Foglalkoztató

MÓBER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zártkörüen
Müködõ Részvénytársaság

ZALADIAG Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

MÓBER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerû
szolgáltatási és szállítási
foglalkozású

Gépésztechnikus

Gépésztechnikus

Benzinkúti eladó

Érv. kezdete

2021.11.16

2021.11.16

2021.11.16

2021.11.16

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, TESKÁNDI út 38.
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

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 400.000500.000,- 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

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

2022.01.14

Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ havi
120 óra, munkaidõkeret beosztása szerint. Fizetés: 150.000180.000,- 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

Schindler Hungária Lift és
Mozgólépcsõ Korlátolt
Felelõsségü Társaság

BRONTI 99. Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Felvonószerelõ

Egyszerû ipari
foglalkozású

NB Forsz Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Könyvelõ (analitikus)

EVO-KOMPLEX
Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mûanyagalapanyagfeltöltõ

EVO-KOMPLEX
Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Targoncavezetõ

HELSA Konfekcióipari
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Textilipari gép kezelõje és
gyártósor mellett dolgozó

Érv. kezdete

2021.11.17

2021.11.17

2021.11.17

2021.11.18

2021.11.18

2021.11.19

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

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.

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: 92/510005/107-es mellék

Szakmai önéletrajz megküldése e-mailben

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

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

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.

Foglalkoztató

HELSA Konfekcióipari
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Textilipari gép kezelõje és
gyártósor mellett dolgozó

Érv. kezdete

2021.11.19

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság út 26/B.
szerint. Béren kívüli juttatás: jelenléti pótlék. Érdeklõdni lehet
személyesen, telefonon. Tel.: 92/550-380

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

AKKSI IPARI ÉS
KERESKEDELMI KFT.

Raktárkezelõ

2021.11.19

2022.01.17

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Targoncavezetõ

2021.09.24

2022.01.19

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Karbantartó technikus

2021.09.24

2022.01.19

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Egyéb takarító és
kisegítõ

2021.10.19

2022.01.19

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Bolti eladó

2021.09.24

2022.01.19

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Raktári árukezelõ

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.

Minõségbiztosítási
technikus

2021.10.19

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.

Pék, édesiparitermékgyártó

2021.09.24

2022.01.19

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Élelmiszeripari gép
kezelõje

2021.09.24

2022.01.19

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

önéletrajz megküldésével e-maiiben: akksi@akksi.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.
Elektromos és mechanikus karbantartó munkakörben keresünk
munkavállalókat.

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

Zalaegerszegi szaküzleteinkbe keresünk munkavállalókat.

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges: 20/421-7086

Foglalkoztató

Munkakör

ÁTRIUM NET Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Értékesítési
szaktanácsadó

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Pénzügyi elemzõ és
befektetési tanácsadó

Tornyos és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

"AUTÓ-SZÁNTÓ"
Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Géplakatos

Karosszéria lakatos

Érv. kezdete

2022.01.11

2021.11.23

2021.11.23

2021.11.26

2021.09.30

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.01.20

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

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

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.

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.

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

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

Foglalkoztató

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

Ford Szántó Autó Szántó Kft.

"AUTÓ-SZÁNTÓ"
Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Autómosó

Autókereskedõ

Gépjármû- és
motorkarbantartó, -javító

Autómosó

Érv. kezdete

2021.10.01

2021.09.30

2021.09.30

2021.09.30

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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 emailben. E-mail cím: allas@fordszanto.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

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 emailben. E-mail cím: allas@fordszanto.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
allas@fordszanto.hu

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

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 emailben. E-mail cím: titkarsag@suzukiszanto.hu

e-mailben, fényképes önéletrajz megküldésével:
titkarsag@suzukiszanto.hu

Foglalkoztató

"AUTÓ-SZÁNTÓ"
Keresekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

KOMPLEX-CONTO
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Gépjármû- és
motorkarbantartó, -javító

Könyvelõ (analitikus)

Érv. kezdete

2021.09.30

2021.11.30

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

2022.01.28

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Szakmai végzettség (pénzügyiszámviteli 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

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges: 20/377-4080

EUROPLAY 2000
Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Általános karbantartó

2021.12.01

2022.01.29

Várható fizetés: 160.000-200.000,- Ft/hó nettó. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató.
Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges. Tel.: 20/377-4080 E-mail cím:
secretary@europlay2000.hu

EVO-KOMPLEX
Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Gépbeállító mûszerész

2021.12.01

2022.01.29

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

2022.01.29

Családias légkörben mûködõ támogató hozzáállású csapatunkba
keresünk legalább 1 év tapasztalattal rendelkezõ bérszámfejtõ, TB
ügyintézõ munkatársat. Jelentkezés: szakmai önéletrajz
megküldésével az ntiborne@sknb.hu e-mail címre Elõnyt jelent:
Kulcs-Bér program ismerete Telefon: Németh Tiborné: 92/510005/107-es mellék

Jelentkezés: szakmai önéletrajz megküldésével emailben.

2022.01.29

Munkáltató kosaras emelõgépek összeszerelésére keres
munkavállalókat. Jelentkezés módja: személyesen, telefonon, illetve
önéletrajz megküldésével az eropelift@t-online.hu e-mail címen.
Tárgyban kérjük megnevezni a megpályázott pozíciót. Telefon:
20/947-4767

Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Gépállomás utca 9

NB Forsz Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

EUROPELIFT Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Könyvelõ (analitikus)

Gépszerelõ

2021.12.01

2021.12.01

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. Várható fizetés: 150.000-180.000,- Ft/hó
nettó. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja
a munkáltató. Személyes jelentkezés elõtt telefonon idõpont
egyeztetése szükséges. Tel.: 20/377-4080 E-mail cím:
secretary@europlay2000.hu

Jelentkezés

EUROPLAY 2000
Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pultos

2021.12.01

2022.01.29

Anton Paar ShapeTec
Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2021.12.01

2022.01.29

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari út 6/A

Atlantis-Medencetechnika
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

2021.12.02

2022.01.30

telefonon: 30/143-9440

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

ZELT 2000.KERESKEDELMI
ÉS SZOLG.KFT.

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb mûszaki
foglalkozású

Rakodómunkás

2021.12.02

2021.12.02

2021.12.02

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges: 20/377-4080

2022.01.30

A munkáltató várja sátor és csarnok szerkezetek építéséhez a
munkavállalók jelentkezését. Azonnali munkakezdési lehetõség.
Fizetés: 300.000-500.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Tel.: 30/2048693

telefonon: 30/204-8693

2022.01.30

Az álláshoz tartozó feladat: - mûszaki koordinátor munkájának
segítése - mûszaki dokumentációk kezelése - RFID rendszer
kezelése - esetenként rajz készítése - ügyféllel egyeztetés Az
álláshoz tartozó elvárások: - MS Office magas felhasználó szintû
ismerte - Word, Excel, Outlook - Autocad Lite 2D felhasználói
ismerete - mûszaki végzettség - mûszaki érzék és érdeklõdés szakmai tapasztalat Idegen nyelv ismerete elõnyt jelent. Fizetés:
435.000-600.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint.
Cafeteriát biztosít a munkáltató. Jelentkezéseket telefonon és emailben várja a foglalkoztató. Tel.: 30/204-8693 E-mail:
munka@zelt.hu

telefonon: 30/204-8693 e-mailben: munka@zelt.hu

2022.01.30

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:
300.000-500.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Tel: 30/204-8693

telefonon: 30/204-8693

Foglalkoztató

SPIRIT AUTO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Jármûtakarító

Érv. kezdete

2021.12.03

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.01.31

Elvárások: - 8. általános iskola - "B" kategóriás jogosítvány gyakorlat Nappalos munkaidõ, munkakezdés: 8.00 óra Fizetés:
260.000-280.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket személyesen és
telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Gyenese Szabolcs
Tel.: 20/451-6352

személyesen, telefonon: 20/451-6352

Elvárások: - közgazdász diploma - számítástechnikai ismeretek "B" kategóriás jogosítvány - jó kommunikációs és problémamegoldó
készség Határozott idejû munkaszerzõdés: 2022.01.01.-2024.03.30.
Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó. Cafeteriát biztosít a munkáltató.
Keresni lehet: Köcse Tibor Tel.: 20/360-7530

telefonon: 20/360-7530

NAGYPÁLI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb ügyintézõ

2021.12.09

2022.02.06

Zeghajhosszabbítás Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Kozmetikus

2021.12.09

2022.02.06

Személyesen, vagy telefonon

CLANDESTINO Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Általános irodai
adminisztrátor

2021.12.10

2022.02.07

Írásban

Hungast ZEG Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Dietetikus és táplálkozási
tanácsadó

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Portás, telepõr, egyszerû
Kereskedelmi Korlátolt
õr
Felelõsségû Társaság

2021.12.13

2021.12.13

2022.02.10

2022.02.10

Elvárások: - szakmai végzettség - diploma - IT ismeret Fizetés:
300.000-450.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezni telefonon, személyes
találkozó egyeztetése céljából. Keresni lehet: Zima Alexandra Tel.:
20/3194-289

Telefon, utána személyes

A foglalkoztató megváltozott munkaképességû munkavállalók
jelentkezését várja. Elvárások: - 8. általános iskola - "B" kategóriás
jogosítvány 4 órás foglalkoztatás. Munkaidõ kezdete: 22.00 Fizetés: személyesen, telefonon: 92/331-201 illetve 30/491-2375
115.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket személyesen és telefonon is
várja a foglalkoztató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375

Foglalkoztató

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Általános irodai
adminisztrátor

Érv. kezdete

2021.12.14

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.02.11

Dinamikusan fejlõdõ, kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába
keres angol nyelvû adminisztrációs munkára gyakornokot azonnali
kezdéssel, alkalmazotti jogviszonyba. Feladatok: - külföldi
partnerekkel (angol nyelven) kapcsolattartás - beszerzésekkel és
árajánlatokkal kapcsolatos ügyintézés - megrendelések leadása,
kezelése, nyomon követése - ügyfelekkel és beszállítókkal való
kapcsolattartás Elvárások: - jó problémamegoldó képesség - jó
kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt - megbízható,
terhelhetõ lojális személyiség - logikus gondolkodásmód - önálló
munkavégzésre alkalmas, talpraesett személyiség - számítógépes
rutinos, felhasználói ismeretek (Word, Excel, stb.) Követelmények: angol nyelvtudás szóban és írásban Juttatások: - céges telefon bejelentett munkaviszony Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal e-mailben. E-mail cím:
iroda.info.zeg@gmail.com

fényképes önéletrajzzal: iroda.info.zeg@gmail.com

Dinamikusan fejlõdõ, kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába
keres adminisztrációs munkára gyakornokot azonnali kezdéssel,
alkalmazotti jogviszonyba. 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 - megbízható, terhelhetõ lojális
személyiség - logikus gondolkodásmód - szorgalmasság - betanítási
idõ után, önálló munkavégzésre alkalmas személy - számítógépes
rutinos, felhasználói ismeretek (Word, Excel, stb.) Elõny: - angol
nyelvtudás - honlap fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal e-mailben. E-mail cím: iroda.info.zeg@gmail.com

fényképes önéletrajzzal: iroda.info.zeg@gmail.com

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Általános irodai
adminisztrátor

2021.12.14

2022.02.11

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Számviteli és pénzügyi
tevékenységet folytató
egység vezetõje

2021.12.21

2022.02.18

Foglalkoztatónál:

Foglalkoztató

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Intézményi takarító és
kisegítõ

TRI-PLAST PRODUCT
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Mûanyagtermék-gyártó
gép kezelõje

BI'BOR-FA Termékgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és
kisegítõ

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Kereskedelmi ügyintézõ

Érv. kezdete

2022.01.03

2022.01.05

2022.01.05

2022.01.06

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.03.03

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését várja a
foglalkoztató. 4 órás foglalkoztatás. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint, 100.000,- 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

2022.03.05

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. 3 mûszakos munkarend.
Mûanyagipari tapasztalat elõnyt jelent. Fizetés: 250.000-300.000,Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
idõpont egyeztetését követõen személyesen, telefonon, önéletrajz
megküldésével e-mailben. Keresni lehet: Németh Attila (70/6078476) illetve Hári Tamás (70/207-8981) E-mail:
triplastkft@gmail.com

idõpont egyeztetését követõen személyesen, telefonon:
70/607-8476 önéletrajz megküldésével e-mailben:
triplastkft@gmail.com

2022.03.05

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. 6 órás foglalkoztatás.
Munkaidõ megbeszélés szerint. Fizetés: 160.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a foglalkoztató.
Keresni lehet: Dézsényi Hajnalka Tel.: 30/211-6215 E-mail cím:
kapcsolat@biborfa.hu

telefonon: 30/211-6215 e-mailben: kapcsolat@biborfa.hu

2022.03.06

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!) - Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) ismeret - kreativitás, pontosság, talpraesettség jó szervezõképesség és kommunikációs készség Elõny a fuvarozói
önéletrajz megküldésével e-mailben:
programok (Timocom, Transporeon) ismerete. Munkáltató ajánlata: - tamas.diana@camiongroup.hu, telefonon: 30/204-8907
versenyképes jövedelem (bruttó 900.000 Ft/hó) + teljesítmény
arányos jutalék - céges telefon és laptop - igény esetén céges autó
Érdeklõdni telefonon Kocsisné Tamás Diánál lehet a +3630/2048907 telefonszámon. Továbbá e-mailben, önéletrajz megküldésével
lehet jelentkezni a tamas.diana@camiongroup.hu e-mail címen.

Foglalkoztató

ZALAI HUKE
HULLADÉKKEZELÉSI KFT

Munkakör

Targoncavezetõ

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Lakatos

WHC Személyzeti
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Fém- és egyéb
tartószerkezet-szerelõ

CAMION-GROUP 2000
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI BT.

Lakatos

Érv. kezdete

2022.01.06

2022.01.06

2022.01.06

2022.01.06

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.03.06

Fõbb feladatok: - gyártósor ellátása alapanyaggal - késztermékek
kiadása - anyagmozgatói feladatok ellátása - üzemi rend biztosítása
- számítógépes rendszerben adatok rögzítése - dokumentumok
rendszerezése Elvárások: - legalább 8. általános iskolai végzettség targonca és/vagy teleszkópos/hidraulikus rakodóra érvényes
jogosítvány - 2 mûszakos munkarend vállalása Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen
és telefonon várja a foglalkoztató (7.40-16.00 között) Keresni lehet:
Banicz Péter Tel.: 30/942-8371

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65

2022.03.06

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

2022.03.06

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. 3 mûszakos munkarend.
Fizetés: 218.000,- Ft/hó bruttótól megbeszélés, megegyezés
szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - bejárás támogatása
Jelentkezéseket telefonon várják. Keresni lehet: Urbán Szidónia
Tel.: 30/7868-404

telefonon: 30/7868-404

2022.03.06

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Villamosberendezésösszeszerelõ

Épületvillamossági
szerelõ, villanyszerelõ

Villamosberendezésösszeszerelõ

Érv. kezdete

2022.01.10

2022.01.10

2022.01.10

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.03.10

Elsõsorban megváltozott munkaképességû munkavállalók
jelentkezését várja a foglalkoztató. A megváltozott
munkaképességû munkavállalók munkaideje: 4-6-8 órában is
lehetséges. Nem megváltozott munkaképességû munkavállalók
munkaideje: 8 óra. Munkaidõ: 7.30-16.00. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint, 200.000-220.000,- Ft/hó. 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

2022.03.10

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várja
a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint, 260.000-300.000,- Ft/hó. 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

2022.03.10

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várja
a foglalkoztató. Munkaidõ: 7.30-16.00. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint, 200.000-220.000,- Ft/hó. 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

Telefonon, illetve e-mailben önéletrajz megküldésével
Kovács-Kun Csilla részére

SOM-TEL Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Ügyfél- (vevõ)tájékoztató

2022.01.11

2022.03.11

A munkavégzéshez jó kommunikációs készség szükséges.
Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is
várjuk. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: telefonon, illetve
e-mailben önéletrajz megküldésével Kovács-Kun Csilla részére.
Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 7. Telefon:
30/776-2415; e-mail: kovacskun.csilla@somtel.hu

BALOG CELLULÓZGYÁRTÓ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Papír- és cellulózgyári
munkás

2021.11.16

2022.03.13

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

2022.05.30

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. Munkaidõ:
vezénylés szerint. Fizetés: 270.000-300.000,- Ft/hó megbeszélés,
megegyezés szerint. Szállás megbeszélés alapján. Jelentkezni lehet
személyesen, telefonon, e-mailben. E-mail cím: gyuri@zelkanet.hu
Érdeklodni telefonon. Keresni lehet: Hart György - 30/9797-206

személyesen, telefonon: 30/9797-206

GYURI-SZÁLLÁS
Vendéglátóipari Kft

Szakács

2022.01.03

Foglalkoztató

Pannon Mérnöki Iroda
Tervezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Gépészmérnök

Érv. kezdete

2022.01.03

Érv. vége

2022.12.31

Megjegyzés

Elvárások: - gépészmérnök diploma - angol középfok - "B"
kategóriás jogosítvány - felhasználói szintû számítógépes ismeret
Elõny: - CAD ismeret - kamarai tagság Pályakezdõk jelentkezését is
várja a munkáltató. Munkaidõ: 8.00-16.00 Fizetés: 350.000550.000,- megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon illetve e-mailben is várják. Keresni lehet:
Hadri Zsolt Tel.: 30/9934-230 E-mail cím: hadrizsolt@pmikft.hu

Jelentkezés

személyesen, telefonon: 30/9934-230, e-mailben:
hadrizsolt@pmikft.hu

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

