10.10

Szakképzettség illetve gyakorlat nem elvárás. Munkaidő egyeztethető, 

a foglalkoztató rugalmas hozzáállása miatt. Fizetés 285.000,- Ft/hó 

bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Ságodi út 

165

AM EU Hilfe Dienst Kft Kőműves 2021.08.12 2021.10.10
Pályakezdők jelentkezését is várja a munkáltató. Telefon: 0630/403-

5337; email: adorjanzsolt2@gmail.com

Telefonon: 06/30/403-5337 

vagy e-mail-en: 

adorjanzsolt2@gmail.com

AM EU Hilfe Dienst Kft Ács 2021.08.12 2021.10.10

Pályakezdők jelentkezését is várja a munkáltató.Ács szakképzettség 

hiányában, szakmai tapasztalat elvárás. Jelentkezés: telefonon 

és/vagy emailben Telefon: 0630/403-5337; email: 

adorjanzsolt2@gmail.com

Jelentkezés: telefonon 

és/vagy emailben

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Karbantartó 

villanyszerelő
2021.03.24 2021.10.10

Foglalkoztatónál: 8761 

Pacsa, Külterület helyrajzi 

szám (HRSZ.) 024/04. hr

Adorján Zsolt egyéni vállalkozó Szakács 2021.08.12 2021.10.10
A munkáltató a zalaszentmihályi Potyka Tanya Restaurant-Panzióba 

keres szakácsot. Jelentkezni telefonon lehet: 30/403-5337

Jelentkezni telefonon lehet: 

30/403-5337
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B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Kőműves 2021.03.24 2021.10.10

Főbb feladatok, munkák: Ipari létesítmények, köz- és lakóépületek 

külső és belső felületének bevonása különböző védő, vagy díszítő 

anyagokkal például festékkel, tapétával, Különböző építmények, 

épületek függőleges és vízszintes felületeinek meleg-, illetve hideg 

tapintású burkolatának készítése, javítása, építkezésen, 

kivitelezésben kőműves és egyéb munkák ellátása, 

építés/projektvezető utasításai alapján a feladatok elvégzése 

Elvárások: építési szakterületen szerzett tapasztalat önálló, precíz, 

pontos munkavégzés megfelelő szintű munka-és teherbírás, 

precizitás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, szakmai végzettség 

Amit kínálunk: versenyképes fizetés hosszútávú, folyamatos 

munkaviszony egy dinamikusan fejlődő vállalkozásnál teljes munkaidő 

Előny: 3-5 év szakmai tapasztalat B kategóriás jogosítvány Szükséges 

nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg és vonzás körzete Önéletrajzát kérjük a következő 

email címre küldje el: faragoe@bgepito.hu

Foglalkoztatónál:Bódiné 

Faragó Edina Email címe: 

faragoe@bgepito.hu
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B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Festő és mázoló 2021.03.24 2021.10.10

Főbb feladatok, munkák: Ipari létesítmények, köz- és lakóépületek 

külső és belső felületének bevonása különböző védő, vagy díszítő 

anyagokkal például festékkel, tapétával, Különböző építmények, 

épületek függőleges és vízszintes felületeinek meleg-, illetve hideg 

tapintású burkolatának készítése, javítása, építkezésen, 

kivitelezésben kőműves és egyéb munkák ellátása, 

építés/projektvezető utasításai alapján a feladatok elvégzése 

Elvárások: építési szakterületen szerzett tapasztalat önálló, precíz, 

pontos munkavégzés megfelelő szintű munka-és teherbírás, 

precizitás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, szakmai végzettség 

Amit kínálunk: versenyképes fizetés hosszútávú, folyamatos 

munkaviszony egy dinamikusan fejlődő vállalkozásnál teljes munkaidő 

Előny: 3-5 év szakmai tapasztalat B kategóriás jogosítvány Szükséges 

nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg és vonzás körzete Önéletrajzát kérjük a következő 

email címre küldje el: faragoe@bgepito.hu

Bódiné Faragó Edina Email 

címe: faragoe@bgepito.hu

B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.03.23 2021.10.10

Főbb feladatok, munkák: építkezésen, kivitelezésben kőműves és 

egyéb munkák ellátásának támogatása építés/projektvezető utasításai 

alapján a feladatok elvégzése Elvárások: megfelelő szintű munka-és 

teherbírás, megbízhatóság, Amit kínálunk: versenyképes fizetés 

hosszútávú, folyamatos munkaviszony egy dinamikusan fejlődő 

vállalkozásnál teljes munkaidő Előny: B kategóriás jogosítvány 

Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást Munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg és vonzás körzete Önéletrajzát kérjük a következő 

email címre küldje el: faragoe@bgepito.hu

Foglalkoztatónál: Bódiné 

Faragó Edina Email címe: 

faragoe@bgepito.hu 

Telefonszáma: 30/317 5506
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Kármán Csaba Bálint vállalkozó Kőműves 2021.08.13 2021.10.11

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen. Vidéki 

munkavégzés esetén az utazás és a szállás biztosított. Gyakorlat 

elonyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Pályakezdők 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

elott telefonon időpont-egyeztetés szükséges. Keresni lehet: Kármán 

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

Keresni lehet: Kármán 

Csaba Bálint. Tel.: 30/202-

9923. E-mail cím: 

triplakomfort@gmail.com

Vincze Viktor István vállalkozó Ács 2021.08.13 2021.10.11

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Magasban végzett munka. 

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja 

a foglalkoztató. Keresni lehet: Vincze Viktor István Tel.: 20/772-7988 

E-mail cím: winc89@gmail.com

telefonon: 20/772-7988 e-

mailben: 

winc89@gmail.com

TuttoPort Betéti Társaság
Dohányárudai 

eladó
2021.08.13 2021.10.11

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Béren kívüli juttatás: - jutalom - útiköltség térítés 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: dr. Hajas Zoltán Tel.: 30/226-4856 E-mail 

cím: mazdatank@freemail.hu

személyesen, telefonon: 

30/226-4856 e-mailben: 

mazdatank@freemail.hu

Konép Kft.
Építő- és 

építésztechnikus
2021.08.13 2021.10.11

A munkáltató építészmérnököt vagy építésztechnikust keres Archicad 

program ismerettel. Jelentkezés telefonon: 06/30/663-2991 vagy 

06/30/388-3305 vagy e-mailen: istvanne.kondor@zalaszam.hu

Telefonon: 06/30/663-2991 

vagy 06/30/388-3305 vagy e-

mailen: 

istvanne.kondor@zalaszam.

hu

Ágoston József egyéni vállalkozó

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.08.13 2021.10.11
Jelentkezni lehet a 06/70/638-1215-ös telefonszámon vagy a 

lajos@dodovill.hu e-mail címen.

A 06/70/638-1215-ös 

telefonszámon vagy a 

lajos@dodovill.hu e-mail 

címen.
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Horváth József őstermelő

Egyszerű 

mezőgazdasági 

foglalkozású

2021.08.13 2021.10.11

A foglalkoztató mezőgazdasági szezonáis munkákra (márciustól 

októberig) vár jelentkezőket.A foglalkoztató a munkavégzés helyére 

történő utazást, és a szállást biztosítja. Jelentkezni telefonon lehet: 

+3630/287-3925

Telefonon: +3630/287-3925

HORVÁTH GÁBOR,VÁLLALKOZÓ Kertészmérnök 2021.08.13 2021.10.11
Jelentkezés telefonon: 

06/30/902-7230

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság

Hentes és 

mészáros
2021.08.13 2021.10.11

Feladatok: - alapanyag szakszerű feldolgozása - csontozás, tisztítás, 

kivágás Elvárások: - hasonló munkakörben szerzett min. 2 éves 

munkatapasztalat - pontos, megbízható, precíz munkavégzés - 

hosszú távú munkavégzés vállalása Munkáltató ajánlata: - igény 

esetén ingyenes szálláslehetőség biztosított (1 ágyas háló+saját 

fürdőszobás apartman, közös konyhával) - stabil, folyamatos 

munkalehetőséget biztosító munkáltató - osztott munkavégzés: Fél 

évben heti 5 munkanap, fél évben heti 2-3 munkanap - kiemelkedő 

éves alapszabadság: 50-70 nap - versenyképes, a piacon kiemelkedő 

munkabér - igény esetén ingyenes szálláslehetőség biztosított (1 

ágyas háló+saját fürdőszobás apartman, közös konyhával) 

Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Németh-

Pásztor Katalin Tel.: 30/244-9797

telefonon: 30/244-9797

Molnár-Meeszter Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.08.16 2021.10.14

Cégünk nyerges billencsre belföldi fuvarozásra keres sofőrt C+E 

(nehézpótkocsi) kategóriás jogosítvánnyal. Bérezés megegyezés 

szerint. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal emailben lehet: 

katalin.simon84@gmail.com

Jelentkezés emailben: 

katalin.simon84@gmail.com

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

Kéményseprő, 

épületszerkezet-

tisztító

2021.08.17 2021.10.15

Foglalkoztatónál: a 

kemenysepro.zala@gov.hu 

címren

Rózsakert - Gasztronómia 

Vendéglátóipari és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Titkár(nő) 2021.08.17 2021.10.15
Jelentkezés önéletrajz megküldésével a katalin.simon84@gmail.com 

email címre.

E-mailben, önéletrajz 

megküldésével.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

FORAMAX COMPUTERS 

KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ BETÉTI 

TÁRSASÁG

Bolti eladó 2021.08.17 2021.10.15

Elvárások: - hardver piac alapos ismerete - folyamatos önképzés, a 

piaci újdonságok utáni érdeklődés - jó kommunikációs és 

problémamegoldó képesség, büntetlen előélet Előny: - angol 

nyelvtudás - B kategóriás jogosítvány - hasonló területen szerzett 

tapasztalat Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az allas@foramax.hu 

e-mail címre megküldve

A fényképes önéletrajzokat 

az allas@foramax.hu email 

címre kérjük.

KÖNIG KFT
Karbantartó 

villanyszerelő
2021.08.17 2021.10.15

Feladatok: -a gyár termelő berendezéseinek, gépeinek elektromos 

javítása, karbantartása, felújítása, fejlesztése -karbantartási 

munkalapok kezelése, pontos kitöltése -karbantartási munkák 

dokumentálása Elvárások: -erősáramú szakmai végzettség vagy 2 év 

szakmai tapasztalat -alapfokú számítógépes ismeretek -elektromos 

rajzok olvasási készsége -3 műszak vállalása Amit kínálunk: -

hosszútávú munkalehetőség -útiköltség térítés (Mt. szerint)Előnyt 

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

30/256-2615 vagy konig8@t-online.hu e-mail címen lehet

Telefonon, vagy e-mailben

PÁLFI PROFI FOOD 

VENDÉGLÁTÓIPARI KER.KFT
Konyhai kisegítő 2021.04.28 2021.10.15

Pálfi József László Email 

címe: 

palatinus@zalaszam.hu 

Telefonszáma: 20/9464-419

KÖNIG KFT
Gépbeállító 

műszerész
2021.08.17 2021.10.15

Gépbeállító munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. 

Jelentkezés: telefonon: 06/30/904-7511 vagy 06/30/256-2615 számon

Telefonon: 06/30/904-7511 

vagy 06/30/256-2615 

számon

BAKI AGROCENTRUM 

Kereskedelmi, Szolgáltató és 

Szaktanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Pulykagondozó 2021.06.22 2021.10.15

Foglalkoztatónál: Pálmai 

Zoltán : Telefonszáma: 

30/894 2423



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pernix Pharma Gyógyszergyártó 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Vegyészmérnök 2021.08.18 2021.10.16

ANALITIKUS munkakörbe új munkatársakat keres: FELADATOK: - 

Alapanyagok és késztermékek fizikai- és kémiai analízise, klasszikus 

és műszeres analitikai vizsgálatok elvégzése és koordinálása; - 

Laboráns munkatársak szakmai irányítása, munkájuk ellenőrzése; - A 

vizsgálati eredmények dokumentálása, ellenőrzése; - A 

vizsgálatokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése magyar és 

angol nyelven; - A vizsgálatokhoz használt készülékek kezelése, 

ellenőrzése; - Analitikai vizsgálati módszerek felülvizsgálata, 

fejlesztése; - Analitikai vizsgálati módszerek validálása 

ELVÁRÁSAINK: - Okleveles vegyész/vegyészmérnök/gyógyszerész 

vagy egyéb releváns végzettség; - Középfokú angol nyelvtudás; - Jó 

kommunikációs és szervező képesség; - Precíz munkavégzés; - 

Terhelhetőség ELŐNYT JELENT: - Műszeres analitikai területen 

(HPLC, HPLC-MS, IR) szerzett tapasztalat; - Gyógyszeripari 

tapasztalat; - Felsőfokú angol nyelvtudás AJÁNLATUNK: - Ösztönző 

munkakörnyezet; - Változatos feladatok, kihívások; - Felelősségteljes 

szakmai karrier; - Felelős, támogató csapat; - Biztos munkahely 

MUNKAVÉGZÉS HELYE Zalaegerszeg Amennyiben felkeltettük 

érdeklődését, rendelkezik a megjelölt végzettséggel, 

kompetenciákkal, kérjük küldje el jelentkezését a 

pernixpharma@pernixpharma.hu e-mail címre. Jelentkezése során 

szakmai önéletrajzát (magyar, angol nyelven) és motivációs levelét 

szíveskedjék csatolni.

A 

pernixpharma@pernixphar

ma.hu címen



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pernix Pharma Gyógyszergyártó 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyógyszergyártó 

gép kezelője
2021.08.18 2021.10.16

FELADATOK: ? Gyógyszerek előállítása a GMP és egyéb hatósági 

előírások betartásával; ? a gyártáshoz szükséges alap- és 

segédanyagok biztosítása, ezek kimérése, az ehhez kapcsolódó 

anyagmozgatás, gépkezelés; ? A technológiai és minőségügyi 

előírások betartása; ? A gyártási dokumentáció precíz, pontos 

vezetése. ELVÁRÁSAINK: ? Középfokú végzettség; ? Megbízható, 

precíz munkavégzés; ? Változások rugalmas kezelésének képessége; 

? Jó kommunikációs készség; ? Terhelhetőség; ? Önálló, 

felelősségteljes munkavégzés; ? Egészségügyi alkalmasság; 

ELŐNYT JELENT: ? Gyógyszeripari-, vegyipari-, élelmiszeripari 

tapasztalat; ? Angol nyelvtudás; ? GMP szabályok ismerete, 

alkalmazásukban való jártasság. AJÁNLATUNK: ? Versenyképes bér; 

? Kulturált, ösztönző munkakörülmények; ? Támogató munkatársak; ? 

Rugalmas munkavégzés; ? Változatos feladatok, kihívások; ? 

Felelősségteljes szakmai karrier. MUNKAVÉGZÉS HELYE 

Zalaegerszeg Amennyiben felkeltettük érdeklődését, rendelkezik a 

megjelölt végzettséggel, kompetenciákkal, kérjük küldje el 

jelentkezését, bérigény megjelölésével a 

pernixpharma@pernixpharma.hu e-mail címre. Jelentkezése során 

szakmai önéletrajzát és motivációs levelét szíveskedjék csatolni.

Foglalkoztatónál: 

pernixpharma.hu 

@pernixpharma.hu címen

ZALA MEGYEI 

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

és TERÜLETI 

GYERMEKVÉDELMI 

SZAKSZOLGÁLAT

Élelmezésvezető 2021.08.18 2021.10.16

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Landorhegyi 

út 35.

ZALAPUMIX Szállítási, 

Kereskedelmi, Építőipari 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Teherfuvarozó 2021.06.28 2021.10.20 FIZETÉS MEGEGYEZÉS SZERINTi

Foglalkoztatónál 

telefonon:Fitos Péter : 

30/318 80 98



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Ricco Design Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Faipari gyári 

munkás
2021.08.23 2021.10.21

Gazdag András Email címe: 

penzugy@ricco.hu 

Telefonszáma: 20/950-4455

"NOVI-ÉPKER" Építőanyag 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Raktári kiadó 2021.08.23 2021.10.21

Foglalkoztatónál: Vizsi 

Györgyi Email címe: 

noviepker@noviepker.t-

online.hu Telefonszáma: 

92/598- 46

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kárpitos 2021.08.25 2021.10.23

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Kézi csomagoló 2021.08.25 2021.10.23

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.

ZALA FOOD Kft Raktári munkás 2021.08.25 2021.10.23
1 fő 4 órás és 1 fő 8órás munkakör. előny:- saját gépjármű - 

jogosítvány - számítógépes ismeret

Foglalkoztatónál: 8924 

Alsónemesapáti, Petőfi utca 

3

SITFORM BÚTORGYÁR BT.
Kárpitosszövet-

varrónő
2021.08.25 2021.10.23

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Konyhai kisegítő 2021.08.26 2021.10.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Külső-Kórház 

út 2

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Fejlesztő 

pedagógus
2021.08.26 2021.10.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Külső-Kórház 

út 2

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Szociális gondozó, 

szakgondozó
2021.08.26 2021.10.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Külső-Kórház 

út 2

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Intézményi takarító 

és kisegítő
2021.08.26 2021.10.24

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Külső-Kórház 

út 2



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság

Csomagoló-, 

palackozó- és 

címkézőgép 

kezelője

2021.08.26 2021.10.24

Feladatok nyomdai gépek feltöltése félkész termékekkel 

késztermékek csomagolása, dobozolása, címkézése Elvárások 8 

általános iskolai végzettség 3 műszakos munkarend vállalása 

megbízhatóság, hosszú távú állás vállalása Amit kínálunk nettó 

33.000 Ft cafeteria, PRÓBAIDŐ alatt is, próbaidő után nettó 43.000 

Ft.- próbaidő után belépési bónusz egyösszegű kifizetése 60%-os 

műszakpótlék túlórák kifizetése a hónap végén 3 műszakos 

munkarend, hétfőtől-péntekig ingyenes céges buszjárat 

Lenti/Szombathely/Zalaegerszeg/Őriszentpéter irányokból indulva 

saját állományú foglalkoztatás határozatlan idejű jogviszony.

önéletrajz küldése: 

katalin.pasztor@pwork.hu

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság

Egyszerű ipari 

foglalkozású
2021.08.27 2021.10.25

Feladatok a hajtogatás/vágás munkafolyamatainak elvégzése az előírt 

munkautasítások alapján a munkafolyamathoz szükséges anyag 

előkészítése a hajtogató/vágógép napi felülvizsgálata, a karbantartási 

feladatok elvégzése, Elvárások min. 8 általános iskolai végzettség 

gyártókörnyezetben szerzett szakmai tapasztalat önálló, határozott 

munkavégzés, gyors tanulási képesség a jelentkezéshez önéletrajz 

küldése szükséges! Amit kínálunk nettó 33.000 Ft cafeteria, 

PRÓBAIDŐ alatt is, próbaidő után nettó 43.000 Ft.- próbaidő után 

belépési bónusz egyösszegű kifizetése 60%-os műszakpótlék túlórák 

kifizetése a hónap végén 3 műszakos munkarend, hétfőtől-péntekig 

ingyenes céges buszjárat 

Lenti/Szombathely/Zalaegerszeg/Őriszentpéter irányokból indulva 

saját állományú foglalkoztatás határozatlan idejű jogviszony.

önéletrajz küldése: 

katalin.pasztor@pwork.hu

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Textilszabász 2021.08.27 2021.10.25

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.
Varrodai 

ragasztómunkás
2021.08.27 2021.10.25

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság

Raktári munkás 2021.08.27 2021.10.25

Feladatok alapanyagok és gyártott termékek bevételezése és kiadása 

áru előkészítése és gépjárművek rakodása a raktári adminisztráció 

kezelése göngyölegkezelés, leltározásban való aktív részvétel 

Elvárások min. középfokú végzettség érvényes targoncavezetői 

jogosítvány és vezetési tapasztalat 1-2 éves raktárosként szerzett 

gyakorlat önálló, határozott munkavégzés, gyors tanulási képesség a 

jelentkezéshez önéletrajz küldése szükséges! Amit kínálunk nettó 

33.000 Ft cafeteria, PRÓBAIDŐ alatt is, próbaidő után nettó 43.000 

Ft.- próbaidő után belépési bónusz egyösszegű kifizetése 60%-os 

műszakpótlék túlórák kifizetése a hónap végén 3 műszakos 

munkarend, hétfőtől-péntekig ingyenes céges buszjárat 

Lenti/Szombathely/Zalaegerszeg/Őriszentpéter irányokból indulva 

saját állományú foglalkoztatás határozatlan idejű jogviszony.

önéletrajz küldése: 

katalin.pasztor@pwork.hu

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Bőrdíszműszabász 2021.08.27 2021.10.25

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.

SITFORM BÚTORGYÁR BT.
Kárpitos 

párnatömő
2021.08.27 2021.10.25

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SMH TRADE Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2021.06.30 2021.10.26

Dinamikusan fejlődő kis létszámú cég zalaegerszegi csapatába keres 

adminisztrációs munkára kollégát azonnali kezdéssel, alkalmazotti 

jogviszonyban. Feladatok: - Külföldi partnerekkel (angol nyelven) 

kapcsolattartás - Beszerzésekkel és árajánlatokkal kapcsolatos 

ügyintézés - Megrendelések leadása, kezelése, nyomon követése - 

Ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolattartás Elvárások: - Jó 

problémamegoldó képesség - Jó kommunikációs készség szóban és 

írásban egyaránt - Megbízható, terhelhető lojális személyiség - 

Logikus gondolkodásmód - Önálló munkavégzésre alkalmas, 

talpraesett személyiség - Számítógépes rutinos, felhasználói 

ismeretek (Word, Excel, stb.) Követelmények: - Angol nyelvtudás 

szóban és írásban Juttatások: - céges telefon - nettó 250.000,- Ft-os 

kezdő fizetés - bejelentett munkaviszony Jelentkezés fényképes 

önéletrajzzal e-mailen: iroda.info.zeg@gmail.com címen.

Jelentkezés fényképes 

önéletrajzzal e-mailben.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Hungast Zeg Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Konyhai kisegítő 2021.08.31 2021.10.29

Piacvezető cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI szolgáltatási területére 

keresünk munkatársakat KONYHAI KISEGÍTŐ munkakörbe. MIÉRT 

JÓ NÁLUNK DOLGOZNI? -Hivatalos, bejelentett, versenyképes 

munkabért, -Határozatlan idejű munkaszerződést, egész éves 

foglalkoztatást, -Kiszámítható, napi 8 órás munkaidőt kínálunk, -

Távolsági bérleted árának 86%-át minden hónapban kifizetjük 

számodra, -Ha a Te ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, 

többszöri pénzjutalomban részesülsz. MILYEN FELADATOK 

VÁRNAK RÁD? -A főzéshez kapcsolódó feladatok elvégzése (pl. 

alapanyagok előkészítése, eszközök tisztán tartása), -A konyha és a 

konyhához tartozó helyiségek takarítása. MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD 

ÉS A MUNKÁDRA? -Hetente 5 nap munkavégzés mellett a heti két 

pihenőnap biztosított a számodra, -Konyháinkon kora reggel kezdjük a 

napot, ezért a délutánjaink szinte teljesen szabadok. MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MUNKATÁRSUNK 

LEGYÉL? Várjuk a jelentkezésed akkor is, ha nem rendelkezel 

végzettséggel, és/vagy ha korábban nem dolgoztál hasonló 

munkakörben! Örömmel vesszük, ha van közétkeztetésben és/vagy 

egyéb vendéglátásban szerzett tapasztalatod. Amennyiben a 

lehetőség felkeltette az érdeklődésedet, küld el önéletrajzodat az 

info.zala@hungast.hu e-mail címre.

E-mailben önéletrajz 

megküldésével az 

info.zala@hungast.hu címre



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SOM-TEL Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Ügyfél- 

(vevő)tájékoztató
2021.08.31 2021.10.29

A SOM-TEL Kft. call centere több mint 10 éve áll ügyfelei és a piac 

szolgálatában. Egyik legnagyobb erősségünk a munkatársakban 

rejlik, abban a csapatban, amely már évek óta tölti együtt a 

munkanapokat. Egyre bővülő megbízásainkból adódóan, hosszú távú 

munkavégzésre keresünk 5 fő telefonos ügyfélszolgálati munkatársat. 

Feladatok: -bejövő ügyfélszolgálati hívások fogadása -kimenő hívások 

indítása -a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek 

ellátása Amit kínálunk: -hosszú távú és biztos munkalehetőség -

alkalmazotti, teljes munkaidős jogviszony -garnatált fix munkabér + 

kiszámítható, eredményeken alapuló jutalék rendszer -professzionális 

és kényelmes irodai környezet -könnyen megközelíthető belvárosi 

munkahely A munkáltató részmunkaidőben is foglalkoztat, 

kisgyermekes anyukák, pályakezdők jelentkezését is várja. 

Jelentkezés telefonon: 30/7762-415.

Telefonos egyeztetést 

követően: 8900 

Zalaegerszeg, Tompa 

Mihály utca 1-3.

KL-BAU JUNIOR Építő és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Ács 2021.09.01 2021.10.30

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai végzettség 

nem szükséges, de megléte illetve a hasonló területen megszerzett 

gyakorlat előnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 

30/427-9980

KL-BAU JUNIOR Építő és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Kőműves 2021.09.01 2021.10.30

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkező munkavállalók jelentkezését is 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Párizs 

Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 

30/427-9980

RS Autójavító Szolgáltató Betéti 

Társaság
Gépjárműszerelő 2021.09.01 2021.10.30

Pályakezdők jelentkezését is várja a foglalkoztató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Személyesen, telefon és e-

mailben is várja a munkáltató a jelentkezéseket. Keresni lehet: Zsiga 

Gábor Tel.: 20/981-9179

személyesen, telefonon: 

20/9819-179 e-mailben: 

zsigameister@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KALITTA Fuvarozó és 

Kereskedelmi Betéti Társaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.01 2021.10.30

A Kalitta Bt. felvételt hirdet nemzetközi gépjárművezetői állás 

betöltésére, 7,5tonnás tehergépjárműre. Viszonylat: A bagodi 

telephely és nyugat európai (olasz,francia, német, benelux) országok 

és vissza. Nem uniózás, oda-vissza fuvarok, 4-5napos távollét. 

Követelmény: - nemzetközi gyakorlat - B,C, jogosítvány - GKI - 

digitális sofőrkártya A foglalkoztató korrekt, teljesítmény arányos 

jövedelmet, és hosszú távú munkalehetőséget kínál, megfelelő 

munkahelyi környezet nyújtása mellett. Havi nettó kereset 450.000-

550.000,- Ft/hó között. Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e-

mailben várják. E-mail cím: kalitta.szilard@gmail.com Érdeklődéseket 

telefonon várják. Keresni lehet: Szabó Szilárd Tel.: 70/408-6420

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

kalitta.szilard@gmail.com, 

telefonon: 70/408-6420

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Szakács 2021.09.01 2021.10.30

Pályakezdők jelentkezését is várják. Szakmai végzettség hiányában 

gyakorlattal rendelkező munkavállalók jelentkezését is várják. 

Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Gyakorlat előnyt 

jelent. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

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

személyesen, telefonon: 

30/9797-178

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Konyhai kisegítő 2021.09.01 2021.10.30

Pályakezdők jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

személyesen, telefonon: 

30/9797-178

SMH TRADE Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Általános 

karbantartó
2021.09.01 2021.10.30

Dinamikusan fejlődő kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába keres 

karbantartó munkára kollégát azonnali kezdéssel, alkalmazotti 

jogviszonyban. Feladatok: - Áru összekészítés, pakolás - Kertészeti 

munkák - Épület karbantartás Elvárások: - Min. 8 általános iskolai 

végzettség Jelentkezés vagy önéletrajzzal e-mailen: 

iroda.info.zeg@gmail.com címen vagy telefonon a +3670/672-9593-

as telefonszámon.

Jelentkezni e-mailben vagy 

telefonon lehet

ZALAKERÁMIA Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Mintakészítő, 

kerámia
2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8946 

Tófej, Rákóczi út 44.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALAKERÁMIA Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
Raktárkezelő 2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8946 

Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Egyéb műszaki 

foglalkozású
2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8946 

Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Kerámiamozaik-

készítő
2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8946 

Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Mintakészítő, 

kerámia
2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8946 

Tófej, Rákóczi út 44.

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Sorjázó lakatos 2021.09.01 2021.10.30

Sorjázó lakatos munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók 

jelentkezését. Feladatok: - sorjázás után a munkadarabokon 

keletkezett sorják eltávolítása - munkafolyamat dokumentálása 

Szakképzettség nem szükséges. Előny a fémiparban szerzett 

jártasság. Két műszakos 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.

Hegesztő, 

lángvágó
2021.09.01 2021.10.30

telefonon: 92/597-120 

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.
Géplakatos 2021.09.01 2021.10.30

Feladatok: - lakatos üzemi gépek javítása, karbantartása - forgácsoló 

gépek javítása, karbantartása Munkarend: egy műszak, állandó 

délelőtt: 6.00-14.00 Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni, 

érdeklődni 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 Megjegyzés Jelentkezés

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Egyéb vas- és 

fémipari 

foglalkozások

2021.09.01 2021.10.30

Szemcseszóró műhelybe betanított munkás munkakör betöltéséhez 

várják a munkavállalók jelentkezését. Feladat a szemcseszóró 

műhelyben darabolt alkatrészek tisztítása. Szakképzettség nem 

szükséges. Két műszakos 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.

Fémfestő, 

fémmázoló
2021.09.01 2021.10.30

Festő munkakör betöltéséhez várják a munkavállalók jelentkezését. 

Hegesztett acélszerkezetek festése a feladat. Elvárás a szakirányú 

végzettség. Előny a fémipari szakmában szerzett jártasság. Két 

műszakos 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.
Szerkezetlakatos 2021.09.01 2021.10.30

telefonon: 92/597-120 

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.09.01 2021.10.30

Feladatok: - lakatos üzemi gépek javítása, karbantartása - forgácsoló 

gépek javítása, karbantartása - épületvillamossági javítások, 

karbantartások - érintésvédelmi mérések elvégzése - villamos 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése - villámvédelmi 

szabványossági felülvizsgálatok elvégzése Munkarend: egy műszak, 

állandó délelőtt: 6.00-14.00 Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni, 

érdeklődni 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

SITFORM BÚTORGYÁR BT. Anyagmozgató 2021.09.01 2021.10.30

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Malom utca 

2.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Németh Árpád Endréné Konyhai kisegítő 2021.09.01 2021.10.30

Pályakezdők jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: 

Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

telefonon: 30/9797-178

A & SZ VADHŰTŐHÁZ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.01 2021.10.30

Belföldi fuvarok végzésére várja a munkáltató a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - "C" kategóriás jogosítvány - érvényes 

tachográf kártya - érvényes GKI kártya Munkaidő 6 havi munkaidő 

keretben, teljes állás. Kiemelt bérezés. Igény esetén lakhatási 

lehetőség. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Miskolczi Róbert Tel.: 20/978-0944, 

munkanapokon 16.00 óráig E-mail cím: 

vadhutohazegerszeg@gmail.com

személyesen, telefonon: 

20/978-0944, 

munkanapokon 16.00 óráig, 

e-mailben: 

vadhutohazegerszeg@gmai

l.com

KL-BAU JUNIOR Építő és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Áruszállító 

(gépkocsivezető)
2021.09.01 2021.10.30

Feladatok: - saját dolgozók reggeli és munka utáni szállítása - 

napközben: árufuvarozás A munkakör betöltéséhez "B" kategóriás 

jogosítvány szükséges. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és 

környéke. Gyakorlat előnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket önéletrajz megküldésével e-mailben várja a 

munkáltató. E-mail cím: klbaujunior@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

klbaujunior@gmail.com

KL-BAU JUNIOR Építő és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.09.01 2021.10.30

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai végzettség 

nem szükséges, a hasonló területen megszerzett gyakorlat előnyt 

jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Párizs 

Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 

30/427-9980

KL-BAU JUNIOR Építő és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szobafestő 2021.09.01 2021.10.30

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai végzettség 

hiányában, gyakorlattal rendelkező munkavállalók jelentkezését is 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni lehet: Párizs 

Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 

30/427-9980



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Tornyos és Társai Kereskedelmi 

és Építőipari Betéti Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.09.02 2021.10.31

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. A munkakör 

betöltéséhez "B" kategóriás jogosítvány megléte szükséges. 

Munkaidő: 7.00-15.30 Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

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

Geráth Lászlóné Tel.: 30/2696-076 E-mail: tornyosbt@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/2696-076, e-mailben: 

tornyosbt@gmail.com

Tóthné Kelencz Erika Márta e.v.
Dohányárudai 

eladó
2021.09.02 2021.10.31

A munkáltató Zalaegerszegen 3 dohányboltot üzemeltet, ahová 

dohánybolti eladó munkakör betöltéséhez várja a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - legalább szakmunkás végzettség - 

számítástechnikai alapismeret - rátermettség Előny a lottó vizsga, de 

nem feltétel. Egy hetes tanfolyam révén megszerezhető. Munkaidő 

megbeszélés szerint (munkaidőkeret, heti 40 órás). Fizetés 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen (időpont 

egyeztetése szükséges), telefonon és e-mailben is. Keresni lehet: 

Tóthné Kelencz Erika Márta Tel.: 30/2270-550 E-cím: 

erika.kelencz@gmail.com

személyesen, elotte 

telefonon idopont és hely 

egyeztetése szükséges: 

30/2270-550

KRU-ERD Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Pultos 2021.09.02 2021.10.31

Szakmai végzettség a munkakör betöltéséhez nem szükséges. 

Munkaidő megegyezés szerint. Fizetés 1.000,- Ft/óra nettótól, 

megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várják. Keresni lehet: Kruczler Dániel Tel.: 30/824-8335 E-

mail cím: kruerd2013@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/824-8335 e-mailben: 

kruerd2013@gmail.com

KRU-ERD Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Konyhai dolgozó 2021.09.02 2021.10.31

Munkaidő megegyezés szerint Fizetés 1.000-1.200,- Ft/óra nettó, 

megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várják. Keresni lehet: Kruczler Dániel Tel.: 30/824-8335 E-

mail cím: kruerd2013@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/824-8335 e-mailben: 

kruerd2013@gmail.com

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Vendéglátóipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Szakács 2021.09.02 2021.10.31

Elvárások: - szakács végzettség - 3 év gyakorlat 2 műszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

lehet személyesen, telefonon, e-mailben önéletrajz megküldésével. 

Keresni lehet: Mozsolics Márta Tel.: 92/550-043 E-mail cím: 

info@aranybarany.hu

személyesen, telefonon: 

92/550-043 e-mailben: 

info@aranybarany.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Vendéglátóipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pincér 2021.09.02 2021.10.31

A munkáltató pincér munkakör betöltéséhez várja a munkavállalók 

jelentkezését. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal rendelkező 

munkavállalók jelentkezését is várják. Előny a nyelvimeret és a 

gyakorlat. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni 

lehet személyesen, önéletrajz leadásával.

személyesen, önéletrajz 

leadásával

IGAZ Villamos-szerelőipari, 

Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Villamosmérnök 

(elektronikai 

mérnök)

2021.09.02 2021.10.31

Munkaidő beosztás megbeszélés szerint. Fizetés megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-

mail cím: igazklaudia@igazkft.hu

fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben: 

igazklaudia@igazkft.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Karát Kamion Transport Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.02 2021.10.31

Cégünk nemzetközi és belföldi sofőr kollégát keres. Zalaegerszegi, 

stabil háttérrel rendelkező családias légkörű cégünk nemzetközi 

fuvarozásban jártas munkatársat keres 40 tonnás szerelvényre illetve 

kisteherautóra. A fuvarozásban érintett országaink Ausztria, 

Németország, Franciaország, Olaszország. Rendszeres körfuvarok, 

amelyek hétfőtől péntekig tartanak. Téged keresünk: - ha rendelkezel 

C,-E kategóriás érvényes jogosítvánnyal PAV vizsgával - GKI 

kártyával - digitális vezetőkártyával - igényes vagy magadra, a 

környezetedre és a munkavégzésedre Amit nyújtunk : - hosszú távú, 

stabil munkahely - Zalaegerszegi telephelyi érkezés / indulás - 

kifogástalan minőségű szerelvények - munkaruha, védőeszközök 

egyéb eszközök biztosítása - versenyképes jövedelem egyéni 

bónuszrendszer, belföldi fuvaroknál nettó 370 000- 450 000 Ft ?ig 

több alkalommal hét közbeni hazajövetellel is Nemzetközi fuvaroknál 

nettó 550 000 .- Ft - tól- 650 000.- Ft ?ig Állandó németországi 

körfuvarok esetén akár 4 kézben kiemelt bérezéssel megegyezés 

szerint is lehet dolgozni - havi 20 000 Ft extra jutalom hibátlan 

munkavégzés esetén és egy remek csapat akik mindenben mögötted 

állnak?. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

karatkamion@gmail.com email címen lehet , illetve az alábbi 

telefonszámon : 00 36 30 2809171 Szükséges: PÁV III , GKI

Foglalkoztatónál:



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Karát Kamion Transport Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2021.09.02 2021.10.31

Cégünk részmunkaidős fuvarnyilvántartásban jártas kollégát keres. 

Zalaegerszegi, stabil háttérrel rendelkező családias légkörű cégünk 

adminisztrációs feladatok és fuvarozási dokumentumok 

nyilvántartásában jártas munkatársat keres részmunkaidős 

foglalkoztatásra. Téged keresünk: - ha rendelkezel fuvarokmányok 

nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs tapasztalattal - ha 

rendelkezel számítógép kezelői ismeretekkel, táblázatkezelési 

gyakorlattal - középfokú végzettséged van - pontos, precíz vagy - 

analitikus szemléleted van - igényes vagy magadra, a környezetedre 

és a munkavégzésedre Amit nyújtunk : - hosszú távú, stabil 

munkahely - Zalaegerszegi munkavégzés - versenyképes jövedelem - 

bónuszrendszerű pluszjuttatások - rugalmas munkaidő beosztás - 

GYES / Nyugdíj melletti foglalkoztatás és egy remek csapat akik 

mindenben mögötted állnak?. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

karatkamion@gmail.com email címen lehet , illetve az alábbi 

telefonszámon : 00 36 30 2809171

Foglalkoztatónál: 8934 

Bezeréd, Kossuth Lajos 

utca 6.

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTŐ 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Gépjárműszerelő 2021.09.02 2021.10.31

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság 

út 1/A.

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTŐ 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Lakatos 2021.09.02 2021.10.31

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság 

út 1/A.

GÖCSEJ NYOMDA 

NYOMDAIPARI KERESK.KFT.
Nyomdai előkészítő 2021.09.02 2021.10.31 Nyomdipari tapasztalat előny.

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. tér 

2



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

LoGing Kft.
Felelős műszaki 

vezető, építőipar
2021.09.02 2021.10.31

Építőipari tevékenységgel (fémszerkezetipar) foglalkozó cég, várja 

munkavállalók jelentkezését felelős műszaki vezető munkakör 

betöltéséhez. Elvárás a legalább szakközépiskolai, technikumi 

végzettség. Gyakorlat nem elvárás, de előnyt jelent. Fizetés 

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

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

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

személyesen (ZEG Zrínyi út 

22.), telefonon: 30/372-6409 

e-mailben: 

logingzeg@loging.hu

LoGing Kft. Szerkezetlakatos 2021.09.02 2021.10.31

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

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

mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra Tel: 

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

személyesen (ZEG Zrínyi út 

22.), telefonon: 30/372-6409 

e-mailben: 

logingzeg@loging.hu

LoGing Kft. Bádogos 2021.09.02 2021.10.31

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, 

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

mailben is várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra Tel: 

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

személyesen (ZEG Zrínyi út 

22.), telefonon: 30/372-6409 

e-mailben: 

logingzeg@loging.hu

MATEKISZ Magyar Tervező 

Kivitelező és Szolgáltató Betéti 

Társaság

Vezeték- és 

csőhálózat-szerelő 

(víz, gáz, fűtés)

2021.09.02 2021.10.31

Konkrét szakmai végzettség nem szükséges. Műszaki végzettséggel 

rendelkező munkavállalók jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-

mailben. E-mail cím: matekisz@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

matekisz@gmail.com

OTP Ingatlanpont 

Ingatlanközvetítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Ingatlanközvetítő 2021.09.02 2021.10.31

Munkavégzés Zala-megyében, vállalkozói jogviszonyban. Elvárás az 

érettségi és a számlaképesség. Jelentkezni lehet telefonon illetve e-

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

melczer.istvan@otpip.hu

telefonon: 30/2544-385 e-

mailben: 

melczer.istvan@otpip.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Helyes Ferenc ev.

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.09.03 2021.11.01

Pályakezdők jelentkezését is várják. Munkavégzés Zalaegerszegen 

és környékén. Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 

munkavállalók jelentkezését is várják. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várják. Keresni lehet: Helyes Ferenc Tel.: 30/200-6681 E-

mail cím: helyesferi1@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/200-6681 e-mailben: 

helyesferi1@gmail.com

ZALAI JÁRMŰJAVÍTÓ Kft.

Gépjármű-

villamossági 

műszerész

2021.09.03 2021.11.01

személyesen, telefonon: 

92/318-334 e-mailben: 

munkafelvetel@man-

service.hu

ZALALUXUS Karbantartó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.09.03 2021.11.01

Elvárás: - villanyszerelő szakmai végzettség - "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

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Fém- és egyéb 

tartószerkezet-

szerelő

2021.09.03 2021.11.01

Fémipari végzettséggel rendelkező munkavállalók jelentkezését 

várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés előtt 

telefonon időpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. Keresni 

lehet: Farkas Ernő Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

MOLNI-ADRESZ Kft. Éttermi felszolgáló 2021.09.03 2021.11.01

Szakképzettség, gyakorlat nem szükséges, de előnyt jelent. 

Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Az étterem 

hétfőtől szombatig tart nyitva. Jelentkezéseket telefonon is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Adrienn Tel.: 20/9321-394

jelentkezni lehet telefonon: 

20/9321-394

MOLNI-ADRESZ Kft.

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerű 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.09.03 2021.11.01

Elvárás a "B" kategóriás jogosítvány megléte. Munkaidő, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Az étterem hétfőtől szombatig tart 

nyitva. Jelentkezéseket telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni 

lehet: Molnár Adrienn Tel.: 20/9321-394

jelentkezni lehet telefonon: 

20/9321-394

ZALAI JÁRMŰJAVÍTÓ Kft. Gépjárműszerelő 2021.09.03 2021.11.01

személyesen, telefonon: 

92/318-334 e-mailben: 

munkafelvetel@man-

service.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Magyar Posta Zrt
Betanított 

kézbesítő
2021.07.09 2021.11.01

Foglalkoztatónál: 

toborzasnyugat@posta.hu 

Email címe: Telefonszáma: 

30/7713122

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyéb textilipari 

foglalkozások
2021.07.12 2021.11.01 Megváltozott munkaképességűek jelentkezést várjuk.

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Csány László 

tér 2-4.

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Szerkezetlakatos 2021.09.03 2021.11.01

Lakatos végzettséggel rendelkező munkavállalók jelentkezését várják. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés előtt 

telefonon időpont-egyeztetés szükséges 8.00-16.00 között. Keresni 

lehet: Farkas Ernő Tel.: 30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

MOLNI-ADRESZ Kft. Szakács 2021.09.03 2021.11.01

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidő, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Az étterem hétfőtől szombatig tart nyitva. Jelentkezéseket 

telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár Adrienn Tel.: 

20/9321-394

jelentkezni lehet telefonon: 

20/9321-394

KOMÁROMY Pékáru Előállító és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítő
2021.07.08 2021.11.03

Érdeklődni telefonon Jordán 

Józsefnél lehet.

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és 

Innovációs Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Forgácsoló 2021.09.06 2021.11.04

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is 

várják. Keresni lehet: Bogár Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 

20/9571-758

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és 

Innovációs Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Egyéb vas- és 

fémipari 

foglalkozások

2021.09.06 2021.11.04

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várják. Keresni lehet: Bogár Sándor Tel.: 

20/9571-758

személyesen, telefonon: 

20/9571-758

"METÁL-KER" Ipari Szolgáltató és 

Innovációs Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Szerkezetlakatos 2021.09.06 2021.11.04

A munkakör betöltéséhez a gyakorlat elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is 

várják. Keresni lehet: Bogár Sándor Tel.: 20/9571-758

személyesen, telefonon: 

20/9571-758



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Gergely Patrícia Ágnes vállalkozó Erdőfenntartó 2021.09.06 2021.11.04

Segédmunka, Csatár és a környékbeli erdőkben. Alkalmi 

munkavégzés, majd kölcsönös megfelelést követően 

munkaszerződés megkötése. Pályakezdők jelentkezését is várják. 

Munkájára igényes munkavállalók jelentkezését várja a foglalkoztató. 

Fizetés 8.000-12.000,- Ft/nap nettó megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon várják. Tel.: 70/659-4351

telefonon: 70/659-4351

SINKÓ ZALA Építőipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Ács 2021.09.06 2021.11.04

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkező 

munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdők jelentkezését is 

várják. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Fizetés 

megbeszélés alapján: 300.000,- Ft/hó nettó. Jelentkezéseket 

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

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

sinkozalabt@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/268-1681 e-mailben: 

sinkozalabt@gmail.com

SINKÓ ZALA Építőipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható ipari 

és építőipari 

foglalkozású

2021.09.06 2021.11.04

Szakképzettség nem szükséges. Gyakorlat előnyt jelent. A munkáltató 

kiemelt fizetést biztosít. Jelentkezéseket személyesen,telefonon és e-

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

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

személyesen, telefonon: 

30/268-1681 e-mailben: 

sinkozalabt@gmail.com

MAYA-VIRÁG KFT. Virágbolti eladó 2021.09.07 2021.11.05

Elvárások: - virágkötő végzettség Előny: - gyakorlat Foglalkoztatás 2 

havi munkaidő keretben, megbeszélés szerint. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatásként a foglalkoztató biztosít: - 

buszbérlet 100%-os térítése - napi egyszeri melegétkezés 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Kötél Mariann Tel.: 30/513-6840 E-mail 

cím: maja.clivia@gmail.com

személyesen, telefonon: 

30/513-6840 e-mailben: 

maja.clivia@gmail.com

PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Benzinkúti eladó 2021.09.07 2021.11.05

Munkaidő: 12 órás váltott műszak. Fizetés: szakmai minimálbér + 

egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz 

megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

petrolsensor@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Bolti eladó 2021.09.07 2021.11.05

Munkaidő: 12 órás váltott műszak. Fizetés: szakmai minimálbér + 

egyéb juttatások. Jelentkezéseket, e-mailben önéletrajz 

megküldésével várja a munkáltató. E-mail cím: 

petrolsensor@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

petrolsensor@gmail.com

Ricol-Tech Kft

Vezeték- és 

csőhálózat-szerelő 

(víz, gáz, fűtés)

2021.09.07 2021.11.05

A 30/946-5858 

telefonszámon vagy a 

ricol.tech@gmail.com e-mail 

címen

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerű ipari 

foglalkozású
2021.09.07 2021.11.05

Foglalkoztatónál: 8912 

Nagypáli, . helyrajzi szám 

(HRSZ.) 035/2

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyéb termék-

összeszerelő
2021.09.07 2021.11.05

Munkaidő lehet: - csak délelőtt: 6.00-14.00 vagy - 2 műszak: 6.00-

14.00.és 14.00-22.00 vagy - 6 órás foglalkoztatás, megbeszélés 

szerint

telefonon: 92/550-641 e-

mailben: flora.szalai@whc-

group.com

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Személygépkocsi-

vezető
2021.09.07 2021.11.05

Fő feladat a cég saját dolgozóinak szállítása a telephelyek között. A 

munkakör betöltéséhez "B" kategóriás jogosítvány szükséges. 

Jelentkezni lehet bérigény megadásával személyesen, telefonon és e-

mailben is. Keresni lehet: Zsemle Janka Tel.: 30/113-5946 E-mail cím: 

ildiko.kremzner@whc-group.com

telefonon: 92/550-641 e-

mailben: 

ildiko.kremzner@whc-

group.com

PARRAG ZOLTÁN VÁLLALKOZÓ Szobafestő 2021.09.07 2021.11.05

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkező munkavállalók 

jelentkezését is várja a foglalkoztató. Munkavégzés Zalaegerszegen 

és környékén. Munkakezdés, reggel 7.00 óra. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Várható kereset: 150.000-200.000,- Ft/hó nettó. 

Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet Parrag 

Zoltán Tel.: 30/9862-104

telefonon: 30/9862-104

FA-ÁSZ ÉPÍTŐIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Ács 2021.09.07 2021.11.05

Munkáltató tetőfedő ácsot, illetve végzettség híján tetőfedő 

segédmunkást keres Zalaegerszeg és Zalaszentgyörgy környékéről. 

Bérezés: tetőfedő segédmunkás esetén bruttó 250 000-300 000 Ft 

ács szakmunkás esetén: bruttó 300.000-350.000 Ft Érdeklődni 

telefonon lehet Németh Ferencnél. Telefon: 30/3787182

Telefonon Németh Péternél: 

30/3787182



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Klimatrend Hungary Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Épületgépész-

technikus
2021.09.07 2021.11.05

Elvárások: -épületgépész 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 92/598-200-as 

telefonszámon vagy az 

info@klimatrend.hu e-mail 

címen

Klimatrend Hungary Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.09.07 2021.11.05

Elvárások: - villanyszerelő végzettség -2 év gyakorlat -igényes 

munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Moód Tímea Tel.: 92/598-200 E-mail: 

info@klimatrend.hu

A 92/598-200-as 

telefonszámon vagy az 

info@klimatrend.hu e-mail 

címen

Klimatrend Hungary Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Hűtő-és 

klímaberendezés-

szerelő

2021.09.07 2021.11.05

Elvárások: -hűtő vagy klímaszerelő 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 92/598-200-as 

telefonszámon vagy az 

info@klimatrend.hu e-mail 

címen

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Targoncavezető 2021.09.08 2021.11.06

telefonon: 30/200-7762 e-

mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Fémfestő, 

fémmázoló
2021.09.08 2021.11.06

telefonon: 30/200-7762 e-

mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Műszaki előkészítő 2021.09.08 2021.11.06

A munkáltató acélszerkezet gyártásban jártas műszaki előkészítőt 

keres. Fő feladatok: - árajánlatok készítése - termék előállításához 

szükséges alapanyag beszerzés - teríték (fém szabásjegyzék) 

készítés Elvárások: - középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettség - 

AutoCad vagy Solid Edge ismerete Német és/vagy angol nyelvismeret 

előnyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés 

előtt telefonon időpont-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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szerkezetlakatos 2021.09.08 2021.11.06

telefonon: 30/200-7762 e-

mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

3 B HUNGÁRIA IPARI 

KERESKED.SZOLG.KFT.
Forgácsoló 2021.09.08 2021.11.06

Műszaki rajz ismerete elvárás. 2 műszakos munkarend. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Személyes jelentkezés 

előtt telefonon időpont egyeztetése szükséges. Keresni lehet: ifj. 

Péteri Vilmos Tel.: 30/4446-099 Önéletrajz küldhető e-mailben: 

hr@3bh.hu

jelentkezés előtt telefonon 

időpont-egyeztetés 

szükséges: 30/4446-099

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Kereskedelmi 

ügyintéző
2021.09.08 2021.11.06

Zalaegerszegi telephelyű nemzetközi fuvarszervező cég 

fuvarszervező állásra motivált és sikerorientált alkalmazottat keres. 

Elvárások: - középfokú végzettség - angol és/vagy német tárgyalási 

szintű nyelvismeret (írásban és szóban is!) - számítástechnikai 

ismeret Előny a tapasztalattal és kialakult kapcsolati rendszerrel való 

rendelkezés. Munkáltató ajánlata: - versenyképes jövedelem (bruttó 

500 000 Ft) + teljesítmény arányos jutalék - céges telefon és laptop - 

igény esetén céges autó Érdeklődni telefonon Kocsisné Tamás Diánál 

lehet a +3630/204-8907 telefonszámon. Továbbá e-mailben, 

önéletrajz megküldésével lehet jelentkezni a 

tamas.diana@camiongroup.hu e-mail címen.

önéletrajz megküldésével e-

mailben: 

tamas.diana@camiongroup.

hu

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Hegesztő, 

lángvágó
2021.09.08 2021.11.06

telefonon: 30/200-7762 e-

mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Prizma FM Services Szolgáltató 

Kft.

Takarítógép-kezelő 

(intézményi)
2021.09.09 2021.11.07

Egészségügyi intézménybe keres a munkáltató gépi takarítót. 

Feladatok: - speciális takarító gépek kezelése - közlekedők és 

szociális helyiségek tisztán tartása - szappanadagolók és 

kézfertőtlenítő szerek folyamatos töltése Elvárások: - megbízhatóság - 

minőségi, korrekt munkavégzés Munkáltató ajánlata: - korrekt 

munkafeltételek - hosszú távú munkalehetőség - vidéki bejárás 

támogatás Munkarend, munkaidő: - hétfőtől vasárnapig tartó 

munkavégzés, heti két pihenőnappal - 06.00-14.00 - 14.00-22.00 

Munkavégzés helye: - Zalaegerszeg Külsőkórház Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon vagy e-

mailben várják. Keresni lehet: Baksa Alexandra Tel.: 20/397-0656 E-

mail cím: baksa.alexandra@prizma.hu

telefonon: 20/397-0656

Prizma FM Services Szolgáltató 

Kft.
Kórházi takarító 2021.09.09 2021.11.07

Egészségügyi intézménybe keres a munkáltató takarítót. Feladatok: - 

kézi takarítási, fertőtlenítési feladatok ellátása - közlekedők és 

szociális helyiségek tisztán tartása - szappanadagolók és 

kézfertőtlenítő szerek folyamatos töltése Elvárások: - megbízhatóság - 

minőségi, korrekt munkavégzés Munkáltató ajánlata: - korrekt 

munkafeltételek - hosszú távú munkalehetőség - vidéki bejárás 

támogatás Munkarend, munkaidő: - hétfőtől vasárnapig tartó 

munkavégzés, heti két pihenőnappal 2 főt keresnek: - 1 fő: 

egyműszakos munkarend, 06:00 - 14:00 között - 1 fő: egyműszakos 

munkarend, 14.00 - 22.00 között Munkavégzés helye: - Zalaegerszeg 

Külsőkórház Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon vagy e-mailben várják. Keresni lehet: 

Baksa Alexandra Tel.: 20/397-0656 E-mail cím: 

baksa.alexandra@prizma.hu

telefonon: 20/397-0656



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda - 

Zalaegerszeg

Fegyveres szervek 

középfokú 

képesítést nem 

igénylő 

foglalkozásai

2021.09.09 2021.11.07

Feladatvégzés: beosztás szerint országosan. Rendelkezésre állási díj: 

160.500,- Ft nettó/év. Elvárások: - minimum 8 általános iskolai 

végzettség - magyar állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely 

vagy tartózkodási hely - büntetlen előélet Foglalkoztató biztosít: - 

ruházati ellátás - utiköltségtérítés Jelentkezni lehet személyesen, 

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

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Gasparich 

Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda - 

Zalaegerszeg

Fegyveres szervek 

középfokú 

képesítést nem 

igénylő 

foglalkozásai

2021.09.09 2021.11.07

PÁLYAKEZDőK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Feladatvégzés a 

lakóhely szerinti járásban. Szerződéskötési díj: 23.000,- Ft nettó 

(egyszeri) Rendelkezésre állási díj: 107.000,- Ft nettó/év. Elvárások: - 

minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar állampolgárság - 

állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely - büntetlen 

előélet Foglalkoztató biztosít: - ruházati ellátás - felszerelés - 

utiköltségtérítés - étkezés a szolgálatteljesítés ideje alatt Jelentkezni 

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

Keresni lehet: Lukács Péter törzszászlóst: 92/312-365 ill. 30/627-1746

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Gasparich 

Márk utca 18.

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda - 

Zalaegerszeg

Fegyveres szervek 

középfokú 

képesítést nem 

igénylő 

foglalkozásai

2021.09.09 2021.11.07

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar 

állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási 

hely - büntetlen előélet - "C" kategóriás jogosítvány Munkaidő: hétfő-

csütörtök: 7:30-16:00 és péntek: 7:30-13:30 A szerződéses katonák 

részére biztosított: - várható havi bruttó kereset: 256.000,- Ft/hó - 

egyszeri szerződéskötési díj: bruttó 100.000,- Ft - bankszámla 

költségtérítés (1000.-Ft / hó) - béren kívüli juttatás: 12.000.-Ft/hó/fő 

SZÉP kártya juttatás - térítésmentes laktanyai elhelyezés - ruházati 

ellátás - felszerelés - utazási költségtérítés Munkavégzés helye több 

helyőrségben: Győr, Pápa, Kaposvár, Veszprém, Székesfehérvár, 

Tata, Budapest, Várpalota Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, 

e-mailben. E-mail: zala.toborzo@mil.hu Keresni lehet: Lukács Péter 

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

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Gasparich 

Márk utca 18.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

VGF.TECHNIK Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Vezeték- és 

csőhálózat-szerelő 

(víz, gáz, fűtés)

2021.09.09 2021.11.07
Végzettség hiányában tapasztalat előnyt jelent. A munkáltató 

betanítást is vállalja

Foglalkoztatónál: 8767 

Pötréte, Kossuth utca 84.

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.09 2021.11.07

Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Egervári u. 9. továbbá a 

munka jellegéből adódóan az EU területe. Elsősorban: Magyarország, 

Ausztria, Németország Elvárások: - "C" kategóriás vezetői engedély - 

Gépjármuvezetői Képesítési Igazolvány (GKI) - PÁV igazolás - min. 1 

év nemzetközi gyakorlat - szakképesítés nem szükséges A 

munkavégzés során: - napi pihenőidő gépjárműben töltendő - hétvégi 

pihenőidő itthon - munkavégzés emelőhátfalas járművel Munkaidő: 4 

havi munkaidőkeret. Várható bruttó kereset: 500.000-550.000,- Ft/hó 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Pesti Dóra Tel.: 30/370-6367 E-mail: 

pesti.dora@camiongroup.hu

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Egervári út 9.

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.09 2021.11.07

Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Egervári u. 9. továbbá a 

munka jellegéből adódóan az EU területe. Elvárások: - "E" kategóriás 

vezetői engedély - Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) - 

PÁV igazolás - min. 2 év nemzetközi gyakorlat - szakképesítés nem 

szükséges A munkavégzés során a napi pihenoido gépjármuben 

töltendo. Munkaidő: 4 havi munkaidőkeret. Várható bruttó kereset: 

600.000-650.000,- Ft/hó Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Pesti Dóra Tel.: 30/370-

6367 E-mail: pesti.dora@camiongroup.hu

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Egervári út 9.

TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Faipari technikus 2021.09.09 2021.11.07

Telefonon: 0630/377-6470, 

vagy e-mailen: 

balazs@trendo-butor.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

TRENDO-BÚTOR Bútorgyártó és 

Értékesítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Faipari mérnök 2021.09.09 2021.11.07

Telefonon: 30/377-6470 

vagy e-mailben: 

balazs@trendo-butor.hu

Daday Manufaktúra Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Szabó, varró 2021.09.09 2021.11.07

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Nyár utca 1

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság

NC, CNC 

gépkezelő
2021.09.10 2021.11.08

Főbb feladatok: - műszaki rajz olvasása, értelmezése - munkafeladat 

végrehajtásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések 

előkészítése, megmunkálási feladatnak megfelelő átszerelése - 

megmunkáló ciklus önálló felügyelete, önellenőrzés a munkafolyamat 

végeztével - mérőeszközök használata, mérési eredmények 

dokumentálása - mérési jegyzőkönyvek értelmezése, nc program 

módosítás, méretkorrekció önálló végrehajtása - termelési adatok 

rögzítése - napi karbantartási feladatok elvégzése Elvárások: - 

gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló vagy cnc 

gépkezelő végzettség - igény az önfejlesztésre - pontos, precíz, önálló 

munkavégzés - több műszakos munkarend vállalása Munkáltató 

ajánlata: - versenyképes bér - stabil, folyamatosan fejlődő, innovatív 

cég - modern, új géppark és munkakörnyezet - folyamatos fejlődési 

lehetőség Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató, önéletrajz 

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

önéletrajz megküldésével e-

mailben: hr@mouldtech.hu

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szobafestő 2021.09.10 2021.11.08

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 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

06/30/252-0927-es 

telefonszámon vagy a 

salamonrobert44@gmail.co

m e-mail címen.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Karbantartó 

villanyszerelő
2021.09.10 2021.11.08

Feladatok: - termelő eszközök és épület infrastruktúra 

meghibásodások elhárítása. Tervezett és eseti karbantartás - 

probléma megelőző, feltáró és javító munkavégzés - karbantartási 

munkák dokumentálása, pótalkatrész felhasználás nyomon követése - 

szükség esetén az észlelt hibák eszkalálása - segédanyagok 

hulladéktípusnak megfelelő elhelyezése - folyamatos fejlesztési 

tevékenység: megelőző karbantartás rendszerének felépítésében való 

együttműködés - folyamatmódosító javaslatok a termelő eszközök 

rendelkezésre állása javításának érdekében Elvárások: - 

villanyszerelő végzettség - 5 év gyakorlat - szorgalom - igény az 

önfejlesztésre - 2 műszak vállalása - jó kommunikáció - 

csapatmunkára alkalmasság 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

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Ács 2021.09.10 2021.11.08

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 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

06/30/252-0927-es 

telefonszámon vagy a 

salamonrobert44@gmail.co

m e-mail címen.

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Víz-gáz és központi 

fűtésszerelő
2021.09.10 2021.11.08

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 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

06/30/252-0927-es 

telefonszámon vagy a 

salamonrobert44@gmail.co

m e-mail címen.

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Kőműves 2021.09.10 2021.11.08

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 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

06/30/252-0927-es 

telefonszámon vagy a 

salamonrobert44@gmail.co

m e-mail címen



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Szerszámkészítő 2021.09.10 2021.11.08

Feladatok: - új fröccsöntő szerszámok összeszerelése - CNC 

marógép kezelése, megmunkáló ciklus önálló felügyelete, 

önellenőrzés a munkafolyamat végeztével - fröccsöntő szerszámok 

karbantartása - fröccsöntő szerszámok javítása - alkatrészgyártás 

műszaki rajz alapján - alkatrészek gyártásához, módosításához 

szükséges NC programok készítése - napi karbantartási feladatok 

elvégzése Elvárások: - középfokú műszaki végzettség - műanyag 

fröccsöntő szerszámkészítő tapasztalat - huzalszikra forgácsolásban 

szerzett tapasztalat - műszaki rajz olvasási ismeretek - CNC 

tapasztalat 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

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Esztergályos 2021.09.10 2021.11.08

Feladatok: - műszaki rajz olvasása, értelmezése - munkafeladat 

végrehajtásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések 

előkészítése, megmunkálási feladatnak megfelelő átszerelése - 

megmunkáló ciklus önálló felügyelete, önellenőrzés a munkafolyamat 

végeztével - termelési adatok rögzítése - napi karbantartási feladatok 

elvégzése Elvárások: - gépgyártástechnológiai technikus, gépi 

forgácsoló vagy CNC gépkezelő végzettség - igény az önfejlesztésre - 

pontos, precíz, önálló munkavégzés - többműszakos munkarend 

vállalása - forgácsolásban megszerzett gyakorlat 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

Modul Green Home 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Épületvillamossági 

szerelő, 

villanyszerelő

2021.09.10 2021.11.08

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkező 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

06/30/252-0927-es 

telefonszámon vagy a 

salamonrobert44@gmail.co

m e-mail címen.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Szerszámtervező 

mérnök
2021.09.10 2021.11.08

Zalaegerszegi telephelyű, műanyag fröccsöntő szerszámok 

tervezésével és gyártásával foglalkozó cég, motivált munkavállalók 

jelentkezését várja. Elvárások: - gépészmérnök végzettség - jó angol 

nyelvismeret - 2 év gyakorlat - számítástechnikai ismeret Bejárást 

támogatja a munkáltató. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail 

cím: hr@mould-tech.hu

önéletrajz megküldésével e-

mailben: hr@mould-tech.hu

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTŐ 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.07.22 2021.11.10

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság 

út 1/A.

GANZEG GÉP ÉS 

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT.

Intézményi takarító 

és kisegítő
2021.09.13 2021.11.11

Munkájára igényes takarítónőt keres a munkáltató. Nyugdíjasok 

jelentkezését is várják. Irodaház takarítása, 4 órában. Munkaidő: 

16.00-20.00 között. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint.. 

Jelentkezni lehet telefonon és e-mailben. Tel.: 92/597-120 E-mail cím: 

ganzeg@ganzeg.hu

telefonon: 92/597-120 e-

mailben: 

ganzeg@ganzeg.hu

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Konyhai kisegítő 2021.09.13 2021.11.11

Foglalkoztatónál: 8900 

Zalaegerszeg, 

Egerszeghegyi utca 112

Öveges Acél Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Lakatos 2021.09.13 2021.11.11 Szakképzettség hiányában 3-4 év szakmai tapasztalat elvárás.

Telefonon a foglalkoztatónál 

: Öveges Ede: 30/246-2263

Kovács Csaba egyéni vállalkozó Konyhai kisegítő 2021.09.13 2021.11.11 Azonnali kezdési lehetőség. Kiemelt bér.

személyesen, telefonon 

(14.30-16.00 között: 30/508-

9460

Kovács Csaba egyéni vállalkozó Szakács 2021.09.13 2021.11.11

személyesen, telefonon 

(14.30-16.00 között: 30/508-

9460

Kovács Csaba egyéni vállalkozó
Áruszállító 

(gépkocsivezető)
2021.09.13 2021.11.11

Azonnali kezdési lehetőség. Kiemelt bér. "B" kategóriás jogosítvány 

szükséges.

személyesen, telefonon 

(14.30-16.00 között: 30/508-

9460

Öveges Acél Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Raktári árukezelő 2021.09.13 2021.11.11 A munkavégzéshez targoncavezetői végzettség szükséges.

Telefonon a foglalkoztatónál 

: Öveges Ede: 30/246-2263

Öveges Acél Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.13 2021.11.11
A munkavégzéshez "C+E" vagy "B+E" kategóriás jogosítvány megléte 

szükséges.

Telefonon a foglalkoztatónál 

: Öveges Ede: 30/246-2263



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Ipari tevékenységet 

folytató egység 

vezetője

2021.09.13 2021.11.11

Legfontosabb feladatok: - a sorvezető számára kijelölt terület (sor, 

folyamat) részletes ismerete - a kijelölt területen dolgozó operátorok 

irányítása, felügyelete, szükséges képzésének koordinálása - munka 

és pihenőnapok elrendelése, szabadságok kiadása, tervezése - a 

kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése (dolgozói nyilvántartás, 

termelési adatok) - az adott terület előírás szerinti működésének 

biztosítása - a kiadott terv legyártásának megszervezése és az 

eredmények ellenőrzése - műszakátadás-átvétel zökkenőmentes 

biztosítása - a hibamegelőzésben, ill. a hibaelhárításban való aktív 

részvétel - beosztottak motiválása Elvárások: - minimum szakmunkás 

iskolai végzettség - vezetői/sorvezetői tapasztalat gyártókörnyezetben - 

jó kommunikációs készség - kiváló konfliktuskezelési képesség Előnyt 

jelent: - közvetlen termelésirányítási gyakorlat - műszaki és 

számítástechnikai ismeretekben való jártasság

e-mailben: 

job.zala@flex.com

2G TERVDESIGN KFT.
Géptervező 

mérnök
2021.09.13 2021.11.11

Pályakezdő illetve diploma előtt 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 alapszintű nyelvismeret - 3 D tervező program alapszintű 

ismerete, pl. Solidworks Előny: - hasonló munkaterületen szerzett 

tapasztalat - német nyelv társalgás szinten kapcsolattartáshoz - C #, 

Visual Basic, egyéb programozói alapismeretek Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Pályakezdők és gyakorlattal rendelkezők 

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyártósori 

összeszerelő
2021.09.13 2021.11.11

Legfontosabb feladatok: - a termékek legyártása a mindenkor 

érvényes munkautasításban előírt folyamatok szerint - a mérnökség 

által előírt egyéb tevékenységek végrehajtása - a meghatározott 

termelési terv megfelelő minőségben és mennyiségben, valamint a 

lehető legkevesebb selejt keletkezésével történő teljesítése - a 

munkahelyi rendre és fegyelemre vonatkozó előírások, valamint a 

munkavédelmi-, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása - 

a soron előforduló bármely rendellenesség azonnali jelentése a 

munkahelyi vezetőnek - az üzemeltetés által elfogadott ISO 

dokumentumok előírásainak betartása - mindegy egyéb, a 

munkakörhöz kapcsolódó tevékenység elvégzése, amivel a felettes 

megbízása szerint Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség Előnyt 

jelent: - jó kézügyesség - alapfokú számítógépes ismeretek

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyártósori 

összeszerelő
2021.09.13 2021.11.11

Legfontosabb feladatok: - elektronikai termékek összeszerelése, 

válogatása - a mérnökség által előírt egyéb tevékenységek 

végrehajtása - a meghatározott műszakos termelési terv teljesítése - a 

munkahelyi rend és fegyelem betartása - egyéb, a munkakörhöz 

kapcsolódó tevékenység, amivel a felettes megbízása szerint 

Elvárások: - legalább 8 általános iskolai végzettség - alapfokú 

számítógépes ismeretek - jó állóképesség, terhelhetőség és 

kézügyesség - gyors a tanulási képesség, precíz munkavégzés és 

szabálykövetés - erős motiváció és csapatszellem - több műszakos (3-

4) munkarend vállalása Előnyt jelent: - termelő vállalatnál szerzett 

tapasztalat

e-mailben: 

job.zala@flex.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Gépgyártósori 

gépkezelő, 

gépszerelő

2021.09.13 2021.11.11

Legfontosabb feladatok: - elektronikai termékeket gyártó gépek 

kezelése munkautasítás alapján - a meghatározott termelési terv 

minőségi, mennyiségi és hatékonysági mutatóinak teljesítése 

Elvárások: - középfokú iskolai végzettség - felhasználói szintű 

számítástechnikai ismeretek - motivált, elkötelezett, fejlődni vágyó 

személyiség - a 4 műszakos munkarend vállalása Előnyt jelent: - 

automata gyártósorok kezelésében szerzett tapasztalat - műszaki és 

számítástechnikai ismeretekben való jártasság

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Minőségi ellenőr 2021.09.13 2021.11.11

Legfontosabb feladatk: - szállító egységek minősítése (illetve 

újraminősítése) - zárolások, feloldások végrehajtása nem megfelelő 

minőség esetén - az ellenőrzések során feltárt problémákról, hibákról 

az előírt úton és módon való visszajelzés, a bevezetett akciók 

ellenőrzése - nem megfelelőségek jelzése - vezetőtől kapott feladatok, 

megbízások végrehajtása Elvárások: - minimum középfokú 

végzettség - jó kommunikációs készség - felhasználói szintű 

számítógépes ismeretek - precíz munkavégzés - megbízhatóság - 

proaktivitás - több műszakos munkarend vállalása Előny: - középfokú 

angol nyelvtudás

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Raktárkezelő 2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - raktárban tárolt anyagok - rendelkezés 

szerinti - mozgatása megfelelő időben, mennyiségben és minőségben 

- raktári rend és tisztaság betartása - vonatkozó dokumentumok 

kezelése - áru ki- és betárolása - nem megfelelőség kezelése - 

munkakörére, besorolására vonatkozó oktatásokon való részvétel - 

vonatkozó dokumentumok kezelése Elvárások: - szakmunkás 

bizonyítvány - alapszintű számítógépes ismeretek - alapfokú szintű 

Excel és/vagy Access program ismerete és kezelése

e-mailben: 

job.zala@flex.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Tréner tanácsadó 2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - közreműködés a fizikai dolgozók 

betanításában és átképzésében - új dolgozók beléptetésével 

kapcsolatos teendők ellátása - ismétlő oktatások szervezésében való 

közreműködés - termék-, és folyamatismerettel kapcsolatos tréningek 

megtartása - oktatási dokumentációk feldolgozása és rendszerezése - 

éves auditra való felkészítés támogatása - egyéb tudás-átadás 

Elvárások: - középfokú iskolai végzettség - magabiztos 

számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook) - termelő 

vállalatnál szerzett tapasztalat - 4 műszakos munkarend vállalása

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyelvész, fordító, 

tolmács
2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - segíteni a kommunikációt a termelési 

vezetők, társterületek és a dolgozók között - segíteni a dolgozókat 

egyéb munkával kapcsolatos ügyintézésekben - tolmácsolás ukrán 

nyelvről magyarra, illetve fordítva - munkautasításokkal kapcsolatos 

tevékenységek bemutatása, betanítása, ellenőrzése - az adott 

munkafolyamatokra jellemző speciális munkavédelmi oktatás 

megtartása - oktatási lapok, tréning-mátrixok, egyéb tréning 

információk rögzítése, kezelése - az ukrán dolgozók éves auditra való 

felkészítése Elvárások: - középfokú iskolai végzettség - tárgyalóképes 

a magyar és ukrán nyelvismeret szóban és írásban egyaránt - 

magabiztos számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook) - 4 

műszakos munkarend vállalása Előnyt jelent: - felsőfokú végzettség - 

tolmácsolásban és fordításban szerzett tapasztalat - termelő 

vállalatnál szerzett tapasztalat

e-mailben: 

job.zala@flex.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Anyagmozgató 2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - a termelési anyagok mozgatása - a 

munkahelyi rendre és fegyelemre vonatkozó előírások, valamint a 

munkavédelmi-, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása - 

a soron előforduló bármely rendellenesség azonnali jelentése a 

munkahelyi vezetőnek - az üzemeltetés által elfogadott ISO 

dokumentumok előírásainak betartása - mindegy egyéb, a 

munkakörhöz kapcsolódó tevékenység elvégzése, amivel a közvetlen 

felettes megbízást ad Elvárások: - 8 általános iskolai végzettség 

Előnyt jelent: - alapfokú számítógépes ismeretek

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

technikus

2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - automata berendezések tervszerű 

megelőző karbantartása, a meghibásodott egységek javítása - 

folyamatos és zökkenőmentes gyártás biztosítása a berendezésen - a 

gépekhez tartozó karbantartási- és technológiai dokumentációk 

pontos vezetése - a felmerülő műszaki és minőségi problémák 

azonnali megoldása - folyamatos kapcsolattartás a termelési 

műszakvezetővel - a gyártósorért felelős mérnök utasításainak pontos 

végrehajtása - ISO szabványok, belső utasítások előírásainak 

betartása Elvárások: - középfokú műszaki végzettség (preferált: 

gépésztechnikus, mechatronikai technikus, elektrotechnikus) - a 4 

műszakos munkarend vállalása Előnyt jelent: - hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat - társalgási szintű angol nyelvtudás

e-mailben: 

job.zala@flex.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, 

javítója

2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - mechanikai, pneumatikus, félautomata és 

automata gépek, berendezések üzemeltetése - folyamatos és 

zökkenőmentes gyártás biztosítása - a tervszerű megelőző 

karbantartások elvégzése, a meghibásodott berendezések szakszerű 

javítása - gépek telepítése, installációja, gépek jó állapotának 

megőrzése - a gépekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése 

Elvárások: - minimum szakmunkás végzettség (mechanikai vagy 

mechatronikai) - felhasználó szintű számítógépes ismeretek - 

csapatban dolgozás - a 2-4 műszak vállalása Előnyt jelent: - hasonló 

munkakörben szerzett munkatapasztalat - gépkarbantartói, forrasztási 

vagy mechanikai tapasztalat - műszaki és számítástechnikai 

ismeretekben való jártasság

e-mailben: 

job.zala@flex.com

DIAMANT BAU & FINANZ 

Építőipari és Pénzügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság

Építőipari 

segédmunkás
2021.09.14 2021.11.12

A foglalkoztatónál telefonon: 

70/775-6398

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, 

javítója

2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - SMT gyártás támogatása - SMT 

beültetőgépek finomhangolása - SPI, AOI programok finomhangolása - 

Odd-form gépek működésének támogatása, karbantartása - 

folyamatdokumentáció készítése, karbantartása - 

folyamatparaméterek figyelése, szükség esetén beavatkozás a 

gyártási folyamatba Elvárások: - minimum középfokú végzettség - jó 

kommunikációs készség - felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek - precíz munkavégzés - megbízhatóság - proaktivitás Előnyt 

jelent: - középfokú angol nyelvtudás

e-mailben: 

job.zala@flex.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, 

javítója

2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - mechanikai, pneumatikus, félautomata és 

automata gépek, teszterek, berendezések üzemeltetése - folyamatos 

és zökkenőmentes gyártás biztosítása - a tervszerű megelőző 

karbantartások elvégzése, a meghibásodott berendezések szakszerű 

javítása - gépek telepítése, installációja, gépek jó állapotának 

megőrzése - a gépekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése 

Elvárások: - minimum szakmunkás végzettség (mechanikai vagy 

mechatronikai, elektronikai) - felhasználó szintű számítógépes 

ismeretek - csapatjátékos hozzáállás - 4 műszak vállalása Előnyt 

jelent: - hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat - 

gépkarbantartói, forrasztási vagy mechanikai tapasztalat - alapfokú 

szakmai angol nyelvismerete - programozási nyelvek ismerete - 

műszaki és számítástechnikai ismeretekben való jártasság

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Elektroakusztikai 

műszerész
2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - a termelés folyamán keletkezett, nem 

megfelelő felületszerelt egységek áramköreinek forrasztással történő 

javítása - a tesztereken kiesett termékek elemzése, analizálása - 

hibás termékek mechanikai/kozmetikai és szerelési hibáinak javítása - 

a javítási adatok számítógépes rendszerben történő rögzítése - a 

javítás során használt eszközök állapotának rendszeres ellenőrzése - 

visszajelzés, szoros együttműködés a többi területtel Elvárások: - 

középfokú műszaki végzettség - felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek - precíz munkavégzés - terhelhetőség - a 4 műszakos 

munkarend vállalása Előnyt jelent: - hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat

e-mailben: 

job.zala@flex.com

Exact Trade Logostic Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Tehergépkocsi-

vezető, 

kamionsofőr

2021.09.14 2021.11.12

Követelmény: "B" kategóriás jogosítvány, vezetési tapasztalat. 

Jelentkezni Ferencz Sándornál lehet telefonon, illetve e-mailben 

fényképes önéletrajz megküldésével. Telefon: 70/772-5965; e-mail: 

info@etlog.hu

Telefonon, vagy fényképes 

önéletrajz megküldésével



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

DIAMANT BAU & FINANZ 

Építőipari és Pénzügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság

Kőműves 2021.09.14 2021.11.12
A foglalkoztatónál telefonon: 

70/775-6398

Flextronics International Termelő 

és Szolgáltató Vámszabadterületi 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Mechanikaigép-

karbantartó, -javító 

(műszerész)

2021.09.14 2021.11.12

Legfontosabb feladatok: - teszterkarbantartói feladatok ellátása, teszt 

berendezések (in-circuit és funkcionális teszterek) zavartalan 

működésének biztosítása műszakos munkarend mellett - teszterek 

javításának elvégzése, javítások dokumentálása - teszterek megelőző 

karbantartásának ütemezett elvégzése és dokumentálása - 

termelősorok telepítéseiben való aktív részvétel az 5S betartása 

mellett - vevői és belső auditokon való aktív részvétel - a működési 

területre vonatkozó ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, TS 16949 

előírások ismerete, betartása és betartatása - általános 

környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, minőségügyi előírások 

betartása Elvárások: - középfokú végzettség (elektromos szakirány és 

technikusi végzettség előny) - minumum 2 éves releváns szakmai 

tapasztalat - magabiztos számítógépes ismeretek - önálló és 

csapatmunkában aktívan résztvétel - a 4 műszakos munkarend 

vállalása Előnyt jelent: - alapfokú szakmai angol nyelvismeret - 

programozási nyelvek ismerete - HP3070 típusú in-circuit teszter 

valamint az NI Labview/Teststand ismerete

e-mailben: 

job.zala@flex.com


