Foglalkoztató

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Kályhacsempe Manufaktúra
Kft

Munkakör

Általános karbantartó

Általános irodai
adminisztrátor

Egyszerû ipari
foglalkozású

Érv. kezdete

2022.04.12

2022.04.12

2022.02.10

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.10

Dinamikusan fejlõdõ, kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába keres
karbantartó munkára kollégát azonnali kezdéssel, alkalmazotti
jogviszonyba. Feladatok: - áru összekészítés, pakolás - kertészeti
munkák - épület karbantartás Elvárások: - minimum 8. általános
telefonon: 70/672-9593 e-mail: iroda.info.zeg.@gmail.com
iskolai végzettség Juttatások: - bejelentett munkaviszony Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal e-mailben vagy telefonon.. E-mail cím:
iroda.info.zeg@gmail.com Tel.: 70/672-9593

2022.06.10

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. Email cím: iroda.info.zeg@gmail.com

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

2022.06.10

Zalaegerszegi munkahelyre betanított kerámiaformázó munkakör
betöltéséhez várják a jelentkezõket. Általános kézügyességet igénylõ
kerámia ipari betanított munka. Kerámiaipari gyakorlat elõny, de nem
követelmény. 1 mûszakos munkarend, munkaidõ kezdete: 6.00
Fizetés: 205.000-230.000,- Ft/hó bruttó Útiköltség térítést a
munkáltató biztosít. Nõi munkavállalók jelentkezését is várják.
Jelentkezés elõtt telefonon idõpont-egyeztetés szükséges
munkaidõben. Keresni lehet: Abért István Tel.: 92/510-235

elõzetes telefonos egyeztetés után (92/510-235),
személyesen

Foglalkoztató

Munkakör

Segíts Ma a Holnapért
Alapítvány

Pék, édesiparitermékgyártó

MAZSEK Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti társaság

Pultos

Fitos László egyéni vállalkozó

Magyar Honvédség KIKNyP
20. Hadkiegészítõ és Toborzó
Iroda - Zala Megye

Pék, édesiparitermékgyártó

Fegyveres szervek
középfokú képesítést
igénylõ foglalkozásai

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.04.13

2022.06.11

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - gyakorlat Nappalos
munkakör, munkakezdés: 7.30 Fizetés: 260.000-320.000,- Ft/hó
bruttó. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a foglalkoztató.
Keresni lehet: Kasza Sándorné Tel.: 20/224-0022 E-mail cím:
takacspiroska29@gmail.com

telefonon: 20/224-0022 e-mailben:
takacspiroska29@gmail.com

2022.02.14

2022.06.14

2022.02.14

2022.04.19

telefonon: 30/214-8307

2022.06.14

Csomagolás, tésztakeverés, tésztakészítés a feladat. Férfi és nõi
munkavállalók jelentkezését is várják. A betanítást a munkáltató
vállalja. Munkaidõ: 6.00-14.00 Fizetés 300.000-350.000,- Ft/hó bruttó
között, megegyezés, megbeszélés szerint. Jelentkezéseket
személyesen, telefonon és e-mailben is várja a munkáltató. Keresni
lehet: Fitos László Tel.: 30/216-4988 E-mail cím: fitipaldi@indamail.hu

személyesen, telefonon: 30/216-4988 e-mailben:
fitipaldi@indamail.hu

2022.06.17

Elvárások: - érettségi megléte - 18-35 éves életkor - magyar
állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási
hely - büntetlen elõélet - egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság
Tanintézeti képzés idõtartama: 1 év. A végzést követõen õrmesteri
rendfokozatban hivatásos katonai szolgálat teljesítése. A képzés
helyszíne: Szentendre (6 hónap), a Magyar Honvédség katonai
szervezetei (szakkiképzés, 6 hónap). Várható fizetés: 323.786375.064,- Ft/hó bruttó Fizetésen kívüli juttatás: cafeteria, utazás
támogatása. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is
várja a foglalkoztató. Érdeklõdni lehet telefonon. Tel.: 30/627-1746 Email cím: zala.toborzo@mil.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
utca 18.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI SZENT
RAFAEL KÓRHÁZ

Munkakör

Beszerzési elõadó

Magyar Honvédség KIKNyP
Fegyveres szervek
20. Hadkiegészítõ és Toborzó középfokú képesítést nem
Iroda - Zala Megye
igénylõ foglalkozásai

Érv. kezdete

2022.04.19

2022.04.19

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.17

munkakör betöltésének feltételei: - legalább középfokú, lehetõleg
szakirányú (pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, logisztikai) végzettség
- minimum felhasználó szintû Microsoft Excel és Word ismeretek - jól
terhelhetõ, jó stressztûrõ képesség - büntetlen elõélet - a SARS-COV2 elleni védõoltással való rendelkezés, vagy a mentesítésrõl szóló
orvosi szakvélemény bemutatása A pályázathoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajz - a végzettséget igazoló okiratok
másolata - erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésrõl szóló igazolás nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk
megismerhetik A munkakör betölthetõségének várható idõpontja: az
elbírálást követõen azonnal. A pályázat benyújtásának határideje:
2022. április 23. A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Humán Erõforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetõjéhez kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot:
HEG/5/46/2022., valamint a munkakör megnevezését: ?Beszerzési
elõadó?. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 28. A
pályázatok elbírálásának eredményérõl értesítést küldünk. A pályázó
pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak
intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy
sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az
elbírálást követõen megsemmisítésre kerülnek.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklós út 1.

2022.06.17

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - 18-65 éves életkor magyar állampolgárság - állandó magyarországi lakóhely vagy
tartózkodási hely - büntetlen elõélet - cselekvõképesség egészségügyi, pszichikai, fizikai vizsgálat vállalása Munkavégzés
helyei: Gyõr,m Pápa, Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár,
Kaposvár, Budapest, Szentes, Szolnok, Kecskemét, Debrecen,
Hódmezõvásárhely, a Magyar Honvédség katonai szervezetei.
Várható fizetés: 282.285-400.000,- Ft/hó bruttó Fizetésen kívüli
juttatás: cafeteria, utazás támogatása. Jelentkezéseket személyesen,
telefonon és e-mailben is várja a foglalkoztató. Érdeklõdni lehet
telefonon. Tel.: 30/627-1746 E-mail cím: zala.toborzo@mil.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk
utca 18.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI SZENT
RAFAEL KÓRHÁZ

Munkakör

Konyhai kisegítõ

Érv. kezdete

2022.04.20

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.18

Egészségügyi szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs Fõbb feladatok: - anyagok, ill.
konténerek mozgatása (nehéz fizikai munka) - osztályokra történõ
ételszállítás - tálalásban részvétel, elõkészítõi munka Illetmény: A
Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti bér.
Munkakör betöltésének feltételei: - általános iskolai végzettség büntetlen elõélet - a SARS-COV-2 elleni védõoltással való
rendelkezés, vagy a mentesítésrõl szóló orvosi szakvé-lemény
bemutatása A pályázathoz kérjük csatolni: - részletes önéletrajz - a
végzettséget igazoló okiratok másolata - erkölcsi bizonyítvány, vagy
az igénylésrõl szóló igazolás - nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik A munkakör
betölthetõségének várható idõpontja: az elbírálást követõen azonnal A
pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19. A pályázatot a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erõforrás Gazdálkodási
Osztály osztályvezetõjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/5/39/2022., valamint a
munkakör megnevezését:"Konyhai betanított munkás". A pályázat
elbírálásának határideje: 2022. április 30.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklós út 1.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI SZENT
RAFAEL KÓRHÁZ

Munkakör

Konyhai kisegítõ

Érv. kezdete

2022.04.20

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.18

Fõbb feladatok: - takarítás, anyagmozgatás - tálalásban részvétel,
elõkészítõi munka - mosogatógép melletti munkavégzés Illetmény: A
Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti bér.
Munkakör betöltésének feltételei: - általános iskolai végzettség büntetlen elõélet - a SARS-COV-2 elleni védõoltással való
rendelkezés, vagy a mentesítésrõl szóló orvosi szakvélemény
bemutatása A pályázathoz kérjük csatolni: - részletes önéletrajz - a
végzettséget igazoló okiratok másolata - erkölcsi bizonyítvány, vagy
az igénylésrõl szóló igazolás - nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik A munkakör
betölthetõségének várható idõpontja: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19. A pályázatot a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erõforrás Gazdálkodási
Osztály osztályvezetõjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázati azonosítószámot: HEG/5/45/2022., valamint a
munkakör megnevezését: ?Konyhai betanított munkás ?. A pályázat
elbírálásának határideje: 2022. április 30. A pályázatok elbírálásának
eredményérõl értesítést küldünk.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklós út 1.

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI SZENT
RAFAEL KÓRHÁZ

Tóth Gábor egyéni vállalkozó

Munkakör

Egyéb magasan képzett
ügyintézõ

Szakács

Érv. kezdete

2022.04.20

2022.04.21

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.18

Munkakör betöltésének feltételei: építészmérnök, építõmérnök,
építészmérnök-asszisztens, vagy építész technikus végzettség
büntetlen elõélet a SARS-COV-2 elleni védõoltással való rendelkezés,
vagy a mentesítésrõl szóló orvosi szakvélemény bemutatása
pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajz a végzettséget igazoló
okiratok másolata erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésrõl szóló
igazolás nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevõk megismerhetik
A munkakör betölthetõségének
várható idõpontja: az elbírást követõen azonnal. A pályázat
benyújtásának határideje: 2022. április 19. A pályázatot a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erõforrás Gazdálkodási Osztály
osztályvezetõjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati azonosító számot: HEG/8/44/2021., valamint a munkakör
megnevezését: ?Építész ügyintézõ?. A pályázat elbírálásának
határideje: 2022. április 30. A pályázatok elbírálásának eredményérõl
értesítést küldünk. A pályázó pályázati anyagának benyújtásával
hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez,
valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa
benyújtott dokumentumok az elbírálást követõen megsemmisítésre
kerülnek.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklós út 1.

2022.06.19

Szakács végzettséggel keresünk munkatársat 4, illetve 8 órás
Jelentkezés telefonon, vagy e-mailben. Tel.: 30/4828493;
munkaidõben. Idõsebb korosztály jelentkezését is várjuk.
30/9562467; 30/9042921; e-mail:
Jelentkezés telefonon, vagy e-mailben. Tel.: 30/4828493; 30/9562467;
tothpiacbisztro@gmail.com
30/9042921; E-mail: tothpiacbisztro@gmail.com

Könczöl Csaba Jenõ egyéni
vállalkozó

Jármûtakarító

2022.04.21

2022.06.19

Tóth és Tóth Market Betéti
Társaság

Dohányárudai eladó

2022.04.21

2022.06.19

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Elõny a hasonló területen
szerzett tapasztalat. Fizetés: 300.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 21.
személyesen várja a munkáltató. Érdeklõdni telefonon lehet. Tel.:
70/580-6206
Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailben önéletrajz megküldésével.
Telefon: 30/9042921; 30/4828493 E-mail:
tothestothmarketbt@gmail.com

Telefonon,vagy e-mailben önéletrajz megküldésével. Tel.:
30/9042921; 30/4828493. E-mail:
tothestothmarketbt@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

SOM-TEL Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Ügyfél- (vevõ)tájékoztató

2022.04.22

2022.06.20

A munkavégzéshez jó kommunikációs készség szükséges. Bérezés
megegyezés szerint. Jelentkezés telefonon Kovács Kun Csillánál
30/776-2415 számon. Munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 7. E-mail: kovacskun.csilla@somtel.hu

Telefonos egyeztetést követõen személyesen. Telefon:
Kovács-Kun Csilla 30/7762415

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon: 30/372-6409
e-mailben: logingzeg@loging.hu

LoGing Kft.

Épület-,
építménybádogos

2022.02.15

2022.06.20

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várja a munkáltató. Munkaidõ kezdete: 7.00 óra.
Fizetés: 282.000-380.000,- Ft/hó bruttó megbeszélés, megegyezés
szerint. Személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon és e-mailben is
várják a jelentkezéseket. Keresni lehet: Ihász Szandra Tel: 30/3726409 E-mail: logingzeg@loging.hu

Pylon-94 Kft.

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.04.22

2022.06.20

Elvárások: - 8. általános iskola - gyakorlat 4 órás foglalkoztatás.
Munkakezdés: 16.00 óra. Fizetés: 100.000,- Ft/hó bruttó Keresni lehet:
Sipos Enikõ Tel.: 92/550-830 E-mail cím: allas@pylon.hu

telefonon: 92/550-830 e-mailben: allas@pylon.hu

2022.06.22

Feladat az alapanyagok kézi mozgatása, elõkészítése. Elvárás a 8.
általános iskolai végzettség. Állandó délelõttös munkavégzés,
munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 330.000-390.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket személyesen és telefonon várja a foglalkoztató. Tel.:
20/999-3980

személyesen, telefonon: 20/999-3980

Feladatok: - mûszakban dolgozó munkatársak irányítása - napi
együttmûködés a többi mûszakvezetõvel, karbantartóval és az
egységvezetõvel - a szervezeti egység céljainak elérése (minõség,
mennyiség és költségcélok betartása) - a munkafolyamatokban való
részvétel, optimalizálás Elvárások: - szakmunkás végzettség személyesen, telefonon: 30/9428-371 (7.40-16.00 között)
gyakorlat 2 mûszakos munkarend. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - utazás támogatása
Jelentkezéseket személyesen és telefonon várja a foglalkoztató.
Keresni lehet: Banicz Péter Tel.: 30/9428-371 (7.40-16.00 között)

K/M FRIGO-SYSTEM
Kereskedelmi, Ipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás

2022.03.02

ZALAI HUKE
HULLADÉKKEZELÉSI KFT

Mûszaki részegység
vezetõje (termelõ)

2022.04.25

2022.06.23

TYROL Mezõgazdasági és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Gépi fejõ

2022.04.25

2022.06.23

Feladat: félautomata fejõgép kezelése. Jelentkezés: Telefonos
egyeztetést követõen személyesen. Telefon: 30/6179186

Telefonos egyeztetést követõen személyesen. Telefon:
30/617-9186

Foglalkoztató

MouldTech Systems Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2G TERVDESIGN Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2G TERVDESIGN Korlátolt
Felelõsségû Társaság

HORVÁTH JÓZSEF EV.

Munkakör

Forgácsoló

Gépészmérnök

Egyéb mûszaki
foglalkozású

Pultos

Érv. kezdete

2022.04.25

2022.04.25

2022.04.25

2022.04.25

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.06.23

Elvárások: - NC, CNC gépkezelõ szakképzettség - 2 év gyakorlat
Fizetés: 350.000-500.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató, önéletrajz
megküldésével, bérigény megjelölésével. E-mail cím:
hr@mouldtech.hu

e-mailben: hr@mouldtech.hu önéletrajz megküldésével,
bérigény megjelölésével

2022.06.23

Pályakezdõ illetve diploma elõtt állók jelentkezését is várja a
foglalkoztató. Géptervezéshez keres munkatársakat. Solidworks 3D
környezetben készülnek a különbözõ anyagmozgató berendezések
modelljei és gyártási tervei. Elõny: - VBA vagy más programozási
nyelv ismerete - vagy CAD-CAM technikusi végzettség anyagmozgató gépek tervezésében való jártasság Fizetés: 280.000400.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint.
Pályakezdõk és gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését is várják.
Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is várja a
munkáltató. Munkáltató honlapja: www.2gplan.hu 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

2022.06.23

Adatbázis kezeléséhez keres a foglalkoztató munkatársakat.
Feladatok: - adatbázis kezelés - adatbázis üzemeltetés - alkalmazás
programozás Elvárások: - gépésztechnikus vagy mûszaki informatikai
mérnökasszisztens végzettség - gyakorlat - német és angol alapszintû
nyelvismeret Elõny: - német vagy angol társalgási szintû nyelvismeret C# programozás - 3D Cad alapismeret - SAP tapasztalat Fizetés:
280.000-500.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket személyesen, telefonon, e-mailben is várja a
munkáltató. Munkáltató honlapja: www.2gplan.hu 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

2022.06.23

Szakképzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várja a munkáltató. Nyitvatartás: 6.30-21.00 között
Munkaidõ megbeszélés, megegyezés szerint. Fizetés: 200.000260.000,- Ft/hó. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Tel.:
30/708-1042

telefonon: 30/708-1042

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

BRICK-ZALA Építõanyag
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Targoncavezetõ

2022.02.24

2022.06.24

Elvárások: - szakmunkás végzettsélg - targoncavezetõi jogosítvány - 12 év gyakorlat Nappalos munka, munkakezdés: 8.00 óra. Fizetés:
személyesen, telefonon: 302-9385 e-mailben: brickzala@t290.000-300.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket személyesen,
online.hu
telefonon és e-mailben is várja a foglalkoztató. Tel.: 30/302-9385 Email: brickzala@t-online.hu

"TÓ-KA-HÁZ" Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Konyhai kisegítõ

2022.04.26

2022.06.24

Rugalmas munkaidõ. Munkakezdés: 10.00 óra. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató.
Keresni lehet: Molnár Zoltán Tel.: 20/9466-613

telefonon: 20/9466-613

Kaman-Co Hungary Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb termékösszeszerelõ

2022.04.26

2022.06.24

Nappalos munkakör, munkakezdés: 7.30 8. általános iskolai
végzettség elvárás. Fizetés: 330.000-350.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várják.
Keresni Lehet: Kámán Géza Tel.: 30/296-4114 E-mail cím:
geza@kaman.co.hu

személyesen, telefonon: 30/296-4114 e-mailben:
geza@kaman.co.hu

KÖNIG KFT

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.04.25

2022.06.25

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

AZUR Facility Management
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

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

KÖNIG KFT
KÖNIG KFT

Szakács

Intézményi takarító és
kisegítõ

Konyhai kisegítõ

Egyéb termékösszeszerelõ
Egyszerû ipari
foglalkozású

Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256
2615

2022.06.25

Elvárások: - szakács végzettség - gyakorlat 2 mûszakos munkarend.
Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 260.000-400.000,- Ft/hó bruttó. A
munkáltató fizetésen kívül biztosít: - cafeteria - utazás támogatása telefonon: 92/550-043 önéletrajz leadásával személyesen,
Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen és e-mailben
e-mailben: titkarsag@aranybarany.hu
illetve telefonon is. E-mail cím: titkarsag@aranybarany.hu Tel.: 92/550043

2022.06.25

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség és az erkölcsi fedhetetlenség.
Munkaidõ több féle variációban is elérhetõ: - állandó délelõtt - állandó
délután - állandó éjszaka - váltómûszak délután-éjszaka Fizetés:
200.000,- Ft/hó bruttó alapbér. Jelentkezéseket telefonon és emailben is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Torma Brigitta Tel.:
70/331-3251 E-mail cím: torma.brigitta@gmail.com

2022.04.27

2022.06.25

Elvárások: - 8., általános iskolai végzettség - gyakorlat 2 mûszakos
munkarend. Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 200.000-240.000,- Ft/hó
bruttó. A munkáltató fizetésen kívül biztosít: - cafeteria - utazás
telefonon: 92/550-043 önéletrajz leadásával személyesen,
támogatása Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával személyesen és ee-mailben: titkarsag@aranybarany.hu
mailben illetve telefonon is. E-mail cím: titkarsag@aranybarany.hu
Tel.: 92/550-043

2022.04.25

2022.06.25

2022.04.25

2022.06.25

2022.04.27

2022.04.27

telefonon 8-12 között: 70/331-3251 e-mailben:
torma.brigitta@gmail.com

Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256
2615
Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256
2615

Foglalkoztató

Munkakör

KÖNIG KFT

Egyszerû ipari
foglalkozású

Érv. kezdete

2022.04.25

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256
2615

2022.06.25

WHC Személyzeti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb termékösszeszerelõ

2022.04.28

2022.06.26

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek, feltételek: - Több
mûszakos munkarend vállalása - Alapfokú számítógépes ismeretek Pontos, precíz munkavégzés - Felelõsségteljes munkavégzés,
tanulási hajlandóság Legfontosabb feladatok a következõk lesznek: Elektronikai termékek bevételezése, szétszerelése és szelektálása,
tesztelése, csomagoló anyagok elõkészítése - Megfelelõ minõségû és
mennyiségû termék gyártása utasítás szerint - A gyártósor számára
kijelölt munkahelyén a mûszakonkénti takarítások elvégzése
Munkáltató ajánlata: - Alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi
bónusz, mûszakpótlékok - Ajánlási bónusz - Professzionális, modern
munkakörnyezet - Stabil, multinacionális háttér - Szakmai fejlõdési és
elõrelépési lehetõség - Jó hangulatú és összetartó csapat Szükséges
végzettség: - Általános iskola

Klimatrend Hungary
Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági
szerelõ, villanyszerelõ

2022.04.29

2022.06.27

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen Moód
Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Telefonos egyeztetést követõen telefonon Moód
Tímeánál. Telefon: 30/946-5858

Koltai Invest Zala Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Burkoló

2022.03.01

2022.06.27

Cégünk 2 fõ hidegburkoló munkatársat keres 8 órás munkarendben.
Jelentkezés telefonon és/vagy személyesen. Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Hegyalja u. 29. 2 em/8. Telefon: 30/658-5108

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 29. 2.em/8.

Klimatrend Hungary
Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Vezeték- és csõhálózatszerelõ (víz, gáz, fûtés)

2022.04.29

2022.06.27

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen Moód
Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen
Moód Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Klimatrend Hungary
Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.04.29

2022.06.27

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen Moód
Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen
Moód Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

AGROLABOR-Z KFT.

Laborasszisztens,
vegyészet

2022.02.28

2022.06.28

Éves többszöri prémium fizetés.

AGROLABOR-Z KFT.

Vegyészeti laboráns

2022.02.28

2022.06.28

Éves többszöri prémium fizetés.

Zalaegerszeg

önéletrajz megküldésével e-mailben:
agrolabor@zelkanet.hu
önéletrajz megküldésével e-mailben:
agrolabor@zelkanet.hu

Foglalkoztató

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Kõmûves

KL-BAU JUNIOR Építõ és
Egyéb egyszerû építõipari
Ingatlanforgalmazó Korlátolt
foglalkozású
Felelõsségû Társaság

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.03.01

2022.06.29

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg és környéke. Szakmai végzettség
hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók jelentkezését is
várják. Fizetés 300.000,- Ft/hó bruttótól megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a
munkáltató. Keresni lehet: Párizs Laura Tel.: 30/427-9980

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.

2022.03.01

2022.06.29

Zalaegerszegi cég keresi megbízható, szorgalmas munkatársát.
Munkavégzés Zalaegerszeg és közvetlen környéke. Építõmesteri
munkák segítõ munkakör. Kiemelt bérezés. Érd: +36-30/427-9980

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.a

telefonon: 20/7757-699

MetaPlus Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb takarító és kisegítõ

2022.03.02

2022.06.30

Nõi és férfi munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató.
Munkavégzés Zalaegerszeg területén, különbözõ helyeken. Elvárások:
- 8 általános iskolai végzettség - 1-2 év gyakorlat Munkarend: 2
mûszak. Fizetés: 200.000,- Ft/hó bruttó. Útiköltség térítése.
Jelentkezéseket telefonon várják. Keresni lehet: Süle Judit Tel.:
20/775-7699 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

ORTOMÛ BT.

Forgácsoló

2022.05.02

2022.06.30

Forgácsoló végzettséggel rendelkezõ munkavállalók jelentkezését
várják. Munkakezdés: 7.00 óra. Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet telefonon. Tel.: 30/348-6467

telefonon: 30/348-6467

Böröcz-Papp Lajos Zsolt
vállalkozó

Sírkõkészítõ

2022.05.03

2022.07.01

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Munkakezdés: 7.00 óra.
Fizetés: 250.000-280.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket személyesen
és telefonon is várja a foglalkoztató. Tel.: 30/2940-252

személyesen, telefonon: 30/2940-252

2022.07.02

Elvárások: - forgácsoló végzettség - IT alapismeretek - gyakorlat
Hétfõtõl péntekig 3 mûszakos munkarend. Fizetés: 335.000-410.000,Ft/hó. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - utazás támogatása
Jelentkezéseket önéletrajz leadásával várja a foglalkoztató a
portaszolgálaton vagy e-mailben. Cím: 8900 Zalaegerszeg Sport u.
16. E-mail: hr.aqanton@aqg.se

személyesen, e-mailben: hr.aqanton@aqg.se

AQ ANTON Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Forgácsoló

2022.05.04

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Elvárt végzettség: 1./2000.(I.7) SzCsM rendelet melléklete szerint:
mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és
gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés
szakgondozó vagy felsõfokú szociális végzettség. MS Ofice ismerete
elvárás. 4-6 órás munkaidõ. Fizetés: 293.000-333.000,- Ft/hó bruttó
Jelentkezéseket szakmai önéletrajz megküldésével várja a
foglalkoztató. E-mail cím: alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu

szakmai önéletrajz megküldésével:
alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEGI
GONDOZÁSI KÖZPONT

Szociális segítõ

2022.05.04

2022.07.02

Prohumán 2004 Munkaerõ
Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb termékösszeszerelõ

2022.05.05

2022.07.03

8900 Zalaegerszeg Rákóczi F. út 13. PROHUMAN Iroda

TESCO-GLOBAL Áruházak
Zrt.

Bolti eladó

2022.03.09

2022.07.05

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Sport út 1.

EUROPELIFT Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Festékszóró, fényezõ

2022.03.09

2022.07.05

A munkavégzés helye: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9. Jelentkezés
módja: önéletrajzzal az uropelift@t-online.hu e-mail címen telefonon a
20/9474767 számon

Telefonon, e-mailben önéletrajz megküldésével

BALOG CELLULÓZGYÁRTÓ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Papír- és cellulózgyári
munkás

2021.11.16

2022.07.09

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

Sander Bau Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem
sorolható ipari és
építõipari foglalkozású

2022.05.11

2022.07.09

személyesen, telefonon egyeztetett idõpontben: 30/4701351

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

e-mailben: allas@tarr.hu

személyesen, telefonon: 30/269-6682 e-mailben:
renata.gango@whc-group.com

"TARR" Építõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségü Társaság

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

2022.05.11

2022.07.09

Feladatok: - Bejövõ hívások fogadása, ügyfelek pontos és szakszerû
tájékoztatása, kiszolgálása - Tarr Kft. teljes termékpalettájának
értékesítése telefonon - Értékesítési akciók, keresztértékesítési
folyamatok támogatása - Meglévõ ügyfélszerzõdések újrakötése,
hosszabbítása - Új ügyféligények felmérése, ajánlattétel,
szerzõdéskötés - Éves értékesítési tervszámok ütemezett, ellenõrzött
teljesítése Elvárások: - Középfokú végzettség (érettségi) - Kiváló
kommunikációs készség, precizitás - Kiemelkedõ kapcsolatteremtõ és
problémamegoldó képesség - Értékesítési attitûd - Felhasználói szintû
számítástechnikai ismeretek Elõnyök: - Távközlési piac és
szolgáltatások ismerete Munkáltató ajánlata: - Dinamikusan fejlõdõ,
vállalati háttér - Versenyképes jövedelem - Alkalmazotti jogviszony Béren kívüli juttatások, cafeteria - Folyamatos tanulási és elõrelépési
lehetõség - Elkötelezett tagokból álló erõs csapat Munkaidõ: napi
munkaidõ változó (munkanap és hétvége) Munkakezdés: azonnal,
megegyezés szerint.

WHC Személyzeti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.11

2022.07.09

A munkarend és egyéb: -1mûszak: 8:00-16:00 -elõny targoncavezetõi
engedély -bejárás támogatás gépkocsi, vagy bérlet -nyugodt,
hosszútávú munka -jó fizikai állóképesség szükséges

Ricco Design Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.11

2022.07.09

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

2022.02.15

2022.07.10

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

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

személyesen, telefonon: 92/331-201 illetve 30/491-2375

Foglalkoztató

Munkakör

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Villamosberendezésösszeszerelõ

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

Érv. kezdete

2022.01.10

2022.01.03

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.10

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

2022.07.10

4 órás foglalkoztatás. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint,
100.000,- Ft/hó-tól. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és emailben is várja a munkáltató. Tel.: 92/331-201 illetve 30/491-2375 Email cím: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

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

NB Forsz Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Könyvelõ (analitikus)

2021.11.17

2022.07.10

WHC Személyzeti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.02.06

2022.07.10

WHC Személyzeti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyéb termékösszeszerelõ

2022.01.13

2022.07.10

Zalaegerszegre több telephelyre is keresa foglalkoztató
munkavállalókat termékösszeszerelõi pozícióra villamosipari területen!

Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.

HIRO-GEOTHERM
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.12

2022.07.10

2 mûszakos munkarend. Elõnyt jelent a "B" kategóriás vagy
magasabb besorolású jogosítvány. Fizetés: 280.000-300.000,- Ft/hó
bruttó. Jelentkezéseket személyesen várja a foglalkoztató, telefonon
történt idõpont egyeztetést követõen. Keresni lehet: Gaál József Tel.:
20/344-7700

személyesen, idõpontegyeztetést követõen: 20/344-7700

Idõsek Otthona

Szociális gondozó,
szakgondozó

2022.03.11

2022.07.10

Elvárt végzettség: 1./2000.(I.7) SzCsM rendelet melléklete szerint.
Közalkalmazotti jogviszony. Fizetés: 310.000-316.000,-Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket e-mailben várja a munkáltató szakmai önéletrajz
megküldésével. E-mail cím: idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu

szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben:
idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu

személyesen: 8900 Zalaegerszeg Ady u. 2. telefonon:
30/7868-404

Foglalkoztató

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Munkakör

Villamosberendezésösszeszerelõ

Büntetés-véghajtási õr

Érv. kezdete

2022.01.10

2022.05.13

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.10

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.tonline.hu

személyesen, telefonon: 92/331-201 e-mailben:
titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

2022.07.11

Feladatok: - fogvatartottak ügyészségre, bíróságra történõ elõállítása,
szállítása - az intézetben lévõ fogvatartottak napirendjének
koordinálása, szervezése, betartatása - õrzési, felügyeleti, ellenõrzési
feladatok végrehajtása - az objektum fegyveres õrzése,
objektumvédelem Elvárások: - önálló és csapatmunkára való
alkalmasság - jó terhelhetõség - megbízhatóság és kötelességtudat precíz munkavégzés - együttmûködési készség - motiváltság szorgalom és fejlõdési hajlandóság Jogállás, illetmény és juttatások: A
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tagjainak
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 5. melléklete
alapján A, B munkaköri kategória szerint. Egyéb juttatás: - cafeteria telefonköltség A pályázatokat a Zalaegerszeg, Pf. 283. postacímen,
illetve elektronikusan a pinter.jozsef@bv.gov.hu és a
zalaeg.uk@bv.gov.hu e-mail címekre az intézet parancsnokának
címezve kell benyújtani. Bõvebb felvilágosítás a 06 92/ 313-433
telefonszámon kérhetõ.

jelentkezni lehet e-mailben, bõvebb felvilágosítás
telefonon

Foglalkoztató

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

BRONTI 99. Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

GÁZSZERVIZ 94.
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Munkakör

Konyhafõnök, séf

Egyszerû ipari
foglalkozású

Adatrögzítõ adminisztrátor

Érv. kezdete

2022.05.13

2021.11.17

2022.05.18

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.11

Végzendõ tevékenység: fogvatartottak foglalkoztatási felügyelete.
Hivatásos szolgálati jogviszony, fogvatartotti konyha üzemének
felügyelete és irányítása. Elvárások: - vendéglátóipari tapasztalat önálló és csapatmunkára való alkalmasság - jó terhelhetõség megbízhatóság - precíz munkavégzés Jogállás, illetmény és
juttatások: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi
tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 5.
melléklete alapján C munkaköri kategória szerint. Egyéb juttatás: cafeteria - telefonköltség - utazás A pályázatokat a Zalaegerszeg, Pf.
283. postacímen, illetve elektronikusan a pinter.jozsef@bv.gov.hu és
a zalaeg.uk@bv.gov.hu e-mail címekre az intézet parancsnokának
címezve kell benyújtani. Bõvebb felvilágosítás a 06 92/ 313-433
telefonszámon kérhetõ.

jelentkezni lehet e-mailben, bõvebb felvilágosítás
telefonon

2022.07.11

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.

2022.07.15

Fõbb feladatok: - vevõi igények kezelése, megrendelés felvétele kapcsolattartás és szoros együttmûködés ügyfelekkel, kollégákkal bejövõ hívások-reklamációk panaszok kezelése, továbbítása, logisztikai folyamatok koordinálása - folyamatokhoz kapcsolódó
adminisztratív feladatok ellátása - irodai adminisztratív feladatok
ellátása Követelmények: - érettségi bizonyítvány - felhasználói szintû
számítástechnikai ismeretek - kiemelkedõ kommunikációs készség
szóban és írásban - ügyfél-orientáltság, empátia, hitelesség, - döntési
készség, felelõsségérzet, problémamegoldó képesség, - önállóság,
terhelhetõség, stressz tûrõ képesség - pontosság, precizitás Hasonló
területen szerzett szakmai tapasztalat elõny, de nem feltétel.
Munkáltató ajánlata: - hosszútávú munkalehetõség - alkalmazotti
jogviszony - stabil vállalati háttér - kulturált munkakörnyezet Fizetés:
280.000,- Ft/hó bruttó. Cafeteriát biztosít a munkáltató. Jelentkezni
lehet személyesen a munkáltatónál.

Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca 8.

Foglalkoztató

Praktiker Építési - és
Barkácspiacok Magyarország
Kft.

Zala Megyei Rendõrfõkapitányság

HELSA Konfekcióipari
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Bolti eladó

Egyéb magasan képzett
ügyintézõ

Textilipari gép kezelõje és
gyártósor mellett dolgozó

Egyéb takarító és kisegítõ

Érv. kezdete

2022.05.18

2022.05.18

2022.03.24

2022.05.19

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.16

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - szakképzettség Keresnek
1-1 fõt: - építõanyag osztály - elektromos osztály - bútor osztály
Foglalkoztatás munkaidõkeretben. Kezdés: 7.50 Áruház nyitvatartása:
8.00-20.00, vasárnap: 9.00-17.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Béren kívüli juttatás: - cafeteria - vasárnapi pótlék - bejárási
költségtérítés Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével e-mailben
illetve önéletrajz leadásával az áruházban. Személyes találkozó
egyeztethetõ telefonon. Keresni lehet: Domoszlai Anikó Tel.: 70/3703615 E-mail cím: domoszlaia@praktiker.hu

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10

2022.07.16

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S
§. és 288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerint ??D? munkaköri
kategória A Zala MRFK Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági
Osztályán pénzügyi szakügyintézõi feladatkör ellátása. ( - Szakterület
speciális nyilvántartási rendszereiben történõ munkavégzés: pl
Forrás.NET, KKVTR, programok használata, Jelentések elõkészítése,
adatszolgáltatás teljesítése, számviteli és egyéb belsõ szabályzatok
elkészítésében, aktualizálásában történõ részvétel.)

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

2022.07.17

A munkáltató ukrán munkavállalóknak munkalehetõséget tud
biztosítani. Segít a szálláslehetõség megoldásában, a gyermekek
óvodában, iskolában történõ elhelyezésében. Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Érdeklõdni lehet személyesen, telefonon. Tel.:
92/550-380 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság út 26/B.

2022.07.17

Dinamikusan fejlodõ, kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába keres
irodaházába takarító munkára kollégát, heti 8 órában (egy alkalommal)
azonnali kezdéssel. Feladat az irodai területek, helyiségek folyamatos
takarítása, tisztán tartása. Elvárások: - megbízhatóság, precizitás - jó
terhelhetõség - önálló munkavégzés - igényes, tiszta munkavégzés
Juttatások: - bejelentett munkaviszony Fizetés megbeszélés,
megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató.
Jelentkezni lehet munkaidõben: - hétfõ-csütörtök: 8.00-16.00 - péntek:
8.00-14.00 Tel.: 70/672-9593

telefonon: 70/672-9593 (munkaidoben: 8-16 között)

Foglalkoztató

Munkakör

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Pénzügyi elemzõ és
befektetési tanácsadó

MetLife Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe

Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású

SMH TRADE Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pizza Boy

Általános irodai
adminisztrátor

Pizzakészítõ szakács

Érv. kezdete

2021.11.23

2021.11.23

2022.05.19

2022.05.20

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.17

A jelentkezés feltétele: gazdasági szakirányú végzettség: gazdasági
ügyintézõ vagy közgazdász. Szakirányú végzettséggel nem
rendelkezõk esetében a Magyar Nemzeti Bank által kiállított
tanúsítványt nyújtó 4 napos online függõ- vagy független
biztosításközvetítõi hatósági képzés elvégzésére van lehetõség,
Munkavégzés jellege: vállalkozói jogviszony. Jelentkezés:
személyesen és telefonon. Cím: Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38.
Telefon: 70/300-2806

Személyesen és telefonon.

2022.07.17

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.

2022.07.17

Dinamikusan fejlodõ, kis létszámú cég, zalaegerszegi csapatába keres
angol nyelvû adminisztrációs munkára gyakornokot azonnali
kezdéssel, hosszú távú 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 egyaránt - a nyelvvizsga nem
követelmény 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

2022.07.18

Pizza készítõ szakács munkakör betöltéséhez várja a foglalkoztató a
munkavállalók jelentkezését. Elvárás a 8. általános iskolai végzettség.
Állandó délután, kezdés: 14.00 óra. Fizetés: 380.000-450.000,- Ft/hó
bruttó, megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen, telefonon
és e-mailben is várják. Keresni lehet: Horváth Gábor Tel.: 30/8992261 E-mail: pizza.zeg@gmail.com

személyesen, telefonon: 30/899-2261 e-mailben:
pizza.zeg@gmail.com

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Telefonos egyeztetést követõen személyesen, vagy emailben. Tel.: 30/9570863; e-mail
szabob@mernokoffice.hu

CLARION GOLD
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft

Piaci, utcai árus

2022.05.20

2022.07.18

Feladat: piacokon fehérnemû, divatáru értékesítésére eladói
tevékenység végzése Jelentkezés: telefonos egyeztetést követõen
személyesen, vagy e-mailben elõzetes bemutatkozással Telefon:
0630/9570863; e-mail: szabob@mernokoffice.hu Elõny: -B kategóriás
jogosítvány -boltvezetõi képesítés -kereskedelmi tapasztalat
Jelentkezés: telefonos egyeztetést követõen személyesen, vagy emailben elõzetes bemutatklozással

KORONA PÉKSÉG KFT.

Egyéb takarító és kisegítõ

2022.05.20

2022.07.18

6 órás munkavégzés. Munkaidõ kezdete: 10.00 óra Fizetés: 180.000,Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon illetve e-mailben várja a
foglalkoztató. Tel.: 20/983-6720 E-mail:
koronapekseg@koronapekseg.hu

telefonon: 30/20/983-6720 e-mailben:
koronapekseg@koronapekseg.hu

telefonon: 30/20/983-6720 e-mailben:
koronapekseg@koronapekseg.hu

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

KORONA PÉKSÉG KFT.

Bolti eladó

2022.05.20

2022.07.18

Elvárások: - szakmunkás végzettség - "B" kategóriás jogosítvány pénztárgép kezelés ismerete Foglalkoztatás munkaidõkeretben.
Fizetés: 330.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon illetve emailben várja a foglalkoztató. Tel.: 20/983-6720 E-mail:
koronapekseg@koronapekseg.hu

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Pénzügyi ügyintézõ (a
pénzintézeti ügyintézõ
kivételével)

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

E-La Tabak Bt.

Kereskedõ

2022.02.01

2022.07.20

Foglalkoztatónál: csokeszter@index.hu címen illetve a
Telefonszáma: 70/214-8637

JW's Empire Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Recepciós

2022.03.02

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szállodai szobaasszony

2022.03.02

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Karbantartó technikus

2022.03.02

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Éttermi felszolgáló

2022.03.01

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

JW's Empire Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szakács

2022.03.02

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

T-CELL Plasztik
Mûanyagipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.03.09

2022.07.20

Jó fizikum, állóképesség, monotonítás tûrés, több mûszak vállalása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 101.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

Dinamikusan fejlõdõ cég, mely a föld geotermikus erejét használó
berendezésekhez alkatrészeket gyárt.Német, osztrák dán, belga
megrendeléseket teljesítenek Egyszerûen betanulható munka,
családias légkörben, kellõ rugalmasságot biztost ( szükség esetén el
lehet kéretõdni, amit késõbb le tud dolgozni.).A foglalkoztatás
egyenlõre egy mûszakban történik.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Izzó utca 2.

HIRO-GEOTHERM
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb építési, szerelési
foglalkozású

2022.03.29

2022.07.20

GOMBÁS JÁNOS
ESZTERGÁLYOS

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.03.22

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kert út 39.

Völler Ferenc egyéni
vállalkozó

Épületvillamossági
szerelõ, villanyszerelõ

2022.02.01

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 33

Ha gyorsan és önállóan tanulsz, ha a megoldásokat keresed, ha
szereted a kihívásokat, akkor téged keresünk. A legprofesszionálisabb
szolgáltatást akarjuk nyújtani az ügyfeleinknek, s ehhez keressük
azokat, akik részesei akarnak lenni a sikereinknek. Jól képzett, segítõ
csapatunk, kiemelkedõ szintû informatikai rendszerünk, több, mint 20
éves tapasztalatunk segít neked a gyors kezdésben, hogy mielõbb
hatékony tagja legyén a csapatunknak. Csak rajtad múlik milyen
gyorsan akarsz, tudsz fejlõdni, mi támogatni fogunk. Senkinek sem
szeretnénk minimálbért fizetni, mert nem minimálisan elégedett
ügyfeleket akarunk. Örömmel fizetünk az extra teljesítményért
kiemelkedõ bért. A home office nálunk nem vészhelyzeti eszköz,
hanem lehetõség. Nem számít honnan végzed el a munkádat, ha az
határidõre, pontosan készen van. Jelentkezz egy fényképes
önéletrajzzal!

NB Forsz Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Közgazdász statisztikus

2022.04.05

2022.07.20

ZALAKERÁMIA Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Feldolgozóipari szakmai
irányító, felügyelõ

2022.05.06

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Kerámiaipari terméket
gyártó gép kezelõje

2022.05.06

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Lakatos

2022.05.06

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

2022.05.06

2022.07.20

Foglalkoztatónál: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Mezõgazdasági és ipari
ZALAKERÁMIA Zártkörûen
gép (motor) karbantartója,
Mûködõ Részvénytársaság
javítója

8900 Zalaegerszeg Toldi Miklós út 11.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

PÁLFI PROFI FOOD
VENDÉGLÁTÓIPARI
KER.KFT

Konyhai kisegítõ

2022.04.06

2022.07.20

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Segédápoló, mûtõssegéd

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Ápoló, szakápoló

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Szociális gondozó,
szakgondozó

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

ZALA MEGYEI
GONDOSKODÁS
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY

Egyéb, máshova nem
sorolható ipari és
építõipari foglalkozású

2022.04.01

2022.07.20

A munkáltató magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését is
fogadja.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

Zala Megyei Rendõrfõkapitányság

Építõ- és
építésztechnikus

2022.05.23

2022.07.21

A Zala MRFK Gazdasági Igazgatóság Mûszaki Osztály állományában
magasépítõ technikusi feladatkör ellátása.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

Prizma Cleaning Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.03.25

2022.07.21

Cégünk legalább két oltással rendelkezõ takarítókat keres
zalaegerszegi egészségügyi intézmény takarítására. Jelentkezzni
Szilágyi Saroltánál lehet telefonon. Telefon: 20/771-04-70

Jelentkezni Szilágyi Saroltánál lehet telefonon. Telefon:
20/771-0470

Bakos & Bakos Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Éttermi felszolgáló

2022.05.24

2022.07.22

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hóvirág utca 2/C.
HEGYALJA CSÁRDA

Bakos & Bakos Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Szakács

2022.05.24

2022.07.22

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hóvirág utca 2/C.
HEGYALJA CSÁRDA

"TÓ-KA-HÁZ" Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Éttermi felszolgáló

2022.05.25

2022.07.23

Megjegyzés

Jelentkezés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Baross liget 1

Rugalmas munkaidõ, egyszerûsített foglalkoztatás. Munkakezdés:
10.00 óra. Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket
személyesen és telefonon várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Molnár
Zoltán Tel.: 20/9466-613

személyesen, telefonon: 20/9466-613

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

"TECHNOROLL" Mûszaki és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás

2022.05.26

2022.07.24

Megjegyzés

Jelentkezés

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.

B + N Referencia Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.05.26

2022.07.24

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - "B" kategóriás
jogosítvány A "B" kategóriás jogosítvány elengedhetetlen a
munkához, mert a vonatállomások között autóval kell közlekedni (ezt a
munkáltató biztosítja). A vonatállomások mind Zalaegerszeg
közelében vannak. A munkaidõ 7:00-15:00 hétfõtõl péntekig tart.
Fizetés: 220.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket telefonon és e-mailben
is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Vörös Csenge Tel.: 30/9466341 E-mail: csenge.voros@bplusn.hu címen tárgyban a
Zalaegerszegi munka megnevezéssel.

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Lakatos

2022.05.26

2022.07.24

Fémipari végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését várják. Fizetés 300.000-400.000,- Ft/hó bruttó,
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelenkezéseket telefonon várják.
Keresni lehet: Kocsi Attila Tel.: 30/311-8845

telefonon: 30/311-8845

KOMÁROMY Pékáru Elõállító
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pék, édesiparitermékgyártó

2022.03.28

2022.07.24

Pékségünk 2 fõ péket keres de-du.-i mûszakra. Jelentkezni Nagyné
Török Piroskánál lehet a 20/441-8084 telefonszámon

Telefonos egyeztetést követõen személyesen. Telefon:
20/441-8084

KOMÁROMY Pékáru Elõállító
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és
kisegítõ

2022.03.28

2022.07.24

Cégünk pékségbe keres 3 fõ takarítót üzemen belüli takarításra.
Jelentkezni Nagyné Török Piroskánál lehet telefonon. Telefon: 20/44180-84

Elõzetes telefonos egyeztetés alapján személyesen.
Telefon: 20/441-8084

Cukorfalatkávézó Kft.

Pultos

2022.05.27

2022.07.25

Telefonon: 30/946-6341 e-mailben:
csenge.voros@bplusn.hu

Molnár Alexandra Email címre:
m.alexandra1985@gmail.com küldött önéletrajzzal

NB Forsz Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Könyvelõ (analitikus)

2021.12.01

2022.07.25

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

Leidli Norbert egyéni
vállalkozó

Épületasztalos

2022.05.27

2022.07.25

Munkavégzés Zala és Vas Megyében történik.

Jelentkezés: szakmai önéletrajz megküldésével emailben.

Foglalkoztatónál: 8997 Zalaháshágy, Hunyadi János utca
22.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Fémfestõ, fémmázoló

2022.05.27

2022.07.25

8. általános iskolai végzettséggel illetve gyakorlattal rendelkezõ
munkavállalók jelentkezését várják. Fizetés 250.000-350.000,- Ft/hó
bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelenkezéseket telefonon
várják. Keresni lehet: Kocsi Attila Tel.: 30/311-8845

telefonon: 30/311-8845

2022.07.25

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: 20/9474767

Foglalkoztatónál: 8992 Bagod, Gépállomás utca 9

2022.07.26

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

2022.07.26

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

2022.07.26

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 e-mailben várja a
foglalkoztató. Tel.: 30/204-8693 E-mail: munka@zelt.hu

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

EUROPELIFT Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû
Társaság

ZELT 2000.KERESKEDELMI
ÉS SZOLG.KFT.

Gépszerelõ

Rakodómunkás

Egyszerû ipari
foglalkozású

Egyéb mûszaki
foglalkozású

2021.12.01

2022.02.01

2022.02.01

2022.02.09

Foglalkoztató

Coop ABC

Munkakör

Bolti eladó

Érv. kezdete

2022.04.02

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.27

Szakirányú végzettség elvárás! 2 mûszakos munkarend. 7 órás
foglalkoztatás. Gépjármû útiköltség hozzájárulás. Fizetés: 2015.000227.500,- Ft/hó bruttó. Tömegközlekedési bérlet hozzájárulás.
Jelentkezéseket személyesen várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Illés
Lászlóné

Zalaegerszeg, Stadion út 2.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ipari utca 2/a

Telefonon és személyesen. Tel: 202248935; Cím: 8900
Zalaegerszeg, Malom u. 2.

NOVA BÚTOR Bútorgyár
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.30

2022.07.28

Varrás a végzendõ tevékenység. A munkakörbe szakképesítéssel
rendelkezõ munkavállalókat is keres a foglalkoztató, valamint
szakképesítés nélkül betanítással is van felvétel. A 8. általános iskolai
végzettség megléte elvárás. 2 mûszakos munkarend. Munkakezdés:
6.00 óra. Fizetés: 221.000-251.000,- Ft/hó bruttó/hó. Jelentkezéseket
személyesen várja a munkáltató, elõre egyeztetett idõpontban.
Keresni lehet: Fekete Ildikó Tel.: 92/577-110 E-mail: hr.hu@ada.at

WH Work Fiber Composite
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.30

2022.07.28

Feladat: erõsített mûanyag laminálása, gyantával történõ ragasztása.
A munkafolyamat elvégzése szakképzettséget nem igényel.
Jelentkezni telefonon és személyesen lehet. Tel.: 20/224-8935 Cím:
8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2.

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

"EGERSZEGHÚS" Hentesáru
Nagykereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Rakodómunkás

TITÁN-MOBIL Autójavító
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Gépjármû- és
motorkarbantartó, -javító

2022.03.21

TITÁN-MOBIL Autójavító
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Karosszéria lakatos

2022.03.21

Perczel Construct Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.05.30

2022.03.23

Érv. vége

2022.07.28

Megjegyzés

Jelentkezés

Zalaegerszegen az Egerszeghús Kft. dinamikus csapatába áru
összeállító raktáros (komissiózó) munkakörbe keres kollégákat teljes
munkaidõre, határozatlan idejû munkaszerzõdéssel, akár azonnali
kezdéssel! Fõbb feladatok, munkák: -Áru összeállítás megrendelõlap
szerint -Áruátvétel, átvett áruk rakodása, elhelyezése a raktár
területén, raktáron belüli áru mozgatása -A raktárrend és tisztaság
fenntartása és felügyelete -Raktári leltárak végzése, együttmûködés a
rendelésfelvevõ, számlakészítõ, kollegákkal -Termékek szavatossági
idejének figyelése. -Az álláshoz tartozó feltételek/elvárások: Önállóság, Terhelhetõség -Pontos, precíz munkavégzés -Lelkes és
elkötelezett hozzáállás, dolgozni akarás -Elõnyt élveznek érvényes
Jelentkezés e-mailben, telefonon. E-mail: egrszeghus@ttargonca vezetõi engedéllyel valamint hûtött élelmiszer ismeretekkel
online.hu; telefon: 30/6024132
rendelkezõk Amit kínálunk: -Versenyképes bérezés -Családias
munkahelyi légkör -Segítség a minél gyorsabb beilleszkedésben Stabil hosszú távú foglalkoztatás -Szabad hétvégék (munkavégzés
hétfõtõl péntekig, heti 40 óra) -Étkezési hozzájárulás! A feltüntettet,
bér az elsõ egy hónapos próbaidõre vonatkozik, annak leteltét
követõen a bérezés módosulhat az egyéni munkabírás és
rátermettség megítélése alapján! Ez esetben a bérezés megegyezés
alapján történik! Nyugdíjazott kollégák jelentkezését is várjuk akár
részmunkaidõben! Jelentkezés telefonon, e-mailben. Telefon: 30/6024132 E-mail: egerszeghus@t-online.hu

2022.07.30

Elvárások: - autószerelõ végzettség - 5 év gyakorlat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen (816 között) és telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Balogh
János Tel.: 30/2625-141

személyesen, telefonon: 30/2625-141

2022.07.30

Elvárások: - karosszéria-lakatos végzettség - 5 év gyakorlat Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen (816 között) és telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Balogh
János Tel.: 30/2625-141

személyesen, telefonon: 30/2625-141

2022.07.30

Pályakezdõk jelentkezését is várják. Napelemes kiserõmû
szereléséhez keres a foglalkoztató munkavállalókat. Söjtöri
munkavégzés. 8 órás foglalkoztatás, munkakezdés: 7.00 óra. Fizetés:
232.000-302.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon várják.
Keresni lehet: Perczel Krisztián Tel.: 20/459-6775

telefonon: 20/459-6775

Foglalkoztató

Holczmüller Éva egyén
vállalkozó

GYURI-SZÁLLÁS
Vendéglátóipari Kft

LIFTGENERÁL Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

LIFTGENERÁL Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Munkakör

Pultos

Szakács

Épületvillamossági
szerelõ, villanyszerelõ

Egyszerû ipari
foglalkozású

Érv. kezdete

2022.01.18

2022.01.03

2022.01.17

2022.01.17

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.30

Munkavégzés: 8996 Zalacséb Rákóczi u. 47. MILÁN VENDÉGLÕ
Szakmai végzettség nem szükséges, a betanítást a munkáltató
vállalja. Várják 25 év alattiak és 55 év fölöttiek jelentkezését is.
Fizetés: 200.000,- Ft/hó bruttó + borravaló Jelentkezéseket
személyesen és telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet:
Holczmüller Éva Tel.: 30/420-5760

személyesen, telefonon: 30/420-5760

2022.07.30

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

2022.07.30

A Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47.) megbízható,
munkájára igényes, lelkiismeretes, villanyszerelõ szakképesítéssel
rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai berendezések
telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Elvárások: villanyszerelõ szakképesítés - IT alapismeretek - "B" kategóriás
jogosítvány - 2-5 év gyakorlat - német nyelvismeret elõnyt jelent A
munkáltató mobiltelefont biztosít. Várható fizetés: 421.000-451.000,Ft/hó bruttó. 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, telefonon: 92/599-217

2022.07.30

Munkakör: szervíztechnikus segítõ kaputechnikai szerelési,
karbantartási és szervízelési feladatok ellátására. Elvárások: - 8.
általános iskola - "B" kategóriás jogosítvány 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

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
munkaugy@liftgeneral.hu

LIFTGENERÁL Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Lakatos

2022.01.17

2022.07.30

A Liftgenerál Kft (Zalaegerszeg , Hock J. u. 47.) megbízható,
munkájára igényes, lelkiismeretes, lakatos szakképesítéssel
rendelkezõ munkatársat keres, kaputechnikai berendezések
telepítésére és karbantartására, szervízelésére. Elvárások: - lakatos
szakképesítés - "B" kategóriás jogosítvány - 2-5 év gyakorlat A
munkáltató mobiltelefont biztosít. Várható fizetés: 375.940-451.000,Ft/hó bruttó. 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.

PETROL SENSOR
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Benzinkúti eladó

2022.03.28

2022.07.30

Munkavégzés helye: zalaegerszegi OMV töltõállomás. 2 mûszakos
munkarend, kezdés: 7.00 óra. Fizetés: 260.000-300.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket, e-mailben fényképes önéletrajz megküldésével várja
a munkáltató. E-mail cím: petrolsensor@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben:
petrolsensor@gmail.com

PETROL SENSOR
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Bolti eladó

2022.03.28

2022.07.30

Munkavégzés helye: zalaegerszegi OMV töltõállomás. 2 mûszakos
munkarend, kezdés: 7.00 óra. Fizetés: 260.000-300.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket, e-mailben fényképes önéletrajz megküldésével várja
a munkáltató. E-mail cím: petrolsensor@gmail.com

fényképes önéletrajz megküldésével:
petrolsensor@gmail.com

2022.07.30

Elvárások: - szakmai végzettség - 1 év gyakorlat 8 órás foglalkoztatás,
munkakezdés: 16.00 óra. Fizetés: 380.000-420.000,- Ft/hó bruttó.
Jelentkezéseket személyesen (8-16 óra között) és telefonon várja a
foglalkoztató. Tel.: 30/2041-900

személyesen, telefonon: 30/2041-900

személyesen, telefonon: 92/598-050 e-mailben:
utplan@utplan.hu

Foglalkoztatónál: 8981 Gellénháza, Táncsics út 22.

"PÉKMESTER 2" Sütõ- és
Édesipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Pék

Utplan'95 Épitõipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Földmunkagép és
hasonló könnyû- és
nehézgép kezelõje

2022.01.27

2022.07.30

Dózer, traktorkotró, gréder kezeléséhez várják a munkavállalók
jelentkezését. 1-2 év gyakorlat elvárás. Fizetés: 280.000-300.000,Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is
várják. Keresni lehet: Boros-Horváth Nikolett Tel.: 92/598-050 E-mail:
utplan@utplan.hu

Alkony-T Temetkezési és
Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Temetkezési foglalkozású

2022.01.24

2022.07.30

PÁLYAKEZDÕK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJÁK. "B" kategóriás
jogosítvány elõnyt jelent. Fizetés: 250.000,- Ft/hó bruttó. Útiköltség
térítést biztosít a munkáltató. Jelentkezéseket személyesen, telefonon
várja a munkáltató. Keresni lehet: Vugrinecz Szilvia Tel.: 92/366-560

2022.02.24

Foglalkoztató

NANORB KFT

NANORB KFT

Munkakör

Kereskedelmi ügyintézõ

Erdészeti gépész

Érv. kezdete

2022.01.24

2022.01.24

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.30

Feladatok: - kereskedelmi asszisztensi feladatok ellátása - részvétel a
cég erdészeti és faipari termékeinek értékesítésében - vevõre szabott
tanácsadás, ajánlatok készítése - meglévõ partnerekkel hosszú távú
kapcsolat ápolása - tárgyalások szervezése, szerzõdéskötés értékesítéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok - fuvarszervezési
feladatok Elvárások: - kereskedelmi végzettség (legalább középfokú) külkereskedelmi végzettség elõny - német nyelv tárgyalóképes
ismerete - jó kommunikációs képesség szóban és írásban határozott, magabiztos fellépés - ügyfél- és piacorientált szemlélet terhelhetõség, rugalmasság - önálló, kiváló problémamegoldó
képesség - utazási hajlandóság (külföldi-belföldi utazások) - kiváló
felhasználó szintû számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet) - "B"
kategóriás jogosítvány Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
info@nanorb.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: info@nanorb.hu

2022.07.30

Feladatok: - erdészeti gép gépkezelõi feladatainak ellátása - gépjármû
üzemeltetése, karbantartása - teljesítménynapló vezetése Elvárások: szorgalom - igényes, önálló, pontos munkavégzés - megbízhatóság,
rugalmasság, terhelhetõség - jogosítvány - erdõ szeretete Fizetés
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz
megküldésével e-mailben. E-mail cím: info@nanorb.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: info@nanorb.hu

Foglalkoztató

NANORB KFT

NANORB KFT

"A-MA" Kereskedelmi Betéti
Társaság

Munkakör

Erdésztechnikus

Erdõmérnök, erdészeti
tanácsadó

Bolti eladó

Érv. kezdete

2022.01.24

2022.01.24

2022.03.29

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.30

Feladatok: - éves erdõgazdálkodási tervek készítése - erdõállományok
értékesítése, számbavétele - tisztítások, gyérítések, bontóvágások és
tarvágások kijelölése - az összes erdõmûvelési és fahasználati munka
szervezése, irányítása, ellenõrzése - fakitermelési vállalkozók mellett
választékolás, hossztolás - elsõdleges faipari alapanyagok (ipari fa,
tûzifa) számbavétele mennyiségileg és minõségileg - faanyag
szállításra, fuvarozásra való elõkészítése, feladása, szervezése - a
cég által kezelt erdõterületek bõvítése, gazdálkodás alá vonása
Elvárások: - szakirányú végzettség - "B" kategóriás jogosítvány számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet) Német vagy angol
nyelv közép szintû ismerete elõny. Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. Email cím: info@nanorb.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: info@nanorb.hu

2022.07.30

Feladatok: - éves erdõgazdálkodási tervek készítése - erdõállományok
értékesítése, számbavétele - tisztítások, gyérítések, bontóvágások és
tarvágások kijelölése - az összes erdõmûvelési és fahasználati munka
szervezése, irányítása, ellenõrzése - vállalkozók mellett választékolás,
hossztolás - elsõdleges faipari alapanyagok (ipari fa, tûzifa)
számbavétele mennyiségileg és minõségileg - faanyag szállításra,
fuvarozásra való elõkészítése, feladása, szervezése - a cég által
kezelt erdõterületek bõvítése, gazdálkodás alá vonása Elvárások: szakirányú végzettség - "B" kategóriás jogosítvány - számítógépes
ismeretek (Word, Excel, Internet) Német vagy angol nyelv közép
szintû ismerete elõny. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. E-mail cím:
info@nanorb.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: info@nanorb.hu

2022.07.30

Azonnali kezdési lehetõség. Elvárások: - eladó végzettség - 1-2 év
gyakorlat Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó. A
munkáltató személyesen és telefonon is várja a jelentkezéseket.
Keresni lehet: Kárpáti Attiláné Tel.: 30/688-6027 Ukrajnából érkezõ
munkavállalókat is foglalkoztatnának.

személyesen, telefonon: 30/688-6027

Foglalkoztató

Rapi-Ép Bt

Munkakör

Kõmûves

Érv. kezdete

2022.01.17

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.07.31

Elvárások: - kõmûves végzettség - "B" kategóriás jogosítvány Változó
munkahely. Munkaidõ: 7.30-16.00 Fizetés megbeszélés, megegyezés
szerint. Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a
foglalkoztató. Telefonon idõpont egyeztetése szükséges. Tel.: 30/2662381 Keresni lehet: Baumgartner József

jelentkezés elõtt telefonon idõpont egyeztetése
szükséges: 30/266-2381

Telefonon (30/997-43-91), vagy emailben
(gebartbistro@gmail.com) önéletrajz megküldésével

Zalai Dödölle Manufaktúra
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Pultos

2022.04.05

2022.08.01

A munkavégzés egyszerûsített foglalkoztatás keretében történik.
Napidíj: bruttó 8000-15000,- Ft/nap Jelentkezni telefonon, vagy
önéletrajz megküldésével e-mailben lehet. Telefon: 30997-43-91 Email: gebartbistro@gmail.com

Zalai Dödölle Manufaktúra
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Konyhai kisegítõ

2022.04.05

2022.08.01

A munkavégzés egyszerûsített foglalkoztatás keretében történik.
Napidíj: bruttó 8000-15000,- Ft/nap Jelentkezni telefonon, vagy
önéletrajz megküldésével e-mailben lehet. Telefon: 30997-43-91 Email: gebartbistro@gmail.com

Telefonon (30/997-43-91), vagy emailben
(gebartbistro@gmail.com) önéletrajz megküldésével

2022.08.01

A munkavégzés egyszerûsített foglalkoztatás keretében történik.
Napidíj: bruttó 8000-15000,- Ft/nap Jelentkezni telefonon, vagy
önéletrajz megküldésével e-mailben lehet. Telefon: 30997-43-91 Email: gebartbistro@gmail.com

Telefonon (30/997-43-91), vagy emailben
(gebartbistro@gmail.com) önéletrajz megküldésével

2022.08.01

Porfestéssel, szinterezéssel foglalkozó üzem várja a munkavállalók
jelentkezését késztermék csomagoló munkakör betöltéséhez. 8.
általános iskolai végzettség elvárás. 2 mûszakos munkarend. Fizetés:
250.000-270.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezések személyesen várják,
elõzetesen egyeztetett idõpontban. Keresni lehet: Kerkai András Tel.:
30/256-6658 E-mail: info@kerkaikft.hu

személyesen, idõpont egyeztetését követõen

Személygépkocsis munkavégzés. A munkáltató mobilposta kezelõ
munkakör betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését. Munkaidõ
kezdete: 07:20 Elvárások: - érettségi - "B" kategóriás jogosítvány rugalmasság - problémamegoldás - csapatmunka és együttmûködés
Fizetés: 275.000,- Ft/hó bruttó. A munkáltató a fizetésen felül egyéb
juttatást is biztosít. Jelentkezni lehet: személyesen, telefonon, e-mailben. Keresni lehet: Tóth Tivadar, 8-16 óra között. Személyesen: 8900
Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. Telefon: 92/597-511 illetve 30/7713122 e-mail: toth.tivadar@posta.hu illetve toborzasnyugat@posta.hu

telefonon: 30/771-3122

Zalai Dödölle Manufaktúra
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kerkai Ipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Szakács

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.04.05

2022.06.03

Magyar Posta Zrt

Mobilposta-kezelõ

2022.06.04

2022.08.02

Zeghajhosszabbítás Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Kozmetikus

2021.12.09

2022.08.02

Személyesen, vagy telefonon

Foglalkoztató

Munkakör

Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Tehergépkocsi-vezetõ,
kamionsofõr

MECSEK Élelmiszer és
Vegyiáru Kereskedelmi
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

MECSEK Élelmiszer és
Vegyiáru Kereskedelmi
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Bolti eladó

Bolti eladó

Érv. kezdete

2022.04.04

2022.04.21

2022.04.04

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.08.02

Elvárások: - szakmunkás végzettség - "C" kategóriás jogosítvány GKI kártya Elõny: - "D" ill. "E" kategória - jármûre szerelt darus
képesítés Foglalkoztatás munkaidõkeretben. Kezdés: 5.50 Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen a
munkáltatónál.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26

2022.08.03

6 órás foglalkoztatás. Megváltozott munkaképességû munkavállalók
jelentkezését is várja a foglalkoztató. A bolt nyitvatartása: 6.00-18.00
óra között. Minden vasárnap szabad. Fizetés alapbér: 260.000,- Ft/hó
bruttó Jelentkezéseket személyesen várják a boltvezetõnél. 8900
Zalaegerszeg Szegfû u. 18. Keresni lehet: Ágh Csabáné Érdeklõdni:
30/644-2663

személyesen, telefonon: 30/644-2663

2022.08.03

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. A foglalkoztatás lehet 8 órás vagy 7 órás is.
Feladatok: - vásárlók magas színvonalú, udvarias kiszolgálása áruátvétel, rakodás, raktározás - termékek esztétikus elrendezése, a
bolt rendben tartása - közremûködés a leltározásban Elvárások: szakmunkás végzettség - két mûszak vállalása - jó kommunikációs
készség, kereskedelmi érzék - barátságos, vevõorientált fellépés pontos, lendületes munkavégzés - elhivatottság, felelõsségtudat A bolt
nyitvatartása: 6.00-18.00 között. Minden vasárnap szabad. Munkáltató
ajánlata: - azonnali kezdés biztos, hosszú távú munkalehetõség vidékieknek utazási költségtérítés Fizetés alapbér: 260.000,- Ft/hó
bruttó Jelentkezéseket személyesen várják a boltvezetõnél. 8900
Zalaegerszeg Szegfû u. 18. Keresni lehet: Ágh Csabáné Érdeklõdni:
30/644-2663

személyesen, telefonon: 30/644-2663

Foglalkoztató

MECSEK FÜSZÉRT Zrt.

THERMALPLUS KFT.

ZALA MEGYEI
GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT és TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI
SZAKSZOLGÁLAT

Munkakör

Bolti eladó

Szakács

Szakács

Exact Trade Logistic Korlátolt
Áruterítõ gépkocsivezetõ
Felelõsségû Társaság

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Épületgondnok

Érv. kezdete

2022.04.05

2022.04.06

2022.06.07

2022.06.08

2022.06.08

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.08.03

Szakmai végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését is várják. 7 órás foglalkoztatás. Feladatok: - vásárlók
magas színvonalú, udvarias kiszolgálása - áruátvétel, rakodás,
raktározás - termékek esztétikus elrendezése, a bolt rendben tartása közremûködés a leltározásban Elvárások: - szakmunkás végzettség két mûszak vállalása - jó kommunikációs készség, kereskedelmi érzék
- barátságos, vevõorientált fellépés - pontos, lendületes munkavégzés
- elhivatottság, felelõsségtudat Munkáltató ajánlata: - azonnali kezdés
biztos, hosszú távú munkalehetõség - vidékieknek utazási
költségtérítés Fizetés alapbér: 260.000,- Ft/hó bruttó Jelentkezéseket
személyesen várják a boltvezetõnél. 8900 Zalaegerszeg Kovács
Károly tér 6. Keresni lehet: Németh Ferencné Érdeklõdni: 30/338-9031

személyesen, telefonon: 30/338-9031

2022.08.03

Elvárások: - szakképzettség - gyakorlat Fizetés: 350.000-400.000,Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket személyesen várja a foglalkoztató
telefonon történt idõpont-egyeztetést követõen. Keresni lehet: Tóth
István Tel.: 30/989-1300

személyesen, telefonon történt idõpont-egyeztetést
követõen: 30/989-1300

2022.08.05

Elvárások: - szakács végzettség - 1-2 év gyakorlat 2 mûszakos
munkarend. Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 286.000-345.000,- Ft/hó
bruttó. Jelentkezéseket e-mailben várja a foglalkoztató, önéletrajz és
bizonyítvány megküldésével. E-mail cím: gyvk@szgyfzala.hu

önéletrajz és bizonyítvány megküldésével e-mailben:
gyvk@szgyfzala.hu

2022.08.06

Gépjármû vezetõt keres a munkáltató 3,5 tonnás kisteherautóra.
Munkavégzés Zalaegerszegen és környékén áruterítés. Elvárások: szakmunkás végzettség - "B" kategóriás jogosítvány - igényesség
Elõny a futárszolgálati, áruterítési tapasztalat. Fizetés: 260.000280.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Ferencz Sándor Tel.: 70/772-5965 E-mail:
info@etlog.hu

telefonon: 70/772-5965 e-mailben: info@etlog.hu

2022.08.06

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is várják.
Elvárások: - érettségi - "B" kategóriás jogosítvány Munkakezdés: 7.30.
Fizetés: 280.000,- Ft/hó bruttó. Úti költséget támogatja a munkáltató.
Jelentkezni lehet személyesen és telefonon is. Tel.: 92/331-201 ill.
30/491-2375

személyesen, telefonon: 92/331-201 ill. 30/491-2375

Foglalkoztató

Munkakör

Érv. kezdete

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

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

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Egyéb takarító és kisegítõ

2022.02.09

2022.08.07

Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Targoncavezetõ

2022.02.09

2022.08.07

Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Kézi csomagoló

2022.02.09

2022.08.07

Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Rakodómunkás

2022.02.09

2022.08.07

Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.

Pék, édesiparitermékgyártó

2022.02.09

2022.08.07

Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

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

Lakatos

2022.02.23

2022.08.08

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI ipartelep
helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13

"AUTÓ-SZÁNTÓ"
Keresekedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Karosszéria lakatos

2022.02.23

2022.08.08

önéletrajz megküldésével e-mailben:
titkarsag@suzukiszanto.hu

2022.02.23

2022.08.08

önéletrajz megküldésével e-mailben:
titkarsag@suzukiszanto.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ"
Keresekedelmi és Szolgáltató
Gépjármû- és
Korlátolt Felelõsségû
motorkarbantartó, -javító
Társaság

EVO-KOMPLEX
Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

FORETEX Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Egyéb, máshova nem
sorolható feldolgozóipari
gép kezelõje

Csomagoló-, palackozóés címkézõgép kezelõje

2022.02.17

2022.02.17

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

2022.08.14

Középfokú végzettség elvárás. Elõny: - mûszaki irányultság - gyártási
környezetben szerzett munkatapasztalat Folyamatos munkarend. A
munkáltató ajánlata: - kiemelt jövedelem - hosszú távú
munkalehetõség - bejárás támogatása - munkaruha - igényes
munkakörülmények Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Kvárik Rita Tel.: 20/259-6822 E-mail:
jelentkezes.evo@gmail.com

telefonon: 20/259-6822 e-mailben:
jelentkezes.evo@gmail.com

2022.08.14

Feladatok: - csomagoló gép alapanyaggal való feltöltése és
mûködtetése - majd a csomagolt készáru raklapra helyezése A
munkakör része az 5-10 kg-os csomagok emelése, így elvárás a jó
fizikai képesség. Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Munkaidõ
kezdete: 5.40. Fizetés: 200.000-310.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés,
megegyezés szerint. Utiköltség térítése: - busz illetve vonat bérletek
86% - gépkocsinál 15,- Ft/km, a munkanapokra 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

Foglalkoztató

FORETEX Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Magyar Posta Zrt

Munkakör

Egyszerû ipari
foglalkozású

Betanított kézbesítõ

Érv. kezdete

2022.02.17

2022.02.15

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.08.14

Feladat a rendelkezésre álló vágógépekkel az alapanyag textiláru
feldolgozása. Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Munkaidõ
kezdete: 5.40. Fizetés: 200.000-310.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés,
megegyezés szerint. Utiköltség térítése: - busz illetve vonat bérletek
86% - gépkocsinál 15,- Ft/km, a munkanapokra 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

2022.08.14

Kerékpáros munkavégzés. A munkáltató betanított egyesített
kézbesítõ munkakör betöltéséhez várja a munkavállalók jelentkezését.
Feladat: levelek, hivatalos iratok kézbesítése. Munkaidõ: 07:30-tól
15:50-ig. Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - rugalmasság problémamegoldás - csapatmunka és együttmûködés Fizetés
megbeszélés, megegyezés szerint. A munkáltató a fizetésen felül
egyéb juttatást is biztosít. Jelentkezni lehet: személyesen, telefonon, email-ben. Keresni lehet: Tóth Tivadar, 8-16 óra között. Személyesen:
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. Telefon: 92/597-511 illetve 30/7713122 e-mail: toth.tivadar@posta.hu illetve toborzasnyugat@posta.hu

telefonon: 30/771-3122

8. általános iskolai végzettség elvárás. Elõny: - mûszaki irányultság gyártási környezetben szerzett munkatapasztalat Folyamatos
munkarend. A munkáltató ajánlata: - kiemelt jövedelem - hosszú távú
munkalehetõség - bejárás támogatása - munkaruha - igényes
munkakörülmények Jelentkezéseket telefonon és e-mailben várja a
foglalkoztató. Keresni lehet: Kvárik Rita Tel.: 20/259-6822 E-mail:
jelentkezes.evo@gmail.com

telefonon: 20/259-6822 e-mailben:
jelentkezes.evo@gmail.com

EVO-KOMPLEX
Épületszigetelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Egyszerû ipari
foglalkozású

2022.02.17

2022.08.14

Atlantis-Medencetechnika
Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Kõmûves

2022.02.14

2022.08.14

KÖNIG KFT

Raktárkezelõ

2022.04.19

2022.08.31

telefonon: 70/413-3388
A munkáltató vezetõüléses-, vezetõállásos és gyalogkíséretû
targoncára keres alkalmazottat.

Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256
2615

Foglalkoztató

Pannon Mérnöki Iroda
Tervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Munkakör

Gépészmérnök

Érv. kezdete

2022.01.03

Érv. vége

Megjegyzés

Jelentkezés

2022.12.31

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: 350.000-550.000,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

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

