
Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Mechatronikai 

mûszerész
2021.08.05 2021.12.01 Telefonon és önéletrajz megküldésével e-mailben

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Elektromûszerés

z
2021.08.05 2021.12.01

Feladatok: Kosaras emelõgépekhez villamos vezérlõ 

rendszerek megtervezése, kialakítása, villamos kapcsolási 

rajzok elkészítése, szerelése. Amit kínálunk: - azonnali 

munkakezdés - versenyképes jövedelem - egymûszakos 

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

OSS-EN Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság

Pizzakészítõ 

szakács
2021.10.04 2021.12.02

Munkavégzés: Zalaegerszeg GYROSKA Szakmunkás 

bizonyítvány megléte elvárás. Betanítást a munkáltató 

biztosítja. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Sipos Attila 

Tel.: 30/9570-060 E-mail: oss-en.bt@tolna.net

személyesen, telefonon: 30/9570-060 e-mailben: oss-

en.bt@tolna.net

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Informatikai és 

telekommunikáci

ós berendezések 

mûszerésze, 

javítója

2021.10.04 2021.12.02

Legfontosabb feladatok: - a termelés során keletkezett, nem 

megfelelõ felületszerelt egységeg áramköreinek forrasztással 

történõ javítása - a tesztereken kiesett termékek elemzése, 

analizálása - hibás termékek mechanikai/kozmetikai és 

szerelési hibáinak javítása Elvárások: - középfokú mûszaki 

végzettség - felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek - 

precíz munkavégzés Elõnyt jelent: - hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat 4 mûszakos munkarend. Munkavégzés 

helye: 8900 Zalaegerszeg Posta u. 63. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - 

teljesítmény bónusz - céges buszjárat Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Ambrus Katalin Személyesen: 8900 

Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail cím: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Raktárkezelõ 2021.10.04 2021.12.02

Legfontosabb feladatok: - raktárban tárolt anyagok 

mozgatása megfelelõ idõben, mennyiségben és minõségben - 

raktári rend és tisztaság betartása  - vonatkozó 

dokumentumok kezelése  - áru ki- és betárolása  - nem 

megfelelõség kezelése  Elvárások: - szakmunkás 

bizonyítvány - targoncavezetõi jogosítvány - alapszintû 

számítógépes ismeretek - alapfokú szintû Excel és/vagy 

Access program ismerete és kezelése 4 mûszakos 

munkarend. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta 

u. 63. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli 

juttatás: - cafeteria - teljesítmény bónusz - céges buszjárat 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Ambrus Katalin 

Személyesen: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail 

cím: ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Gépgyártósori 

gépkezelõ, 

gépszerelõ

2021.10.04 2021.12.02

Feladat az elektronikai termékeket gyártó gépek kezelése 

munkautasítás alapján. Elvárások: - középfokú végzettség - 

felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek Elõny: - 

automata gyártósorok kezelésében szerzett tapasztalat - 

mûszaki és számítástechnikai jártasság 4 mûszakos 

munkarend. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta 

u. 63. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli 

juttatás: - cafeteria - teljesítmény bónusz - céges buszjárat 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Ambrus Katalin 

Személyesen: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail 

cím: ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-

összeszerelõ
2021.10.04 2021.12.02

Feladat a gyártósor berendezéseinek, gépsorainak kezelése. 

8. általános iskolai végzettség megléte elvárás. 4 mûszakos 

munkarend. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg Posta 

u. 63. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli 

juttatás: - cafeteria - teljesítmény bónusz - céges buszjárat 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Ambrus Katalin 

Személyesen: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon 

idõpont egyeztetése szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail 

cím: ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ipari 

tevékenységet 

folytató egység 

vezetõje

2021.10.04 2021.12.02

Legfontosabb feladatok: - a sorvezetõ számára kijelölt terület 

részletes ismerete - a kijelölt területen dolgozó operátorok 

irányítása, felügyelete - munka és pihenõnapok elrendelése, 

szabadságok kiadása, tervezése - az adott terület elõírás 

szerinti mûködésének biztosítása Elvárások: - minimum 

szakmunkás iskolai végzettség - vezetõi/sorvezetõi 

tapasztalat gyártókörnyezetben - jó kommunikációs készség - 

kiváló konfliktuskezelési képesség Elõnyt jelent: - közvetlen 

termelésirányítási gyakorlat - mûszaki és számítástechnikai 

jártasság 4 mûszakos munkarend. Munkavégzés helye: 8900 

Zalaegerszeg Posta u. 63. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - 

teljesítmény bónusz - céges buszjárat Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Ambrus Katalin Személyesen: 8900 

Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail cím: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

OSS-EN Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság

Gyorséttermi 

eladó
2021.10.04 2021.12.02

Munkavégzés: Zalaegerszeg GYROSKA Szakmunkás 

bizonyítvány megléte elvárás. Betanítást a munkáltató 

biztosítja. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Sipos Attila 

Tel.: 30/9570-060 E-mail: oss-en.bt@tolna.net

személyesen, telefonon: 30/9570-060 e-mailben: oss-

en.bt@tolna.net



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Anyagmozgató 2021.10.04 2021.12.02

Feladat a termelési anyagok mozgatása. 8. általános iskolai 

végzettség megléte elvárás. Elõny a számítógépes ismeret. 4 

mûszakos munkarend. Munkavégzés helye: 8900 

Zalaegerszeg Posta u. 63. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - 

teljesítmény bónusz - céges buszjárat Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Ambrus Katalin Személyesen: 8900 

Zalaegerszeg Kossuth u. 39. (telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges) Tel.: 20/665-5709 E-mail cím: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

személyesen (idõpont egyeztetése szükséges), 

telefonon: 20/665-5709 e-mailben: 

ambrus.katalin@prohuman.hu

MAGYAR POSTA RT.- 1.SZÁMÚ 

POSTAHIVATAL

Betanított 

kézbesítõ
2021.10.04 2021.12.02

A munkáltató betanított egyesített kézbesítõ munkakör 

betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését. Jelenleg 1 

éves munkaszerzõdés, 6 hónap próbaidõvel. Utána 

határozatlan idejû munkaszerzõdés. Feladat: levelek, 

hivatalos iratok kézbesítése. Munkaido 07:30-tól 15:50-ig. 

Fizetés 205.000 Ft/hó bruttótól. A munkáltató a fizetésen felül 

egyéb juttatást is biztosít. Jelentkezni lehet: személyesen, 

telefonon, e-mail-ben. Keresni lehet: Tóth Tivadar, 8-16 óra 

között. Személyesen: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. 

Telefon: 92/597-511 e-mail: toth.tivadar@posta.hu

személyesen, telefonon: 92/597-511, e-mail-ben: 

toth.tivadar@posta.hu

MAGYAR POSTA RT.- 1.SZÁMÚ 

POSTAHIVATAL
Postai kézbesítõ 2021.10.04 2021.12.02

A munkáltató betanított járatos csomag kézbesítõ munkakör 

betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését. Az év végi 

többletfeladatok kezelésére szeretne a Posta munkatársakat 

alkalmazni. A munkakörök alkalmassági orvosi vizsgálat után 

azonnal betölthetõ és 2021.12.31.-ig tartanak. A 3 fõbõl 1 fõt 

valószínûleg utána is tudnak foglalkoztatni. Fizetés 230.000 

Ft/hó bruttótól. A munkáltató a fizetésen felül egyéb juttatást 

is biztosít. Jelentkezni lehet: személyesen, telefonon, e-mail-

ben. Keresni lehet: Tóth Tivadar, 8-16 óra között. 

Személyesen: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. Telefon: 

92/597-511 e-mail: toth.tivadar@posta.hu

személyesen, telefonon: 92/597-511, e-mail-ben: 

toth.tivadar@posta.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Novo-Zala Ingatlan Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Ingatlanközvetítõ 2021.10.04 2021.12.02

Vállalkozói jogviszony. Elvárás: - érettségi bizonyítvány - 

számlaképesség - "B" kategóriás jogosítvány - IT ismeretek 

Keresni lehet: Koronczai Zsolt E-mail cím: 

zalaegerszeg.kossuth@dh.hu Tel.: 70/475-9236

személyesen, telefonon: 70/475-9236, e-mailben: 

zalaegerszeg.kossuth@dh.hu

OSS-EN Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

kereskedelmi 

foglalkozású

2021.10.04 2021.12.02

Munkavégzés: Zalaegerszeg GYROSKA Szakmunkás 

bizonyítvány és "B" kategóriás jogosítvány megléte elvárás. 

Saját autó használata elõny. Betanítást a munkáltató 

biztosítja. Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Sipos Attila 

Tel.: 30/9570-060 E-mail: oss-en.bt@tolna.net

személyesen, telefonon: 30/9570-060 e-mailben: oss-

en.bt@tolna.net

Én pékem Termelõ és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Pék, 

édesiparitermék-

gyártó

2021.10.05 2021.12.03
Foglalkoztatónál: 8921 Zalaszentiván, Csány László utca 

14.

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb egyszerû 

építõipari 

foglalkozású

2021.10.07 2021.12.05

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Azonnali kezdési 

lehetõség. Folyamatos, téli munka biztosított. Munkavégzés 

Zalaegerszegen.

telefonon: 30/9570-868

ÉPKERUSZ Építõipari, 

Kereskedelmi és Uszodatechnika 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szobafestõ 2021.10.07 2021.12.05

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. 

Szakképzettség  hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató. 

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Végzettség és gyakorlat 

hiányában is várják a munkavállalók jelentkezését. 

Munkakezdés: reggel 7.00 óra Fizetés 300.000,- Ft/hó 

bruttótól, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen (telefonon idõpont egyeztetés szükséges) és 

telefonon is várják. Keresni lehet: Szabó Gyula Tel.: 30/9579-

089

személyesen (telefonon idõpontegyeztetés szükséges), 

telefonon: 30/9579-089

BOY-WEST Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.10.07 2021.12.05

Nemzetközi gépkocsivezetõket keres a munkáltató. "C+E" 

kategóriás jogosítvány szükséges. Fizetés 450.000-550.000,- 

Ft/hó nettó, megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Paksa Gyula Tel.: 30/9572-151 E-mail: 

paksa.gyula@boy-west.hu

telefonon: 30/9572-151 e-mailben: paksa.gyula@boy-

west.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALAI HUKE 

HULLADÉKKEZELÉSI KFT
Hulladékválogató 2021.10.07 2021.12.05

Fõbb feladatok: - szelektív anyagok válogatása - 

munkaterület tisztán tartása Elvárások: - felelõsségteljes 

munkavégzés - 8. általános iskolai végzettség - jó fizikai 

állóképesség - 3 mûszakos munkarend vállalása A 

munkáltató ajánlata: - jogtisztán bejelentett munkaviszony - 

stabil munkahely - versenyképes bér - havi bónusz - 

útiköltség hozzájárulás A pozícióról bõvebben a munkáltató 

karrier portálján lehet tájékozódni, illetve a jelentkezését is itt 

várják:  

https://karrier.veolia.hu/allasok/megtekintes/54132341080233

94302/#jelentkezem Ha inkább telefonon venné fel valaki a 

kapcsolatot, az alábbi elérhetõségen jelentkezhet. Keresni 

lehet: Banicz Péter Tel.: 30/942-8371

személyesen, telefonon: 30/942-8371, interneten

Zeg-Építõ Építõipari Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2021.10.07 2021.12.05

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Azonnali kezdési 

lehetõség. Folyamatos, téli munka biztosított. Munkavégzés 

Zalaegerszegen. A bér a munkavégzésnek megfelelõen 

emelkedik.

telefonon: 30/9570-868

BOY-WEST Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.10.07 2021.12.05

Telephelyi munkára és belföldi fuvarozásra gépkocsivezetõt 

keres a munkáltató. Pályakezdõk jelentkezését is várják. 

"C+E" kategóriás jogosítvány szükséges. Fizetés 250.000-

350.000,- Ft/hó nettó, megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. 

Keresni lehet: Paksa Gyula Tel.: 30/9572-151 E-mail: 

paksa.gyula@boy-west.hu

telefonon: 30/9572-151 e-mailben: paksa.gyula@boy-

west.hu

TT-ZEG Szárazép Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gipszkartonozó, 

stukkózó
2021.10.07 2021.12.05

Építõiparban jártas, szakmai végzettséggel nem rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják, 

gipszkartonszereléshez és az azt követõ festéshez. Fõ 

feladat a szárazépítés, gipszkartonszerelés és a festés. 

Szakmai végzettség nem szükséges, gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Elõny: - szobafestõ végzettség - 

asztalos végzettség - gyakorlat Fizetés várhatóan: 200.000-

300.000,- Ft/hó nettó megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon és e-mailben is. 

Keresni lehet: - Pusztai Eszter - 20/3647-233 - Kovács László 

- 20/9580-062 E-mail cím: kovacstrockenbau@gmail.com

személyesen, telefonon (8.00-16.00 óra között), e-

mailben: kovacstrockenbau@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Zalai Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola

Csecsemõ- és 

kisgyermeknevel

õ, 

óvodapedagógus

2021.08.10 2021.12.06

Részmunkaidõben keresünk délutános óvónõt. 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.

Molnár László egyéni vállalkozó
Dohányárudai 

eladó
2021.10.08 2021.12.06

Munkáltató egy fõ, legalább érettségivel rendelkezõ 

dohánybolti eladót keres zalalövõi üzletébe 6 órás 

munkaidõben. Élelmiszer, vagy vegyi áru eladói végzettség 

elõnyt jelent.   Munkarend:  Elsõ hét: H-CS: 05.00-11.00; 

SZO: 6.00-11.00 Másik hét: H-P: 12.00-18.00  Jelentkezés 

telefonon, vagy e-mailben önéletrajz megküldésével Telefon: 

30/629-4795; e-mail: molnarlaszlo82@t-online.hu   

Telefonon, vagy e-mailben önéletrajz megküldésével

Sander Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gépszerelõ 2021.10.08 2021.12.06
"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munáltató.

személyesen, telefonon: 30/374-1320 e-mailben: 

sanderbaukft@gmail.com

Sander Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.10.08 2021.12.06
"C" kategóriás jogosítvány megléte elvárás. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munáltató.

személyesen, telefonon: 30/374-1320 e-mailben: 

sanderbaukft@gmail.com

Sander Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Földmunkagép 

és hasonló 

könnyû- és 

nehézgép 

kezelõje

2021.10.08 2021.12.06

"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Pályakezdõk 

jelentkezését is várja a munáltató. Keresni lehet: Szilágyi 

János - 30/374-1320

személyesen, telefonon: 30/374-1320 e-mailben: 

sanderbaukft@gmail.com

Zala Matrac Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Bútor- és 

lakástextil-eladó
2021.10.08 2021.12.06

Bútor és matrac boltba várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését, eladói munkakör betöltéséhez. Szakmai 

végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ jelentkezését is 

várják. Munkaidõ: 9.00-17.00 Fizetés: 219.000,- Ft/hó-tól 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket e-

mailben várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

zalamatrackft@gmail.com

e-mailben: zalamatrackft@gmail.com

BE-TY TRANS Szállítmányozási 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Áruterítõ 

gépkocsivezetõ
2021.10.08 2021.12.06

Elvárások: - 8. általános iskola - "B" kategóriás jogosítvány 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Belsõ Tamás 

Tel.: 30/204-9777

telefonon: 30/204-9777



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Alkatrész-

értékesítõ, eladó
2021.08.11 2021.12.07

Trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel 

forgalmazásával foglalkozó cég keres alkalmazottat.Feladat: 

ügyfelek kiszolgálása, termékértékesítés, árajánlatok 

készítése, napi kapcsolat partnerekkel, vásárlókkal.Elõny: 

értékesítési, ügyfélkapcsolati tapasztalat, mûszaki 

végzettség, mûszaki rajz/terv olvasás.Targonca, illetve "B" 

kat. jogosítvány, önálló kreatív hozzáállás, átlagos fizikum 

kézi anyagmozgatás esetén.Jelentkezni lehet: telefonon 

munkanapokon 15-17 óra között:20/4848-260 illetve 

fényképes önéletrajz megküldésévele-mailben: 

nemeth.zoltan@hungarometal.hu

Telefonon, munkanapokon 15-17 óra között, illetve e-

mailben fényképes önéletrajz megküldésével

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Munkaruha- és 

védõruha-készítõ
2021.08.11 2021.12.07

Az Ergo-Dress Kft. gyakorlattal rendelkezõ varrónõt keres 

Nagypáliban található varrodájába. 1 mûszakos munkarend, 

rugalmas munkaidõ ( 6 órás, 8 órás) Útiköltség támogatás 

Jelentkezni Polgár Tibornénál lehet telefonon. Telefon: 

30/577-4842

Polgár Tibornénál telefonon

MH KIKNYP 12. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi  Iroda - 

Zalaegerszeg

Fegyveres 

szervek 

középfokú 

képesítést nem 

igénylõ 

foglalkozásai

2021.09.09 2021.12.07

Elvárások: - minimum 8 általános iskolai végzettség - magyar 

állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy 

tartózkodási hely - büntetlen elõélet - "C" kategóriás 

jogosítvány Munkaidõ: hétfõ-csütörtök: 7:30-16:00 és péntek: 

7:30-13:30 A szerzõdéses katonák részére biztosított: - 

várható havi bruttó kereset: 256.000,- Ft/hó - egyszeri 

szerzõdéskötési díj: bruttó 100.000,- Ft - bankszámla 

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

Ft/hó/fõ SZÉP kártya juttatás - térítésmentes laktanyai 

elhelyezés - ruházati ellátás - felszerelés - utazási 

költségtérítés Munkavégzés helye több helyõrségben: Gyõr, 

Pápa, Kaposvár, Veszprém, Székesfehérvár, Tata, Budapest, 

Várpalota Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-

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

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

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk 

utca 18.

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Marós 2021.08.12 2021.12.08

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

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

GOMBÁS JÁNOS 

ESZTERGÁLYOS
Esztergályos 2021.08.12 2021.12.08

A munkáltató pályakezdõk jelentkezését is várja. Telefonon: 

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Tornyos és Társa Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Lakatos 2021.01.05 2021.12.08
Molnár Judit Email címe: gazd.vez@tornyos.hu 

Telefonszáma: 92/566-050

AM EU Hilfe Dienst Kft Kõmûves 2021.08.12 2021.12.08
Pályakezdõk 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 2021.12.08

Pályakezdõk 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

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.10.11 2021.12.09

A munkáltató sátor és csarnok szerkezetek építéséhez várja 

munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési 

lehetõség.

személyesen, telefonon: 92/511-216, e-mailben: 

munka@zelt.hu

HORVÁTH 

GÁBOR,VÁLLALKOZÓ
Kertészmérnök 2021.08.13 2021.12.09 Jelentkezés telefonon: 06/30/902-7230

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ 

és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mûanyagipari 

gépkezelõ
2021.10.11 2021.12.09

Elvárások: - középfokú végzettség - számítógép-kezelõi 

ismeret Elõny: - mûszaki 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

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Építményszerkez

et-szerelõ
2021.10.11 2021.12.09

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez, 

elsõsorban lakatos végzettségû munkavállalók jelentkezését. 

Azonnali munkakezdési lehetõség.

személyesen, telefonon: 92/511-216, e-mailben: 

munka@zelt.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

I.C.C. Kft.

Általános 

egészségügyi 

asszisztens

2021.10.11 2021.12.09

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és Zala megye. 

Elvárások: - egészségügyi végzettség - szakdolgozói 

igazolvány - mûködési nyilvántartási igazolvány - "B" 

kategóriás jogosítvány - személygépkocsi - számítógép 

használat Fizetés: 350.000-500.00,- Ft/hó bruttó, 

megbeszélés szerint. A munka megbízásos és vállalkozói 

jogviszonyban is végezhetõ. A munkavégzés a lakóhely és 

annak 50 km-es körzetében történik. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben (fényképes önéletrajz megküldésével) 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Dr. Pohl Tibor Tel.: 30/288-

1111 (16.30-17.00 óra között) E-mail: info@icc.hu

telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 között) e-mailben 

fényképes önéletrajz megküldésével: info@icc.hu

"START-59" Vállalkozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Festõ és mázoló 2021.10.11 2021.12.09

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Munkájára 

igényes, józan életvitelû munkavállalók jelentkezését várják. 

Elvárás a szakmai végzettség. Elõnyt jelent a "B" kategóriás 

jogosítvány illetve a gyakorlat. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen 

(idõpontegyeztetés szükséges), telefonon és e-mailben is. 

Keresni lehet: Antos Lajos Tel.: 30//2270-525 E-mail cím: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com

személyesen (idõpontegyeztetés szükséges), telefonon: 

30/2270-525 e-mailben: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Anyagmozgató 2021.10.11 2021.12.09

A kiszállítandó anyagok elõkészítése, majd a kamionok le és 

fel pakolása, részben kézzel illetve targoncával. Az anyagok 

folyamatos leltározása, esetleges karbantartásában való 

közremûködés. Elvárás a 8 általános iskolai végzettség. 

Elõny a targoncavezetõi jogosítvány. Munkaidõ: 8:00-tól 

16:30-ig. Fizetés: 160 000 - 200 000 Ft/hó nettó. Jelentkezni 

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

mail: munka@zelt.hu

személyesen, telefonon: 92/511-216, e-mailben: 

munka@zelt.hu

Ágoston József egyéni vállalkozó

Épületvillamossá

gi szerelõ, 

villanyszerelõ

2021.08.13 2021.12.09
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.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Kármán Csaba Bálint vállalkozó Kõmûves 2021.08.13 2021.12.09

Munkavégzés helye változó, többségében Zalaegerszegen.  

Vidéki munkavégzés esetén az utazás és a szállás biztosított.  

Gyakorlat elonyt jelent. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint.  Pályakezdõk jelentkezését is várja a foglalkoztató. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a munkáltató. Személyes jelentkezés elott telefonon 

idõpont-egyeztetés szükséges. Keresni lehet: Kármán Csaba 

Bálint Tel.: 30/202-9923; E-mail cím: 

triplakomfort@gmail.com

Keresni lehet: Kármán Csaba Bálint. Tel.: 30/202-9923. E-

mail cím: triplakomfort@gmail.com

I.C.C. Kft.

Telefonos 

(multimédiás) 

értékesítési 

ügynök

2021.10.11 2021.12.09

Munkaidõ: 4-6-8 órás megbeszélés szerint. Munkavégzés 

helye: Zalaegerszeg és Zala megye. Elvárások: - érettségi - 1 

év értékesítési, call centeres gyakorlat Fizetés: 210.600-

400.00,- Ft/hó bruttó, megbeszélés szerint. Alapbéren felül 

plusz jutalék. A munka megbízásos és vállalkozói 

jogviszonyban is végezhetõ otthonról. Jelentkezéseket 

telefonon és e-mailben (fényképes önéletrajz megküldésével) 

várja a munkáltató. Keresni lehet: Dr. Pohl Tibor Tel.: 30/288-

1111 (16.30-17.00 óra között) E-mail: info@icc.hu

telefonon: 30/288-1111 (16.30-17.00 között) e-mailben 

fényképes önéletrajz megküldésével: info@icc.hu

Adorján Zsolt egyéni vállalkozó Pultos 2021.10.11 2021.12.09

Munkáltató a zalaszentmihályi Potyka Tanya Restaurant-

Panzióba keres pultos-felszolgáló munkatársat. Jelentkezni 

telefonon lehet. Telefon: 30/403-5337.

Jelentkezés: telefonon

"START-59" Vállalkozási Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2021.10.11 2021.12.09

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Munkájára 

igényes, józan életvitelû munkavállalók jelentkezését várják. 

Elvárás a szakmai végzettség. Elõnyt jelent a "B" kategóriás 

jogosítvány illetve a gyakorlat. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen 

(idõpontegyeztetés szükséges), telefonon és e-mailben is. 

Keresni lehet: Antos Lajos Tel.: 30//2270-525 E-mail cím: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com

személyesen (idõpontegyeztetés szükséges), telefonon: 

30/2270-525 e-mailben: 

abahotelzalaszentivan@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.10.12 2021.12.10

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft hulladékgyûjtõ gépjármûre 

tapasztalt gépjármûvezetõ kollégát keres. Feltétel:  - "C" 

kategóriás jogosítvány  - GKI kártya Elõnyt jelent: - "D","E" 

kategória - Jármûre szerelt daru bizonyítvány - Konténer 

emelõi  bizonyítvány  Munkabérrõl személyes elbeszélgetés 

során adnak tájékoztatást. Fényképes szakmai önéletrajzot a 

koltai.klementina@zkn.hu email címre várnak.

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével: 

koltai.klementina@zkn.hu

HYDROCOMP MÉLYÉPÍTÕ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2021.07.22 2021.12.10

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 

1/A.

KORONA PÉKSÉG KFT.
Áruszállító 

(gépkocsivezetõ)
2021.10.12 2021.12.10

Buzsáky Balázs Email címe: 

koronapekseg@koronapekseg.hu Telefonszáma: 20/983 

6720

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kõmûves 2021.10.12 2021.12.10

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják, de gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Sebestyén Máté 

Tel.: 20/436-8104

telefonon: 20/436-8104

Adorján Zsolt egyéni vállalkozó Szakács 2021.08.12 2021.12.10

A munkáltató a zalaszentmihályi Potyka Tanya Restaurant-

Panzióba keres szakácsot. Jelentkezni telefonon lehet: 

30/403-5337

Jelentkezni telefonon lehet: 30/403-5337

AKKSI IPARI ÉS 

KERESKEDELMI KFT.

Árufuvarozó 

(gépkocsivezetõ)
2021.10.12 2021.12.10

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Elvárások: - érettségi - 

"B" kategóriás jogosítvány Elõny: - targoncavezetõi engedély - 

gyakorlat Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

akksi@akksi.hu

e-mailben: akksi@akksi.hu

RICH Plus Invest Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mázoló, 

szobafestõ
2021.10.12 2021.12.10

Azonnali kezdési lehetõség, kiemelt fizetéssel. Munkavégzés 

Zalaegerszegen. Szakképzettség hiányában, gyakorlattal 

rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várja a 

munkáltató. Jelentkezni telefonon lehet: 30/9027-219

telefonon: 30/9027-219



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

LÉER-ZALA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Bolti eladó 2021.10.12 2021.12.10

Mezõgazdasági boltba keresnek elsõsorban mûszaki vagy 

vegyiáru végzettséggel rendelkezõ  eladó-pénztárost. 

Szakmai végzettséggel nem, de gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Elõny a kereskedelmi 

végzettség és a gyakorlat. Munkaidõ: 7.30-16.30. Minden 2.-

ik szombat: 8.00-12.00. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket fényképes önéletrajz megküldésével 

e-mailben várják. E-mail cím: leerzalakft@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

leerzalakft@gmail.com

GLOBAL METAL WELDING 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szerkezetlakatos 2021.10.12 2021.12.10

Részmunkaidõs foglalkoztatás is lehet, megegyezés szerint. 

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Rajzolvasási ismeret 

elõnyt jelent. Munkaidõ: 7.00-15.00 Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon 

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

Attila Tel.: 30/839-3242 E-mail cím: 

info@globalmetalwelding.hu

személyesen, telefonoin: 30/839-3242 e-mailben: 

info@globalmetalwelding.hu

Solaria Buildings Ingatlanfejlesztõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2021.10.12 2021.12.10

Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják, de gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

telefonon várja a munkáltató. Keresni lehet: Sebestyén Máté 

Tel.: 20/436-8104

telefonon: 20/436-8104

Szegleti Szolgáltató Betéti 

Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.10.12 2021.12.10

Élõ csirkék rakodása változó területen, állandó éjszakai 

munkavégzés. Jogosítvány megléte elõny, de nem feltétel. A 

munkavállalók utaztatását lakóhelyük és az indulás helye 

között a munkáltató biztosítja. Hazavihetõ, havi nettó fizetés: 

210.000 Ft/hó. Jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató 

de. 10.00-12.00 és du. 14.00-16.00 óra között. Keresni lehet: 

Farkas Zsuzsanna - 70/368-7831

telefonon 10.00-12.00 és 14.00-16.00 között: 70/368-

7831



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Mobillan-Sat Informatikai 

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

Informatikai 

hálózatirendszer-

telepítõ

2021.10.12 2021.12.10

Fõbb feladatok: - új ügyfeleknél internet- és 

telefonszolgáltatás kiépítése - hálózat fejlesztési és 

karbantartási munkák elvégzése - helyszíni hibaelhárítási 

feladatok ellátása Elvárások: - magasban végzett munkára 

való alkalmasság és hajlandóság - alapvetõ informatikai 

szaktudás - kábelezési munkákban való jártasság - "B" 

kategóriás vezetõi engedély Munkáltató ajánlata: - hosszú 

távú munkalehetõség - azonnali kezdés - teljes munkaidõs, 

alkalmazotti jogviszony Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket 8.00-14.00 óra között személyesen 

is várják. Telefonon egyéb idõben is: 70/613-5539

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

5539

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mechanikaigép-

karbantartó, -

javító 

(mûszerész)

2021.10.13 2021.12.11

Fõ feladatok: - Hagyományos fémipari gépek és hajtás 

vezérelt rendszerek karbantartása. - Hagyományos 

megmunkáló gépek javítása. - A géppark, berendezések 

gépész jellegû karbantartási és hibaelhárítási feladatainak 

elvégzése. - Preventív karbantartások elõírás szerint. 

Elvárások: - Középfokú gépész végzettség. - Gépipari 

területen szerzett tapasztalat. - Számítógép vezérelt gépek 

hidraulikus, pneumatikus, mechanikus ismerete. Jelentkezni 

lehet önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: 

ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. 

E-mail: hr.aqanton@aqg.se

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

HORVÁTH JÓZSEF EV. Pultos 2021.10.13 2021.12.11

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. 

Nyitvatartás: 6.30-21.00 között Munkaidõ, fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

telefonon: 30/708-1042

Anton Paar ShapeTec Hungary 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.10.13 2021.12.11 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari út 6/A



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Trenkwalder Kft.
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.10.13 2021.12.11

Többmûszakos szerzõdés, munkaidõkeretben szombati 

munkavégzés alapbérrel fizetve (nem túlóra). Belépéskor 

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

hónap próbaidot követoen akár nettó 170 000 Ft/hó. 1 hónap 

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

Cafeteria juttatás SZÉP kártyára havi nettó 24 000 Ft. 

Gépkocsival történo munkába járás útiköltség térítése: 15 

Ft/km. 3x10 perc munkaközi szünet programok pl. családi 

nap, mikulás ünnepség, karácsonyi céges vacsora oktatás, 

fejlodési lehetoség 

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

NC, CNC 

gépkezelõ
2021.10.13 2021.12.11

Fõ feladatok: - CNC szikraforgácsoló gépek üzemeltetése, 

mûködtetése, napi karbantartása, tisztítása - 

munkafolyamatok dokumentálása - termékek 

méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása - technológiai 

folyamatok közötti anyagmozgatás lebonyolítása Elvárások: - 

gépipari végzettség - informatikai alapismeretek - 3 

mûszakos munkarend vállalása Jelentkezni lehet önéletrajz 

megküldésével e-mailben vagy postai úton: ANTON 

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

hr.aqanton@aqg.se

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

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Marós 2021.10.13 2021.12.11

Fö feladatok: - CNC marógépek kezelése - A megmunkáló 

programok futtatása, ellenõrzése - Termékek 

méretellenõrzése, tisztítása, sorjázása Elvárások: - Gépipari 

végzettség - Szakmai tapasztalat CNC marógépek 

kezelésében - 3 mûszakos munkarend Elõny: - FANUC 

vezérlés ismerete elõny Munkavégzés helye: Zalaegerszeg 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 

önéletrajz megküldésével e-mailben vagy postai úton: AQ 

ANTON Szerszámgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u. 16. 

E-mail: hr.aqanton@aqg.se

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Trenkwalder Kft.
Mechanikaigép-

összeszerelõ
2021.10.13 2021.12.11

Stabil cégnél, hosszú távú munkalehetõség Kiemelt 

mûszakpótlék, bónusz, továbbá éves bruttó 400.000 Ft 

cafetéria Tiszta munkakörnyezet, ahol a biztonság az elsõ 

Folyamatos fejlõdési és elõrelépési lehetõség  Feladatok/ A 

Automata és fél-automata gépeken sorozatváltások 

végrehajtása, beállítási paraméterek elvégzése elõírt napi 

karbantartási lap elõírás szerinti vezetése Automata és fél-

automata gépek kezelése és termelési adatok gyûjtése 

Kisebb javítások elvégzése, érzékelõk tisztítása, rezgõ anyag 

adagolók beállítása Minõségügyi ellenõrzések elvégzése A 

minõségileg nem megfelelõ alkatrészek és részegységek 

elkülönítése Operátori tevékenység végzése SAP 

termelésirányítási rendszer használata  Feladatok/B 

Hegesztõ és automata gépeken a sorozatváltások 

végrehajtása, beállítási paraméterek és szerszámok 

cseréjének elvégzése A napi karbantartás elvégzése és az 

elõírt napi karbantartási lap elõírás szerinti vezetése 

Elektródák cseréje és csiszolása. Automata gépek kezelése 

és termelési adatok gyûjtése Kisebb javítások elvégzése, 

érzékelõk tisztítása, rezgõ anyag adagolók beállítása 

Minõségügyi ellenõrzések elvégzése A minõségileg nem 

megfelelõ alkatrészek és részegységek elkülönítése 

Operátori tevékenység végzése  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szabó, varró 2021.10.13 2021.12.11

Varrónõ munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a 

munkavállalók jelentkezését. Szakképzettség nem, de 

gyakorlat szükséges a munkakör betöltéséhez. Munkaidõ: 

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)

VIAPAN "DOLOGIDÕ" Munkaerõ 

Közvetítõ és Szolgáltató Kft.
Kézi csomagoló 2021.10.14 2021.12.12

Munkaidõ: egy vagy két mûszak 06 vagy 14 órától Fizetés: 

hetente vagy kéthetente kifizetve, napi 950- 1100 Ft/ óra 

Meghatározott településekrõl buszjárat. Túlóra lehetõség. 

Munkavégzés helye : Letenye vagy Sárvár

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Sütõ  tér 6.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb építési, 

szerelési 

foglalkozású

2021.10.14 2021.12.12

KAPUTECHNIKA üzletágban, betanított szerelõ munkakör 

betöltésére,  munkatársat keres - kiemelt bérezéssel - a 

Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47). Rokon 

szakmában gyakorlattal rendelkezõk elõnyben! Jelentkezés, 

fényképes önéletrajzzal, e-mailben, a 

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

történõ telefonos egyeztetést követõen személyesen, a 

délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szerkezetlakatos 2021.10.14 2021.12.12

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, lakatos szakképesítéssel 

rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai berendezések 

telepítésére és karbantartására, szervízelésére. A munkáltató 

kiemelt bérezést biztosít. Jelentkezni lehet e-mailben illetve 

személyesen. E-mail cím: munkaugy@liftgeneral.hu 

(fényképes önéletrajz megküldésével) Személyesen: a 

92/599-217 számon történõ telefonos egyeztetést követõen, 

a délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

VIAPAN "DOLOGIDÕ" Munkaerõ 

Közvetítõ és Szolgáltató Kft.

Egyszerû 

mezõgazdasági 

foglalkozású

2021.10.14 2021.12.12

Munkaidõ: egy vagy két mûszak 07 vagy 14 órától Fizetés: 

hetente kifizetve, napi 7 600-8 500 Ft/ nap Meghatározott 

településekrõl buszjárat

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Sütõ  tér 6.

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb építési 

szakipari 

foglalkozású

2021.10.14 2021.12.12

KAPUTECHNIKA üzletágban, szervíztechnikus segítõ 

munkakör betöltésére,  munkatársat keres - kiemelt 

bérezéssel - a Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47). 

Rokon szakmában gyakorlattal rendelkezõk elõnyben! 

Jelentkezés, fényképes önéletrajzzal, e-mailben, a 

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

történõ telefonos egyeztetést követõen személyesen, a 

délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Épületvillamossá

gi szerelõ, 

villanyszerelõ

2021.10.14 2021.12.12

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

munkájára igényes, lelkiismeretes, villanyszerelõ 

szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat keres, 

kaputechnikai berendezések telepítésére és karbantartására, 

szervízelésére. A munkáltató kiemelt bérezést biztosít. 

Jelentkezni lehet e-mailben illetve személyesen. E-mail cím: 

munkaugy@liftgeneral.hu (fényképes önéletrajz 

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

telefonos egyeztetést követõen, a délelõtti órákban.

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KÖNIG KFT
Karbantartó 

villanyszerelõ
2021.08.17 2021.12.13

Feladatok: -a gyár termelõ berendezéseinek, gépeinek 

elektromos javítása, karbantartása, felújítása, fejlesztése -

karbantartási munkalapok kezelése, pontos kitöltése -

karbantartási munkák dokumentálása Elvárások: -erõsáramú 

szakmai végzettség vagy 2 év szakmai tapasztalat -alapfokú 

számítógépes ismeretek -elektromos rajzok olvasási 

készsége -3 mûszak vállalása Amit kínálunk: -hosszútávú 

munkalehetõség -útiköltség térítés (Mt. szerint)Elõnyt jelent 

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

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

Telefonon, vagy e-mailben

"Göcsej-Metál" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.10.15 2021.12.13

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

is várja a foglalkoztató. Állandó délutáni munkavégzés. 

Munkaidõ lehet 2 vagy 4 óra megbeszélés szerint Fizetés 

megegyezés alapján. Jelentkezéseket személyesen, 

telefonon és e-mailben is várják. Keresni lehet: Lengyel 

Tünde Tel.: 30/200-7762 E-mail cím: 

penzugy@gocsejmetal.hu

telefonon: 30/200-7762 e-mailben: 

penzugy@gocsejmetal.hu

KÖNIG KFT
Gépbeállító 

mûszerész
2021.08.17 2021.12.13

Gépbeállító munkakörben szerzett tapasztalat elõnyt jelent.  

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

számon 

Telefonon: 06/30/904-7511 vagy 06/30/256-2615 számon

Salarkitek Építõ és Faipari 

Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2021.10.15 2021.12.13

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Elõny 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

ETALON Zala Építõipari és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2021.10.15 2021.12.13

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Munkavégzés 

Zalaegerszegen és környékén. Elõny: - kõmûves szakvizsga 

megléte elõnyt 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

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Szabó, varró 2021.10.18 2021.12.16

Szakképzettség illetve gyakorlat nem elvárás. Munkaidõ 

egyeztethetõ, a foglalkoztató rugalmas hozzáállása miatt. 

Fizetés 285.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) 

Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  út 165



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Logisztikai 

ügyintézõ
2021.10.18 2021.12.16

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését 

is várja a foglalkoztató. Elvárás a logisztikai végzettség. 

Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés 220.000,- Ft/hó bruttótól 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és e-mailben várja a munkáltató. E-mail cím: 

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, e-mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-

online.hu

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb textilipari 

foglalkozások
2021.10.18 2021.12.16

Szakképzettség illetve gyakorlat nem elvárás. Munkaidõ 

egyeztethetõ, a foglalkoztató rugalmas hozzáállása miatt. 

Fizetés 285.000,- Ft/hó bruttó. (100%-os teljesítmény esetén) 

Utiköltségtérítés: 86%

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  út 165

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Biztonsági õr 2021.10.19 2021.12.17

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - betöltött 18. 

életév - magyar állampolgárság - büntetlen elõélet - állandó 

belföldi lakcím Fizetés: 230.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató. A 

jelentkezéshez magyar nyelvû fényképes önéletrajz csatolása 

szükséges. E-mail cím: nagy.adam.zala@bv.gov.hu illetve 

mihalyfi.agnes@bv.gov.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: 

nagy.adam.zala@bv.gov.hu

Prizma FM Services Szolgáltató 

Kft.
Kórházi takarító 2021.10.19 2021.12.17

Egészségügyi intézménybe, több osztályra is keres a 

munkáltató takarítót. Feladatok: - kézi takarítási, fertõtlenítési 

feladatok ellátása - közlekedõk és szociális helyiségek tisztán 

tartása - szappanadagolók és kézfertõtlenítõ szerek 

folyamatos töltése Elvárások: - megbízhatóság - minõségi, 

korrekt munkavégzés Munkáltató ajánlata: - korrekt 

munkafeltételek - hosszú távú munkalehetõség - vidéki 

bejárás támogatás Munkarend, munkaidõ: a különbözõ 

osztályokon eltérõ Munkavégzés helye: Zalaegerszeg Szent 

Rafael Kórház Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon vagy e-mailben 

várják. Keresni lehet: Szilágyi Sarolta (tel.: 20/771-0470) 

illetve: Baksa Alexandra (tel.: 20/397-0656) E-mail cím: 

baksa.alexandra@prizma.hu

személyesen, telefonon: 20/771-0470 e-mailben: 

baksa.alexandra@prizma.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Biztonsági 

felügyelõ, 

büntetés 

végrehajtásban

2021.10.19 2021.12.17

Elvárások: - érettségi bizonyítvány - betöltött 18. életév - 

magyar állampolgárság - büntetlen elõélet - állandó belföldi 

lakcím Fizetés: 253.000-264.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató. A 

jelentkezéshez magyar nyelvû fényképes önéletrajz csatolása 

szükséges. E-mail cím: nagy.adam.zala@bv.gov.hu illetve 

mihalyfi.agnes@bv.gov.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: 

nagy.adam.zala@bv.gov.hu

Pernix Pharma Gyógyszergyártó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Minõségbiztosító 

gyógyszerész 

(gyógyszergyártá

sban)

2021.10.19 2021.12.17

FELADATOK: - dokumentációs rendszer mûködtetése 

(dokumentumok elõírás szerinti tárolása, kiadása, 

visszavonása, archiválása; nyilvántartás vezetése) - GMP 

dokumentumok ellenõrzése minõségbiztosítási szempontból - 

minõségbiztosítási eljárások készítése, ellenõrzése - 

telephelyen mûködõ termelõ területek (gyártás, csomagolás) 

minõségbiztosítási felügyelete - eltérések kezelése, 

kivizsgálások koordinálása - javító-megelõzõ intézkedések 

meghatározása, teljesülésének nyomon követése - 

változtatások kezelése - részvétel önellenõrzéseken, partneri 

auditokon, hatósági inspekciókon - beszállítók, szolgáltatók 

értékelése - oktatások szervezése, megtartása - termékek 

életciklusának értékelése - kockázatelemzések, kimutatások, 

statisztikák trendanalízisek készítése - részvétel a 

minõségbiztosítási rendszer karbantartásában, 

fejlesztésében ELVÁRÁSOK: - okleveles 

gyógyszerész/vegyész/vegyészmérnök vagy egyéb releváns 

végzettség - minõségbiztosítási rendszerszemlélet - 

középfokú angol nyelvtudás - felhasználói szintû 

számítástechnikai ismeret - önálló munkavégzés - pontos, 

precíz munkavégzés - jó szervezõ-és kommunikációs 

készség, probléma megoldó képesség ELÕNYT JELENT: - 

minõségbiztosítói vagy minõségbiztosításban szerzett 

tapasztalat - gyógyszeripari tapasztalat - GMP ismeret 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket e-

mailben (szakmai önéletrajz csatolásával) várja a munkáltató. 

E-mail cím: pernixpharma@pernixpharma.hu

e-mailben: pernixpharma@pernixpharma.hu (önéletrajz 

és motivációs levél csatolásával)

HOLIDAY PARTY SERVICE 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Ruházati gép 

kezelõje és 

gyártósor mellett 

dolgozó

2021.10.20 2021.12.18 Foglalkoztatónál: 8994 Kávás, Öreghegyi út 7



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

HOLIDAY PARTY SERVICE 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szabó, varró 2021.10.20 2021.12.18 Hári Lajos 30/982 28 96

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társság

Bolti eladó 2021.10.21 2021.12.19

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, 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

KAPORNAK-CENTER KFT.

Gyógyszerész, 

szakgyógyszerés

z

2021.10.21 2021.12.19

Szakgyógyszerész végzettség elvárás, de már a képzésben 

résztvevõk 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

MÁZDA Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társság

Benzinkúti eladó 2021.10.21 2021.12.19

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, 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 Termelõ, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társság

Kereskedelmi 

egység/szervezet 

vezetõje

2021.10.21 2021.12.19

Elvárások: - érettségi - mûszaki végzettség Munkaidõ, 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

TuttoPort Betéti Társaság
Dohányárudai 

eladó
2021.10.21 2021.12.19

Végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését is várják. Munkaidõ, 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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KAPORNAK-CENTER KFT.
Gyógyszertári 

asszisztens
2021.10.21 2021.12.19

Elvárás a gyógyszertári asszisztens végzettség. Pályakezdõk 

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.

Gyógyszertári és 

gyógyszerellátási 

asszisztens

2021.10.21 2021.12.19

Gyógyszertári szakasszisztens végzettség elvárás, de már a 

képzésben résztvevõk 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
2021.10.21 2021.12.19

Elvárás a gyógyszerész végzettség. Pályakezdõk 

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

GRATIS Közlekedési Kft. Autóbusz-szerelõ 2021.10.22 2021.12.20 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok  út 22.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság

Egyéb mûszaki 

foglalkozású
2021.09.01 2021.12.20 Foglalkoztatónál: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Intézményi 

takarító és 

kisegítõ

2021.08.26 2021.12.20 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Karát Kamion Transport Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.09.02 2021.12.20

Cégünk nemzetközi és belföldi sofõr kollégát keres.  

Zalaegerszegi, stabil háttérrel rendelkezõ családias légkörû 

cégünk nemzetközi fuvarozásban jártas munkatársat keres 

40 tonnás szerelvényre illetve kisteherautóra. A fuvarozásban 

érintett országaink Ausztria, Németország, Franciaország, 

Olaszország. Rendszeres körfuvarok, amelyek hétfõtõl 

péntekig tartanak.   Téged keresünk: - ha rendelkezel C,-E 

kategóriás érvényes jogosítvánnyal PAV vizsgával - GKI 

kártyával - digitális vezetõkártyával - igényes vagy magadra, 

a környezetedre és a munkavégzésedre  Amit nyújtunk : - 

hosszú távú, stabil munkahely - Zalaegerszegi telephelyi 

érkezés / indulás - kifogástalan minõségû szerelvények - 

munkaruha, védõeszközök 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: 

Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mezõgazdasági 

és ipari gép 

(motor) 

karbantartója, 

javítója

2021.03.25 2021.12.20

"ERGO-DRESS" Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb textilipari 

foglalkozások
2021.07.12 2021.12.20 Megváltozott munkaképességûek jelentkezést várjuk.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Csány László tér 2-

4.

Keresztury Dezsõ Városi 

Mûvelõdési Közp.

Általános 

karbantartó
2021.09.23 2021.12.20

Gorisek Attila Email címe: info@kereszturyvmk.hu 

Telefonszáma: 20/260 1491



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Szerkezetlakatos 2021.10.22 2021.12.20

Lakatos végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges 8.00-16.00 között. Keresni lehet: Farkas Ernõ Tel.: 

30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Értékesítési 

ügyintézõ, 

elõadó

2021.10.22 2021.12.20

Férfi és nõi munkavállalók jelentkezését is várják. 

Munkavégzés helye Zalaegerszegen. Elvárások: - legalább 

szakmunkás bizonyítvány - alapfokú számítástechnikai 

ismeretek (számlázás, készletnyilvántartás) Elõnyt jelent a 

hasonló területen szerzett gyakorlat. A munkáltató 

versenyképes fizetést biztosít. Jelentkezéseket személyesen, 

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

Farkas Ernõ Tel.: 30/500-1820 E-mail cím: 

farkas.erno@femszergep.hu

személyesen, telefonon: 30/500-1820 e-mailben: 

farkas.erno@femszergep.hu

Farkas Fémszerkezet és 

Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Fém- és egyéb 

tartószerkezet-

szerelõ

2021.10.22 2021.12.20

Fémipari végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várják. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés 

szükséges 8.00-16.00 között. Keresni lehet: Farkas Ernõ Tel.: 

30/500-1820

telefonon: 30/500-1820

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Kereskedelmi 

ügyintézõ
2021.10.25 2021.12.23

Zalaegerszegi telephelyû nemzetközi fuvarszervezõ cég 

fuvarszervezõ állásra motivált és sikerorientált alkalmazottat 

keres. Elvárások: - középfokú végzettség - angol és/vagy 

német tárgyalási szintû nyelvismeret (írásban és szóban is!) - 

számítástechnikai ismeret Elõny a tapasztalattal és kialakult 

kapcsolati rendszerrel való rendelkezés. Munkáltató ajánlata: - 

versenyképes jövedelem (bruttó 800 000 Ft) + teljesítmény 

arányos jutalék - céges telefon és laptop - igény esetén 

céges autó Érdeklõdni 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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Raktári árukezelõ 2021.10.25 2021.12.23

Feladatok: - bútoripari alapanyagok csomagolása, pakolása - 

gépek mellett árurakodás - hibás termékek szûrése 

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - jó fizikum - heti 3-

4 munkanap vállalása A munkavégzés egyszerûsített 

foglalkoztatásban. Havi 15 munkanap. Munkaidõ: 7.30-16.30 

vagy 2 mûszakos munkarend. Fizetés: 963,- Ft/óra bruttó, 

plusz mûszakpótlék. Heti fizetés. Jelentkezéseket telefonon 

várják. Keresni lehet: Urbán Szidónia Tel.: 30/7868-404

telefonon: 30/7868-404

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.
Lakatos 2021.10.25 2021.12.23

Zalaegerszegi telephelyû nemzetközi fuvarszervezõ és 

fuvarozó cég lakatos alkalmazottat keres. Elvárások: - 

legalább középfokú végzettség - kreatív gondolkodás és 

cselekvõképesség - mûhelymunka vállalása Fizetés: bruttó 

530.000,- Ft/hó-tól megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Jámbor András Tel.: 

30/946-2192 E-mail cím: jambor.andras@camiongroup.hu

személyesen, telefonon: 30/946-2192 e-mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu

AQ ANTON Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gyártósori 

összeszerelõ
2021.10.25 2021.12.23

Fõ feladatok: - mûanyag termékek esztétikai ellenõrzése - 

egyszerû berendezések kezelése Elvárások: - középfokú 

gépipari végzettség - 8. általános iskolai végzettség - 3 

mûszakos munkarend vállalása 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

CAMION-GROUP 2000 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.
Lakatos 2021.10.25 2021.12.23

Zalaegerszegi telephelyû nemzetközi fuvarszervezõ és 

fuvarozó cég lakatos (2 fõs csoport vezetõt)  alkalmazottat 

keres. Elvárások: - legalább középfokú végzettség - kreatív 

gondolkodás és cselekvõképesség - mûhelymunka vállalása 

Fizetés: bruttó 660.000,- Ft/hó-tól megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Jámbor 

András Tel.: 30/946-2192 E-mail cím: 

jambor.andras@camiongroup.hu

személyesen, telefonon: 30/946-2192 e-mailben: 

jambor.andras@camiongroup.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MÁV ZRT FORGALMI 

CSOMÓPONT
Váltókezelõ 2021.10.26 2021.12.24

A munkakör betöltésének feltételei: alapfokú iskolai 

végzettség (8 általános) orvosi alkalmasság fizikai 

állóképesség Elõnyként értékeljük  középfokú végzettség 

(szakmunkás/szakiskola/szakközépiskola) Amit ajánlunk: 

Bérezés a munkakör betöltéséhez szükséges (munkáltató 

által biztosított) tanfolyam ideje alatt (2021-ben): Br.189.000 

Ft + juttatási csomag A hatósági vizsgát elsõ 

vizsgaalkalommal sikeresen teljesítõ munkavállalók bruttó 

40.000 Ft egyszeri juttatásban részesülhetnek. Bérezés a 

tanfolyam sikeres elvégzését követõen: pótlékokkal együtt 

akár Br.280.000-300.000 Ft + juttatási csomag A juttatási 

csomag tartalmazza: Szépkártya juttatás (a hatályos belsõ 

szabályozás szerint) Br. 350.000 Ft hûség bónusz év végén a 

havi bruttó alapbér 4%-ának megfelelõ önkéntes 

nyugdíjpénztári hozzájárulás havi nettó 3000 Ft összegû 

önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás A fenti 

juttatások a naptári évben ledolgozott munkanapok 

arányában kerülnek kifizetésre. Amit ajánlunk továbbá: biztos 

munkahely kiszámítható munkaidõ és jövedelem utazási 

kedvezmény (belföldön és egyes nemzetközi 

vasútvonalakon) egészségmegõrzõ program a tanulmányok 

idejére minden érintett munkavállalónak díjmentes szállás 

biztosítása szakmai fejlõdési lehetõség ruházati ellátás 

HEGEDUS ZOLTÁN Email címe: 

hegedus.zoltan2@mav.hu Telefonszáma: 30/950-9897



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

MÁV ZRT FORGALMI 

CSOMÓPONT

Általános 

karbantartó
2021.10.26 2021.12.24

1 fõt keresünk Sárhida-Lenti munkavégzési helyre, de Lenti 

telephellyel.  Munkarend:  általános nappalos 8 óra  A 

munkakör betöltésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség 

(8 általános) orvosi alkalmasság fizikai állóképesség 

Elõnyként értékeljük  B kategóriás jogosítvány középfokú 

végzettség (szakmunkás/szakiskola/szakközépiskola) 

feladatkörébe tartozó rendszerek, gépek, berendezések 

ismerete,  Amit ajánlunk: Bérezés (2021-ben): Br. 219.000 Ft 

(nettója 145.000)+ juttatási csomag  2022-tõl várható 

bérfejlesztés. A juttatási csomag tartalmazza: Szépkártya 

juttatás (a hatályos belsõ szabályozás szerint) Br. 350.000 Ft 

hûség bónusz év végén a havi bruttó alapbér 4%-ának 

megfelelõ önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás havi nettó 

3000 Ft összegû önkéntes egészségpénztári tagdíj-

hozzájárulás  A fenti juttatások a naptári évben ledolgozott 

munkanapok arányában kerülnek kifizetésre.  Amit ajánlunk 

továbbá: biztos munkahely kiszámítható munkaidõ és 

jövedelem utazási kedvezmény (belföldön és egyes 

nemzetközi vasútvonalakon) egészségmegõrzõ program 

szakmai fejlõdési lehetõség ruházati ellátás  Jelentkezését 

önéletrajz benyújtásával az alábbi email címre várjuk: 

hegedus.zoltan2@mav.hu, vagy lamperth.laszlone@mav.hu  

HEGEDUS ZOLTÁN Email címe: 

hegedus.zoltan2@mav.hu Telefonszáma: 30/950-9897

FORETEX Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Csomagoló-, 

palackozó- és 

címkézõgép 

kezelõje

2021.10.27 2021.12.25

A munkakör része az 5-10 kg-os csomagok emelése, így 

elvárás a jó fizikai képesség. Elvárás a 8. általános iskolai 

végzettség. Munkaidõ: 6.00-14.00 Fizetés: 200.000-300.000,- 

Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Kovács Nikoletta Tel.: 

70/4138-022 E-mail cím: kovacs.nikoletta@foretex.hu

személyesen, telefonon: 70/4138-022 e-mailben: 

kovacs.nikoletta@foretex.hu
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FORETEX Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.10.27 2021.12.25

A munkaköri feladat álló-, illetve ülõmunkaként is végezhetõ 

géprongyvágó gépsegítségével Elvárás a 8. általános iskolai 

végzettség. Munkaidõ: 6.00-14.00 Fizetés: 200.000-300.000,- 

Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Kovács Nikoletta Tel.: 

70/4138-022 E-mail cím: kovacs.nikoletta@foretex.hu

személyesen, telefonon: 70/4138-022 e-mailben: 

kovacs.nikoletta@foretex.hu

Fitos László egyéni vállalkozó
Száraztészta-

készítõ
2021.10.27 2021.12.25

Csomagolás, tésztakeverés, tésztakészítés a feladat. Férfi és 

nõi munkavállalók jelentkezését is várják. A betanítást a 

munkáltató vállalja. Munkaidõ: 6.00-14.00 Fizetés 180.000-

260.000,- Ft/hó nettó között, megegyezés, megbeszélés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Fitos László Tel.: 30/216-4988

személyesen, telefonon: 30/216-4988

DEALER LINE Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános 

asztalos
2021.10.28 2021.12.26 Telefonon és e-mailben

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Vendéglátóipari 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Pincér 2021.10.28 2021.12.26

A munkáltató pincér munkakör betöltéséhez várja a 

munkavállalók jelentkezését. Szakképzettség hiányában, 

gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is várják. 

Elõny a nyelvimeret és a gyakorlat. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, 

önéletrajz leadásával.

személyesen, önéletrajz leadásával

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru 

Nagykereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, 

kamionsofõr

2021.10.28 2021.12.26 Molnár Mátyás Telefonszáma: 30/602-4132

Galaxy Profiles GmbH 

Magyarországi Fióktelepe
Raktári árukezelõ 2021.10.28 2021.12.26

Alumínium profilok csomagolása a feladat. Fizikai munka 

raktárban. Munkaszerzõdéssel történõ foglalkoztatás. 

Munkaidõ: 8.00-17.00, ebédidõt a munkáltató biztosít. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Varga Flórián Tel.: 92/900-030 E-mail cím: 

florian.varga@galaxy-profiles.com

személyesen, telefonon: 92/900-030 e-mailben: 

florian.varga@galaxy-profiles.com
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RS Autójavító Szolgáltató Betéti 

Társaság
Gépjármûszerelõ 2021.10.28 2021.12.26

Pályakezdõk 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

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Vendéglátóipari 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szakács 2021.10.28 2021.12.26

Elvárások: - szakács végzettség - 3 év gyakorlat 2 mûszakos 

munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon, e-mailben 

önéletrajz megküldésével. Keresni lehet: Mozsolics Márta 

Tel.: 92/550-043 E-mail cím: info@aranybarany.hu

személyesen, telefonon: 92/550-043 e-mailben: 

info@aranybarany.hu

SOM-TEL Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ügyfél- 

(vevõ)tájékoztató
2021.08.31 2021.12.27

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

a piac szolgálatában. Egyik legnagyobb erõsségünk a 

munkatársakban rejlik, abban a csapatban, amely már évek 

óta tölti együtt a munkanapokat. Egyre bõvülõ 

megbízásainkból adódóan, hosszú távú munkavégzésre 

keresünk 5 fõ telefonos ügyfélszolgálati munkatársat.  

Feladatok: -bejövõ ügyfélszolgálati hívások fogadása -kimenõ 

hívások indítása -a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív 

tevékenységek ellátása  Amit kínálunk: -hosszú távú és biztos 

munkalehetõség -alkalmazotti, teljes munkaidõs jogviszony -

garnatált fix munkabér + kiszámítható, eredményeken alapuló 

jutalék rendszer -professzionális és kényelmes irodai 

környezet -könnyen megközelíthetõ belvárosi munkahely  A 

munkáltató részmunkaidõben is foglalkoztat, kisgyermekes 

anyukák, pályakezdõk jelentkezését is várja. Jelentkezés 

telefonon: 30/7762-415.

Telefonos egyeztetést követõen: 8900 Zalaegerszeg, 

Tompa Mihály utca 1-3.
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Hungast Zeg Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Konyhai kisegítõ 2021.08.31 2021.12.27

Piacvezetõ cégcsoportunk ZALAEGERSZEGI szolgáltatási 

területére keresünk munkatársakat KONYHAI KISEGÍTÕ 

munkakörbe.  MIÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI?  -Hivatalos, 

bejelentett, versenyképes munkabért, -Határozatlan idejû 

munkaszerzõdést, egész éves foglalkoztatást, -Kiszámítható, 

napi 8 órás munkaidõt kínálunk, -Távolsági bérleted árának 

86%-át minden hónapban kifizetjük számodra, -Ha a Te 

ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, többszöri 

pénzjutalomban részesülsz.   MILYEN FELADATOK 

VÁRNAK RÁD?  -A fõzéshez kapcsolódó feladatok elvégzése 

(pl. alapanyagok elõkészítése, eszközök tisztán tartása), -A 

konyha és a konyhához tartozó helyiségek takarítása.  

MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA?  -Hetente 5 

nap munkavégzés mellett a heti két pihenõnap biztosított a 

számodra, -Konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, ezért a 

délutánjaink szinte teljesen szabadok.  MILYEN 

FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A 

MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? Várjuk a jelentkezésed akkor 

is, ha nem rendelkezel végzettséggel, és/vagy ha korábban 

nem dolgoztál hasonló munkakörben!  Örömmel vesszük, ha 

van közétkeztetésben és/vagy egyéb vendéglátásban 

szerzett tapasztalatod.  Amennyiben a lehetõség felkeltette 

az érdeklõdésedet, küld el önéletrajzodat az 

munkaugy.zala@hungast.hu e-mail címre.  

E-mailben önéletrajz megküldésével az 

munkaugy.zala@hungast.hu címre

LoGing Kft.
Felelõs mûszaki 

vezetõ, építõipar
2021.10.29 2021.12.27

Építõipari tevékenységgel (fémszerkezetipar) foglalkozó cég, 

várja  munkavállalók jelentkezését felelõs mûszaki vezetõ 

munkakör betöltéséhez. Elvárás a legalább szakközépiskolai, 

technikumi végzettség. Gyakorlat nem elvárás, de elõnyt 

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
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LoGing Kft. Bádogos 2021.10.29 2021.12.27

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

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. Szerkezetlakatos 2021.10.29 2021.12.27

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

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

SMH TRADE Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános 

karbantartó
2021.09.01 2021.12.28

Dinamikusan fejlõdõ 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

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ács 2021.09.01 2021.12.28

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai 

végzettség nem szükséges, de megléte illetve a hasonló 

területen megszerzett gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen és telefonon is várja a munkáltató. Keresni 

lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

személyesen, telefonon: 30/427-9980
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2G TERVDESIGN KFT.
Géptervezõ 

mérnök
2021.09.13 2022.01.02

Pályakezdõ illetve diploma elõtt állók jelentkezését is várja a 

foglalkoztató. Munkakör: - anyagmozgató gépek gépészeti 

tervezése. - 3D modellek és gyártási rajzok készítése 

Solidworks-PDM környezetben Elvárások: - gépész BSC 

végzettség - 3 D tervezõ program alapszintû ismerete, pl. 

Solidworks Elõny: - hasonló munkaterületen szerzett 

tapasztalat - német nyelv társalgás szinten 

kapcsolattartáshoz - C #, Visual Basic, egyéb programozói 

alapismeretek Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Pályakezdõk és gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését is 

várják. Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is 

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

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

önéletrajz megküldésével)

személyesen, telefonon: 30/364-1432, e-mailben: 

gal.gyula@redwave.com

Prohumán 2004 Munkaerõ 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Humánerõforrás-

asszisztens
2021.11.04 2022.01.02

Elvárás: Nappali tagozatos tanulói jogviszony (Hr terület 

elõny) Jelentkezés: Önéletrajz küldése emailen: 

both.gergo@prohuman.hu

8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u.39. vagy Önéletrajz 

küldése emailen: both.gergo@prohuman.hu

2G TERVDESIGN KFT.
Egyéb mûszaki 

foglalkozású
2021.10.08 2022.01.02

Feladatok: - mûszaki árajánlatok bekérése, kiértékelése - 

kapcsolattartás kivitelezõ, gyártó cégekkel - megrendelések 

ellenõrzése, támogatása - üzemi összeszerelés támogatása, 

megfelelõség dokumentálása Elvárások: - felsõfokú mûszaki 

végzettség - német nyelvtudás, szóban és írásban - 

fémiparban szerzett 2-5 éves tapasztalat A munkavégzéshez 

céges autó, telefon, laptop rendelkezésre áll. Munkakezdés 

azonnal lehetséges. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. 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
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FA-ÁSZ ÉPÍTÕIPARI ÉS 

KERESKEDELMI BT.
Ács 2021.09.07 2022.01.03

Munkáltató tetõfedõ ácsot, illetve végzettség híján tetõfedõ 

segédmunkást keres Zalaegerszeg és Zalaszentgyörgy 

környékérõl.   Bérezés:  tetõfedõ segédmunkás esetén bruttó 

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

350.000 Ft  Érdeklõdni telefonon lehet Németh Ferencnél. 

Telefon: 30/3787182 

Telefonon Németh Péternél: 30/3787182

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületgépész-

technikus
2021.09.07 2022.01.03

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

EUROPLAY 2000 Vendéglátó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános 

karbantartó
2021.11.05 2022.01.03

személyesen, telefonon egyeztetett idõpontben: 30/377-

4080

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossá

gi szerelõ, 

villanyszerelõ

2021.09.07 2022.01.03

Elvárások: - villanyszerelõ 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 Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hûtõ-és 

klímaberendezés-

szerelõ

2021.09.07 2022.01.03

Elvárások: -hûtõ vagy klímaszerelõ végzettség -2 év 

gyakorlat -igényes munkavégzés -"B" kategóriás jogosítvány 

Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-

mail-ben várja a munkáltató. Keresni lehet: Moód Tímea Tel.: 

92/598-200 E-mail: info@klimatrend.hu 

A 92/598-200-as telefonszámon vagy az 

info@klimatrend.hu e-mail címen

Ricol-Tech Kft

Vezeték- és 

csõhálózat-

szerelõ (víz, gáz, 

fûtés)

2021.09.07 2022.01.03
A 30/946-5858 telefonszámon vagy a 

ricol.tech@gmail.com e-mail címen

ZALAI HUKE 

HULLADÉKKEZELÉSI KFT
Targoncavezetõ 2021.11.11 2022.01.09

Feladat: - gyártósor ellátása alapanyaggal - anyagmozgatás - 

üzemirend biztosítása - számítógépes rendszerben adatok 

rögzítése - dokumentumok rendszerezése Szükséges:  -3324 

gépcsoportra( vezetõüléses targonca) érvényes jogosítvány -

4511 gépcsoportra ( teleszkópos/ hidraulikus rakodó) 

érvényes jogosítvány  

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta út 65.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamosberende

zés-összeszerelõ
2021.11.11 2022.01.09

Feladat: áramerõsség szabályozó készülékek 

összeszerelése, minõségellenõrzése. Megváltozott 

munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várja a 

foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00.. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint, 219.000,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket 

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

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

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben: 

titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Kovács Gyula Bolti eladó 2021.11.11 2022.01.09

Munkáltató Zalaegerszeg, Sport u. 1. szám alatti (Tesco 

épülete), savanyúságokat árusító üzletébe vár bolti eladói 

pozícióba munkavállalót. Órabér: nettó 900 Ft/óra.  

Jelentkezni Kovács Gyulánál lehet telefonon: 0620/977-7711

Kovács Gyulánál telefonon

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.09.16 2022.01.10 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 8.

SPILLER 2000 KFT. Raktárkezelõ 2021.11.12 2022.01.10

Targoncavezetõi jogosítvány megléte elvárás. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: 

cafeteria. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-

mailben, bérigény megjelölésével. E-mail cím: 

spiller2000@spiller2000.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu és bérigény megjelölésével

SPILLER 2000 KFT.

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.11.12 2022.01.10

Elvárások: - érettségi - angol és/vagy német középfok Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: 

cafeteria. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-

mailben, bérigény megjelölésével. E-mail cím: 

spiller2000@spiller2000.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu és bérigény megjelölésével

SPILLER 2000 KFT. Forgácsoló 2021.11.12 2022.01.10

Szakmai végzettség elvárás. Fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: cafeteria. 

Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben, 

bérigény megjelölésével. E-mail cím: 

spiller2000@spiller2000.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu és bérigény megjelölésével

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb vas- és 

fémipari 

foglalkozások

2021.09.15 2022.01.11

Fémiparban daraboláshoz, csiszoláshoz elõkészítõt keres a 

munkáltató. 8. általános iskolai végzettség megléte elvárás. 

Érdeklõdni lehet munkanapokon 8.00-15.00 között, a 92/510-

760-as telefonon. Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés 

szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI ipartelep 

helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Lakatos 2021.09.15 2022.01.11

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

munkanapokon 8.00-15.00 között, a 92/510-760-as 

telefonon. Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés 

szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI ipartelep 

helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hegesztõ, 

lángvágó
2021.09.15 2022.01.11

Mûszaki rajzhoz és CO hegesztéshez értõ munkavállalók 

jelentkezését várja a munkáltató. Érdeklõdni lehet 

munkanapokon 8.00-15.00 között, a 92/510-760-as 

telefonon. Munkaidõ: 7.20-15.50, fizetés megbeszélés 

szerint.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI ipartelep 

helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13

Pannon-Work Személyzeti 

Szolgáltató Zártkörüen Müködõ 

Részvénytársaság

Gépésztechnikus 2021.11.16 2022.01.14

Feladatok : - gyártási folyamat felügyelete - a gyártási 

dokumentációk és gépbeállítások ellenõrzése - gyártási terv 

megvalósulásának biztosítása - szükség esetén 

hatékonyságnövelõ intézkedésekre vonatkozó javaslattétel, 

megvalósítás - a dolgozók munkájának koordinálása, 

értékelése Elvárások : - középfokú gépész végzettség - 

hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - mûszaki 

rajzolvasási ismeretek - önálló, precíz, lendületes 

munkavégzés  1 mûszakos munkarend. Fizetés 400.000-

500.000,- Ft/hó bruttó Érdeklõdni telefonon: Németh-Pásztor 

Katalin - 30/244-9797 Jelentkezéseket e-mailben, önéletrajz 

megküldésével várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

katalin.pasztor@pwork.hu

Önéletrajz küldése e-mailben: 

katalin.pasztor@pannonwork.hu

MÓBER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Benzinkúti eladó 2021.11.16 2022.01.14

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ 

havi 120 óra, munkaidõkeret beosztása szerint. Fizetés: 

150.000-180.000,- Ft/hó bruttó megbeszélés, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-

mailben is várja a foglalkoztató, önéletrajz leadásával. 

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

moberoil@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, TESKÁNDI út 38.

MÓBER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb, máshova 

nem sorolható 

egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási 

foglalkozású

2021.11.16 2022.01.14

Szakmai végzettség nem szükséges. Munkaidõ havi 120 óra, 

munkaidõkeret beosztása szerint. Fizetés: 150.000-180.000,- 

Ft/hó bruttó megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató, önéletrajz leadásával. Keresni lehet: 

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

moberoil@enternet.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, TESKÁNDI út 38.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALADIAG Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Gépésztechnikus 2021.11.16 2022.01.14

Munkáltató ipari berendezések javításához és 

beüzemeléséhez keres mechanikai és elektronikai területen 

jártas megbízható munkatársat. B kategóriás jogosítvány 

szükséges.   Jelentkezés: fényképes önéletrajz megküldése 

fizetési igény megjelölésével a zaladiag@zaladiag.hu e-mail 

címre.   Telefon: 20/367-5577

Fényképes önéletrajz megküldésésvel a 

zaladiag@zaladiag.hu e-mail címre

Hitel.hu Pénzügyi Tanácsadó 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Adatrögzítõ, 

kódoló
2021.11.16 2022.01.14

Érettségi bizonyítvány megléte elvárás. Munkakezdés: 7.30 

Fizetés: 219.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket önéletrajz 

megküldésével e-mailben várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

kreator2000bt@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

kreator2000bt@gmail.com

BALOG CELLULÓZ-GYÁRTÓ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Papír- és 

cellulózgyári 

munkás

2021.11.16 2022.01.14

Fizetés: bruttó 219.000-260.000 Ft. Jelentkezés: e-mailben, 

fényképes önéletrajz megküldésével E-mail cím: 

balog.celluloz@gmail.com Telefon: Balog Csaba 30/8686-

841

E-mailben, fényképes önéletrajz megküldésével

NB Forsz Szolgáltató és 

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Könyvelõ 

(analitikus)
2021.11.17 2022.01.15

Családias légkörben mûködõ támogató hozzáállású 

csapatunkba keresünk legalább 1 év tapasztalattal 

rendelkezõ képesített könyvelõt. Jelentkezés: szakmai 

önéletrajz megküldésével az ntiborne@sknb.hu e-mail címre 

Telefon: Németh Tiborné: 92/510-005/107-es mellék

Szakmai önéletrajz megküldése e-mailben

BRONTI 99. Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2021.11.17 2022.01.15

Munkáltató betanított munkára vár 2 fõ munkavállalót.  

Feladatok: technológiai tároló tartály tisztítása zárt térben és 

magasban. Jelentkezés: elõzetesen telefonon egyeztetett 

idõpontban személyes megjelenéssel. Telefon: 30/969-7539; 

30/226-4811 Cím: Bocfölde, Ady út 39.

Telefonon egyeztetett idõpontban személyesen.

Schindler Hungária Lift és 

Mozgólépcsõ Korlátolt 

Felelõsségü Társaság

Felvonószerelõ 2021.11.17 2022.01.15

Feladatok: - karbantartás, javítás és kisebb modernizációk 

elvégzése az ügyfél berendezésén - hibabejelentésekre 

történõ válaszadás, hiba bejelentési ügyelet vállalása - az 

Ügyfél tájékoztatása a berendezésének állapotáról, megelõzõ 

és javító eljárásokról, egyedi javításokról vagy 

modernizációkról Elvárások: - középfokú szakmai végzettség - 

"B" kategóriás jogosítvány - 1-2 év gyakorlat - utazási 

hajlandóság Fizetés: 250.000-400.000,- Ft/hó bruttó 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

önéletrajz megküldésével e-mailben várja a foglalkoztató. E-

mail cím: hr.hu@schindler.com Érdeklõdni telefonon. Keresni 

lehet: Zádori Beáta Tel.: 1/206-9000

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

hr.hu@schindler.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ 

és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Targoncavezetõ 2021.11.18 2022.01.16

Elvárások: - targoncavezetõi jogosítvány Nappalos 

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 Épületszigetelõ 

és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Mûanyagalapany

ag-feltöltõ
2021.11.18 2022.01.16

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

HELSA Konfekcióipari Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Textilipari gép 

kezelõje és 

gyártósor mellett 

dolgozó

2021.11.19 2022.01.17

Gyermekbarát, részmunkaidõs foglalkoztatás is megoldható. 

Betanítást a munkáltató biztosítja. 8 órás: 6-14.20 6 órás: 8-

14.20 Fizetés: 200.000-350.000,- Ft/hó bruttó megbeszélés, 

megegyezés szerint. Béren kívüli juttatás: jelenléti pótlék. 

Érdeklõdni lehet személyesen, telefonon. Tel.: 92/550-380

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság út 26/B.

HELSA Konfekcióipari Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Textilipari gép 

kezelõje és 

gyártósor mellett 

dolgozó

2021.11.19 2022.01.17

2 mûszakos munkarend. Betanítást a munkáltató biztosítja. 

Bérezés: 200.000-390.000,- Ft/hó bruttó, megállapodás és 

teljesítmény szerint. Béren kívüli juttatás: jelenléti pótlék. 

Jelentkezés személyesen, telefonon. Keresni lehet: Adorján 

Judit Tel.: 92/550-380

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság út 26/B.

AKKSI IPARI ÉS 

KERESKEDELMI KFT.
Raktárkezelõ 2021.11.19 2022.01.17

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Elvárások: - szakmunkás 

végzettség - targoncavezetõi igazolvány Elõny a gyakorlat. 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket e-

mailben várja a foglalkoztató. E-mail cím: akksi@akksi.hu

önéletrajz megküldésével e-maiiben: akksi@akksi.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári árukezelõ 2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Raktári munkás 2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Csomagológép-

kezelõ
2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Bolti eladó 2021.09.24 2022.01.19 Zalaegerszegi szaküzleteinkbe keresünk munkavállalókat.
jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése 

szükséges: 20/421-7086

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Minõségbiztosítá

si technikus
2021.10.19 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Pék, 

édesiparitermék-

gyártó

2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Egyéb takarító és 

kisegítõ
2021.10.19 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Élelmiszeripari 

gép kezelõje
2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Karbantartó 

technikus
2021.09.24 2022.01.19

Elektromos és mechanikus karbantartó munkakörben 

keresünk munkavállalókat.
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Targoncavezetõ 2021.09.24 2022.01.19 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.11.23 2022.01.21

A munkáltató telefonos asszisztensi feladatok - 

ügyféltoborzás és idõpontegyeztetés - végzésére keres 

munkavállalókat.  Jelentkezés személyesen és telefonon. 

Cím: Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38. Telefon: 70/300-2806

Jelentkezés személyesen és telefonon.

MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe

Pénzügyi elemzõ 

és befektetési 

tanácsadó

2021.11.23 2022.01.21

A jelentkezés feltétele: gazdasági szakirányú végzettség: 

gazdasági ügyintézõ vagy közgazdász. Vállalkozói 

jogviszony. Jelentkezés: személyesen és telefonon. Cím: 

Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38. Telefon: 70/300-2806 

Személyesen és telefonon.

SMH TRADE Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2021.11.25 2022.01.23

Budapesti központtal rendelkezõ, dinamikusan fejlõdõ cég kis 

létszámú, zalaegerszegi csapatába keres adminisztrációs 

munkára kollégát azonnali kezdéssel, alkalmazotti 

jogviszonyban.  Feladatok: - Beszerzésekkel és 

árajánlatokkal kapcsolatos ügyintézés - Megrendelések 

leadása, kezelése, nyomon követése - Ügyfelekkel és 

beszállítókkal való kapcsolattartás - Általános irodai 

feladatok, adatrögzítés, postázás  Elvárások: - Jó 

problémamegoldó képesség - Jó kommunikációs készség 

szóban és írásban egyaránt - Szakmai igényesség, 

hitelesség - Megbízható, terhelhetõ lojális személyiség - 

Logikus gondolkodásmód - Önálló munkavégzésre alkalmas, 

talpraesett személyiség - Számítógépes rutinos, felhasználói 

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

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal e-mailen: 

iroda.info.zeg@gmail.com címen 

Jelentkezés e-mailben

Tornyos és Társa Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Géplakatos 2021.11.26 2022.01.24

Géplakatos végzettséggel rendelkezõ munkavállalók 

jelentkezését várja a foglalkoztató. Munkavégzés a cég 

munkavégzési helyein. Munkakezdés: 7.00 óra. Fizetés: 

200.000-300.000,- Ft/hó bruttó Munkakörhöz kapcsolódó 

juttatás: utazás Jelentkezéseket személyesen, telefonon is 

várják. Tel.: 92/566-050

személyesen, telefonon: 92/566-050



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Karosszéria 

lakatos
2021.09.30 2022.01.25

Feladatok: - sérült személygépkocsik karosszéria javítása - 

karosszéria elemek beépítése - elõkészítés fényezésre, 

szakmai elõírások betartásával Elvárások: - "B" kategóriás 

jogosítvány - szakirányú karosszéria-lakatos végzettség - 

megbízható, önálló munkavégzés Munkáltató ajánlata: - teljes 

munkaidõs alkalmazotti munkaviszony - azonnali 

munkakézdés - versenyképes fizetés - stabil háttér - fejlõdési 

lehetõség Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben, fényképes önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autókereskedõ 2021.09.30 2022.01.25

Elvárások: - érettségi bizonyítvány - mûszaki ismeretek - 

számítástechnikai ismeretek - "B" kategóriás jogosítvány 

Munkáltató ajánlata: - teljes munkaidõs alkalmazotti 

munkaviszony - azonnali munkakézdés - versenyképes 

fizetés - stabil háttér - fejlõdési lehetõség Jelentkezni lehet 

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

allas@fordszanto.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

allas@fordszanto.hu

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Gépjármû- és 

motorkarbantartó

, -javító

2021.09.30 2022.01.25

Feladatok: - személygépjármûvek átvizsgálása, javítása, 

karbantartása - javítások szakszerû utasítás szerinti 

elvégzése - munkalapok javítási feladatok dokumentálása - 

állapot felmérés Elvárások: - "B" kategóriás jogosítvány - 

szakirányú autószerelõ/karosszéria-lakatos végzettség - 

megbízható, önálló munkavégzés Munkáltató ajánlata: - teljes 

munkaidõs alkalmazotti munkaviszony - azonnali 

munkakézdés - versenyképes fizetés - stabil háttér - fejlõdési 

lehetõség Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

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

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

allas@fordszanto.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépjármû- és 

motorkarbantartó

, -javító

2021.09.30 2022.01.25

Feladatok: - személygépjármûvek átvizsgálása, javítása, 

karbantartása - javítások szakszerû utasítás szerinti 

elvégzése - munkalapok javítási feladatok dokumentálása - 

állapot felmérés Elvárások: - "B" kategóriás jogosítvány - 

szakirányú autószerelõ/karosszéria-lakatos végzettség - 

megbízható, önálló munkavégzés Munkáltató ajánlata: - teljes 

munkaidõs alkalmazotti munkaviszony - azonnali 

munkakézdés - versenyképes fizetés - stabil háttér - fejlõdési 

lehetõség Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben, fényképes önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Autómosó 2021.09.30 2022.01.25

Feladatok: - gépjármûvek  külsõ belsõ takarítása - 

autóápolási feladatok - fûkaszálási, növényzetápolási (bokor 

?sövény vágás, nyírás) munkák  - csúszásmentesítés 

hóeltakarítás Elvárások: - "B" kategóriás jogosítvány - önálló 

munkavégzés - tapasztalat gépek mindennapi 

használatában, kezelésében. Munkáltató ajánlata: - teljes 

munkaidõs alkalmazotti munkaviszony - azonnali 

munkakézdés - versenyképes fizetés - stabil háttér - fejlõdési 

lehetõség Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

megküldésével e-mailben. E-mail cím: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben, fényképes önéletrajz megküldésével: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

Ford Szántó Autó Szántó Kft. Autómosó 2021.10.01 2022.01.25

Feladatok: - gépjármûvek  külsõ belsõ takarítása - 

autóápolási feladatok - fûkaszálási, növényzetápolási (bokor 

?sövény vágás, nyírás) munkák  - csúszásmentesítés 

hóeltakarítás Elvárások: - "B" kategóriás jogosítvány - önálló 

munkavégzés - tapasztalat gépek mindennapi 

használatában, kezelésében. Munkáltató ajánlata: - teljes 

munkaidõs alkalmazotti munkaviszony - azonnali 

munkakézdés - versenyképes fizetés - stabil háttér - fejlõdési 

lehetõség Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 

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

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

allas@fordszanto.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KOMPLEX-CONTO Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Könyvelõ 

(analitikus)
2021.11.30 2022.01.28

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség 

(pénzügyi-számviteli illetve mérlegképes könyvelõ) elõnyt 

jelent. Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató. Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni e-mailben 

lehet. E-mail cím: konyveloirodazeg@gmail.com

e-mailben: konyveloirodazeg@gmail.com


