
Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

GRAPHIKCONSULT Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Nyomdai grafikus, 

nyomdai rajzoló
2022.10.05 2022.12.03

Szükséges a Photoshop, Corel Draw vagy InDesigjn programok 

használatának ismerete. Munkakezdés: 8.00 óra. Fizetés: 

300.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon várják. Keresni 

lehet: Gyõrffy Edina Tel.: 30/520-3132

telefonon: 30/520-3132

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Rakodómunkás 2022.02.01 2022.12.04

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

Zeltbau Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.02.01 2022.12.04

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.: 30/204-8693

telefonon: 30/204-8693

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.02.06 2022.12.04

személyesen: 8900 Zalaegerszeg Ady u. 2. telefonon: 

30/7868-404

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-

összeszerelõ
2022.01.13 2022.12.04

Zalaegerszegre több telephelyre is keresa foglalkoztató 

munkavállalókat termékösszeszerelõi pozícióra villamosipari 

területen!

Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2. 

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyéb termék-

összeszerelõ
2022.04.28 2022.12.04

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

Zalaegerszeg
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WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.05.11 2022.12.04

A munkarend és egyéb: -1mûszak: 8:00-16:00 -elõny 

targoncavezetõi engedély -bejárás támogatás gépkocsi, vagy 

bérlet -nyugodt, hosszútávú munka -jó fizikai állóképesség  

szükséges

személyesen, telefonon: 30/269-6682 e-mailben: 

renata.gango@whc-group.com

WHC Személyzeti Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.07.20 2022.12.04 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Villamosberendezés-

összeszerelõ
2022.01.10 2022.12.04

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

KORONA PÉKSÉG KFT. Bolti eladó 2022.05.20 2022.12.04

Elvárások: - szakmunkás végzettség - "B" kategóriás jogosítvány - 

pénztárgép kezelés ismerete Foglalkoztatás munkaidõkeretben. 

Fizetés: 330.000,- 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

KORONA PÉKSÉG KFT.
Tehergépkocsi-

vezetõ, kamionsofõr
2022.06.10 2022.12.04

Elvárás: "B"-kategóriás vezetõi jogosítvány Jelentkezés: telefonos 

egyeztetést követõen személyesen Telefon: 20/983-6720 e-mail: 

koronapekseg@koronapekseg.hu 

Telefonos egyeztetést követõen személyesen. Tel.: 20/983-

6720, 

KORONA PÉKSÉG KFT. Bolti eladó 2022.08.02 2022.12.04

Elvárások: - középfokú végzettség - pénztárgép kezelési ismeret - 

2 év gyakorlat Kizárólag nappali foglalkoztatás, 

munkaidõkeretben. Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés bruttó 

270.000,- Ft/hó-tól. Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével 

illetve telefonon is. E-mail: koronapekseg@koronapekseg.hu Tel.: 

20/983-6720

önéletrajz megküldésével: koronapekseg@koronapekseg.hu, 

20/983-6720

GÁZSZERVIZ 94. SZOLGÁLTATÓ 

KFT.

Központifûtés- és 

csõhálózat-szerelõ
2022.08.01 2022.12.04

Elvárások: - szakmai végzettség - "B" kategóriás jogosítvány 

Fizetés 300.000-350.000,- Ft/ hó bruttó. Jelentkezéseket 

személyesen várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Cajnkó Lajos 

Tel.: 30/4923-271

8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc u. 8.
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ZELT 2000.KERESKEDELMI ÉS 

SZOLG.KFT.

Egyéb mûszaki 

foglalkozású
2022.02.09 2022.12.04

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Villamosberendezés-

összeszerelõ
2022.01.10 2022.12.04

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

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.06.13 2022.12.04

Elsõsorban megváltozott munkaképességû munkavállalók 

jelentkezését is várják. Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. 

Munkakezdés: 7.00. Fizetés: 200.000,- 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

ATRO-Logistic Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Tehergépkocsi-

vezetõ, kamionsofõr
2022.07.08 2022.12.04

Munkavégzés helye: Nyugat- és Dél-Dunántúl. Elvárások: - 

szakmunkás végzettség - "B" kategóriás jogosítvány Fizetés: 

300.000-350.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Mérnyei Péter Tel.: 70/779-2888

telefonon: 70/779-2888

CLANDESTINO Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb építési, 

szerelési foglalkozású
2022.07.18 2022.12.04

Elvárások: - középfokú végzettség Munkakezdés: 8.00 óra. 

Fizetés: 300.000-350.000,- Ft/hó. Jelentkezéseket rövid, 

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével várja a 

foglalkoztató. E-mail cím: clandestinokft@gmail.com

rövid, fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben: clandestinokft@gmail.com
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"A-MA" Kereskedelmi Betéti 

Társaság
Bolti eladó 2022.03.29 2022.12.05

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

ATRO-Logistic Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gyümölcs- és 

zöldségfeldolgozó, -

tartósító

2022.10.07 2022.12.05

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Délelõttös 

munkavégzés, kezdés: 6.00 óra. Fizetés: 270.000-300.000,- Ft/hó 

bruttó. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Keresni 

lehet: Lapat Bence Tel.: 20/944-8076

telefonon: 20/944-8076

"CHIC" Textilipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségü Társaság

Ruházati gép kezelõje 

és gyártósor mellett 

dolgozó

2022.06.14 2022.12.08

Feladat: ruhaipari szabás géppel Szükséges jártasság: ruházati 

elõkészítõ mûveletek, szabászgépek ismerete Jelentkezés: -

személyesen 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41. címen  -

telefonon Nagy Zoltán Péternél. Telefon: 0620/5767369

Személyesen és telefonon. Cím: Zalaegerszeg, Körmendi út 

41. Tel.. 20/5767369

"CHIC" Textilipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelõsségü Társaság

Ruházati gép kezelõje 

és gyártósor mellett 

dolgozó

2022.06.14 2022.12.08

Szükséges jártasság: ipari varrógépek ismerete, kézügyesség, 

alapos varrástechnológiai ismeretek Jelentkezés: -személyesen 

8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41. címen  -telefonon Nagy 

Zoltán Péternél. Telefon: 0620/5767369

Személyesen és telefonon. Cím: Zalaegerszeg, Körmendi út 

41. Tel.. 20/5767369

Vwmodul Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.10.10 2022.12.08

Webáruházhoz kapcsolódó feladatok a beérkezõ anyagok 

átvétele és a kimenõ áruk csomagolása. Érettségivel rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését várják e-mailben, önéletrajz 

megküldésével. E-mail cím: vwmodul@gmail.com

önéletrajz megküldésével e-mailben: vwmodul@gmail.com

Magyar Posta Zrt Járatos, postai 2022.10.13 2022.12.11

Feladatok: - postai küldemények, csomagok kézbesítése - járati 

tevékenység ellátása Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - 

"B" kategóriás jogosítvány - rugalmasság - problémamegoldás - 

csapatmunka és együttmûködés Alapfizetés: 250.000,- Ft/hó 

bruttó. A munkáltató a fizetésen felül egyéb juttatást is biztosít. 

Jelentkezni lehet: személyesen, telefonon, e-mail-ben. Keresni 

lehet: Tóth Tivadar, 8-16 óra között. Személyesen: 8900 

Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. Telefon: 92/597-511 illetve 30/771-

3122 e-mail: toth.tivadar@posta.hu illetve 

toborzasnyugat@posta.hu

telefonon: 30/7713-122 e-mailben: toborzasnyugat@posta.hu
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Magyar Posta Zrt Betanított kézbesítõ 2022.02.15 2022.12.11

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, e-mail-ben. Keresni lehet: Tóth 

Tivadar, 8-16 óra között. Személyesen: 8900 Zalaegerszeg, 

Kaszaházi út 3. Telefon: 92/597-511 illetve 30/771-3122 e-mail: 

toth.tivadar@posta.hu illetve toborzasnyugat@posta.hu

telefonon: 30/771-3122

Segíts Ma a Holnapért Alapítvány
Pék, édesiparitermék-

gyártó
2022.10.13 2022.12.11

Elvárások: - megbízható, precíz munkavégzés - számítógépes 

ismeretek Elõny: - hasonló területen szerzett tapasztalat 

Munkáltató ajánlata: - modern munkakörülmények - lendületes, 

összetartó csapat - versenyképes fizetés Várható bruttó fizetés: 

260.000-320.000,- Ft/hó. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben 

is várja a foglalkoztató. Tel.: 20/224-0022 E-mail: 

kasza.sandor@goldengranet.com

telefonon: 20/224-0022 e-mailben: 

kasza.sandor@goldengranet.com

Prohumán 2004 Kft. Hegesztõ, lángvágó 2022.08.16 2022.12.12

Fémalkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos 

ív, illetve fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására 

szolgáló más hõforrások segítségével.  Feladatai:  fémalkatrészek 

hegesztése gázláng, villamos ív, termit vegyület vagy más 

eljárások segítségével; ellenállás-hegesztõgépek kezelése; 

forrasztólámpa segítségével ólombélések, csövek, padlók és más, 

ólomból készült szerelvények készítése és javítása; 

fémalkatrészek keményforrasztása; fémalkatrészek vágása 

gázláng vagy villamos ív segítségével; fémalkatrészek kézi 

forrasztása; a szerelési, égési és forrasztási folyamatok 

felügyelete az egyes alkatrészek túlhevülésének, illetve az anyag 

görbülésének, zsugorodásának, torzulásának vagy 

megnyúlásának elkerülése érdekében; a munkadarabok 

ellenõrzése, hogy nem hibásak-e, a munkadarabok lemérése 

vonalzó vagy sablon segítségével, hogy megfelelnek-e a mûszaki 

leírásnak.

Jelentkezés telefonon: 20/655 5053

Tóth és Tóth Market Betéti 

Társaság
Dohányárudai eladó 2022.04.21 2022.12.13

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
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TITÁN-MOBIL Autójavító Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2022.03.21 2022.12.15

Elvárások: - autószerelõ végzettség - 5 év gyakorlat Fizetés 

megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket személyesen 

(8-16 között) és telefonon is várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Balogh János Tel.: 30/2625-141

személyesen, telefonon: 30/2625-141

TITÁN-MOBIL Autójavító Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Karosszéria lakatos 2022.03.21 2022.12.15

Elvárások: - karosszéria-lakatos végzettség - 5 év gyakorlat 

Fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

személyesen (8-16 között) és telefonon is várja a foglalkoztató. 

Keresni lehet: Balogh János Tel.: 30/2625-141

személyesen, telefonon: 30/2625-141

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Büntetés-véghajtási 

õr
2022.05.13 2022.12.15

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

PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Bolti eladó 2022.03.28 2022.12.15

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

Alkony-T Temetkezési és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Temetkezési 

foglalkozású
2022.01.24 2022.12.15

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

Foglalkoztatónál: 8981 Gellénháza, Táncsics út 22.
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PETROL SENSOR Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Benzinkúti eladó 2022.03.28 2022.12.15

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

Holczmüller Éva egyén vállalkozó Pultos 2022.01.18 2022.12.15

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

BE-NE '98 Mezõgazdasági és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû 

mezõgazdasági 

foglalkozású

2022.08.03 2022.12.17 telefonon: 30/247-2477 e-mailben: bedotibor@t-online.hu

NANORB KFT
Kereskedelmi 

ügyintézõ
2022.01.24 2022.12.17

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
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NANORB KFT Erdészeti gépész 2022.01.24 2022.12.17

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

NANORB KFT Erdésztechnikus 2022.01.24 2022.12.17

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. E-mail cím: info@nanorb.hu

fényképes önéletrajz megküldésével: info@nanorb.hu

NANORB KFT
Erdõmérnök, 

erdészeti tanácsadó
2022.01.24 2022.12.17

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
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LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2022.01.17 2022.12.17

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

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.01.17 2022.12.17

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

LIFTGENERÁL Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Lakatos 2022.01.17 2022.12.17

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.

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

munkaugy@liftgeneral.hu

Z-IMMO Ingatlanforgalmazó és 

Ingatlanhasznosító Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ipari tevékenységet 

folytató egység 

vezetõje

2022.10.19 2022.12.17

Ingatlanok bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó cégünk 

üzemeltetõi vezetõ pozícióba keres munkatársat.  Elvárás:  -saját 

gépjármû -'B' kategóriás jogosítvány  Jelentkezés: önéletrajz 

megküldése e-mailben E-mail: zimmo@zalaszam.hu -profi Excel 

ismeret

Önéletrajz megküldése e-mailben. E-mail: 

zimmo@zalaszam.hu
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Göcsej Ablak Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Épületasztalos 2022.08.03 2022.12.17

Alumínium nyílászárók beépítése és fémszerkezetek szerelése a 

feladat. Szakmai végzettség hiányában gyakorlattal rendelkezõ 

munkavállalók jelentkezését is várják. Munkaidõ: 7.00-16.00 

Fizetés: 260.000-400.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Szabó Károly István Tel.: 30/8426-

567

telefonon: 30/8426-567

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és 

Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Rakodómunkás 2022.10.20 2022.12.18

Középfokú végzettség elvárás. Nappalos munkarend. A 

munkáltató ajánlata: - 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

Egyéb, máshova nem 

sorolható 

feldolgozóipari gép 

kezelõje

2022.02.17 2022.12.19

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

EVO-KOMPLEX Épületszigetelõ és 

Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.10.21 2022.12.19

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
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ÁTRIUM NET Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Értékesítési 

munkatárs 

(kereskedelmi)

2022.10.21 2022.12.19

Multinacionális telekommunikációs cégként keres a foglalkoztató 

értékesítõi munkakörbe munkatársat zalaegerszegi üzletbe. A 

pozícióhoz olyan, akár pályakezdõk jelentkezését is várják, akik 

fogékonyak az új technikai eszközök és újdonságok iránt illetve 

rendelkeznek hasonló területenszerzett tapasztalattal. A sikeres 

jelentkezéshez szükséges: - értékesítésben szerzett tapasztalat - 

IT ismeret Elõnyt jelent: - idegen nyelvtudás Munkáltató ajánlata: -  

RUGALMAS MUNKAIDÕ - multinacionális háttér - versenyképes 

fizetés - szakmai fejlõdés - karrier lehetõség  Jelentkezéseket 

fényképes önéletrajzal az alábbi email címre várják: 

scheiber.ilona@partner.telekom.hu

önéletrajz megküldésével e-mailben: 

scheiber.ilona@partner.telekom.hu

Fitos László egyéni vállalkozó
Pék, édesiparitermék-

gyártó
2022.02.14 2022.12.19

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

KÖNIG KFT
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.04.25 2022.12.19 Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256 2615 

KÖNIG KFT
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.04.25 2022.12.19 Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256 2615

KÖNIG KFT
Egyéb termék-

összeszerelõ
2022.04.25 2022.12.19 Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256 2615

KÖNIG KFT
Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.04.25 2022.12.19 Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256 2615

MetaPlus Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2022.03.02 2022.12.19

Nõi és férfi munkavállalók jelentkezését is várja a foglalkoztató. 

Munkavégzés Zalaegerszeg területén, különbözõ helyeken. 

Elvárások: - 8 általános iskolai végzettség Munkaidõ és munkaidõ 

beosztása megbeszélés, megegyezés szerint. Fizetés: 200.000,- 

Ft/hó bruttó. Útiköltség térítése. Jelentkezéseket telefonon várják. 

Keresni lehet: Bíró Mária Tel.: 20/775-7699 Ukrajnából érkezõ 

munkavállalókat is foglalkoztatnának.

telefonon: 20/7757-699

"HANEX-93" Mûszaki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Lakatos 2022.02.23 2022.12.19
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, SÁGODI ipartelep 

helyrajzi szám (HRSZ.) 0807/13

AGROLABOR-Z KFT.
Laborasszisztens, 

vegyészet
2022.02.28 2022.12.19 Éves többszöri prémium fizetés. önéletrajz megküldésével e-mailben: agrolabor@zelkanet.hu
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AGROLABOR-Z KFT. Vegyészeti laboráns 2022.02.28 2022.12.19 Éves többszöri prémium fizetés. önéletrajz megküldésével e-mailben: agrolabor@zelkanet.hu

2G TERVDESIGN Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gépészmérnök 2022.04.25 2022.12.20

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: 280.000-400.000,- 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

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Karosszéria lakatos 2022.02.23 2022.12.20
önéletrajz megküldésével e-mailben: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

"AUTÓ-SZÁNTÓ" Keresekedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2022.02.23 2022.12.20
önéletrajz megküldésével e-mailben: 

titkarsag@suzukiszanto.hu

ORTOMÛ BT. Forgácsoló 2022.05.02 2022.12.20

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

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Kézi csomagoló 2022.02.09 2022.12.20 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.
személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Rakodómunkás 2022.02.09 2022.12.20 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.
személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Pék, édesiparitermék-

gyártó
2022.02.09 2022.12.20 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT.
Egyéb takarító és 

kisegítõ
2022.02.09 2022.12.20 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.

személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. Targoncavezetõ 2022.02.09 2022.12.20 Ukrajnából érkezõ munkavállalókat is foglalkoztatnának.
személyesen, telefonon: 20/364-6896 e-mailben: 

hr@zalaco.hu

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2022.04.29 2022.12.21

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen Moód 

Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Telefonos egyeztetést követõen telefonon Moód Tímeánál. 

Telefon: 30/946-5858



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Klimatrend Hungary Építõipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Vezeték- és 

csõhálózat-szerelõ 

(víz, gáz, fûtés)

2022.04.29 2022.12.21
Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen Moód 

Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Jelentkezni telefonos egyeztetést követõen személyesen 

Moód Tímeánál lehet. Telefon: 30/946-5858

Koltai Invest Zala Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Burkoló 2022.03.01 2022.12.21

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. 

Magyar Honvédség KIKNyP 20. 

Hadkiegészítõ és Toborzó Iroda - 

Zala Megye

Fegyveres szervek 

középfokú képesítést 

nem igénylõ 

foglalkozásai

2022.04.19 2022.12.24

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.

SPIRIT AUTO Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Karosszéria lakatos 2022.07.01 2022.12.24

Elvárások: - szakirányú végzettség - "B" kategóriás jogosítvány - 

pontos, precíz munkavégzés Munkakezdés: 8.00 óra, Fizetés: 

260.000,- Ft/hó bruttótól megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Dr. Horváth Péter Tel.: 30/363-2409

személyesen, telefonon: 30/363-2409

LoGing Kft.
Épület-, 

építménybádogos
2022.02.15 2022.12.24

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

személyesen (ZEG Zrínyi út 22.), telefonon: 30/372-6409 e-

mailben: logingzeg@loging.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Prohumán 2004 Kft.
Munka- és 

termelésszervezõ
2022.10.26 2022.12.24

Sorvezetõ  (angol nyelvtudással) Legfontosabb feladataid a 

következõk lesznek:    a sorvezetõ számára kijelölt terület (sor, 

folyamat) részletes ismerete;   a kijelölt területen dolgozó 

operátorok irányítása, felügyelete, szükséges képzésének 

koordinálása;   munka és pihenõnapok elrendelése, szabadságok 

kiadása, tervezése;   a kapcsolódó adminisztratív feladatok 

elvégzése (dolgozói nyilvántartás, termelési adatok);   az adott 

terület elõírás szerinti mûködésének biztosítása;   a kiadott terv 

legyártásának megszervezése és az eredmények ellenõrzése;   

mûszakátadás-átvétel zökkenõmentes biztosítása;   a 

hibamegelõzésben, ill. a hibaelhárításban való aktív részvétel;   

beosztottak motiválása. A munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciák:   középfokú iskolai végzettség;   középfokú angol 

nyelvtudás (napi használat);   vezetõi/sorvezetõi tapasztalat 

gyártókörnyezetben;   jó kommunikációs készség;   kiváló 

konfliktuskezelési képesség. A munkakör betöltéséhez elõnyt 

jelent:   mûszaki és számítástechnikai ismeretekben való 

jártasság.  Amiért érdemes nálunk dolgoznod:   alapfizetésen felüli 

juttatások: cafeteria, havi bónusz;   professzionális, modern 

munkakörnyezet;   szakmai fejlõdési lehetõség.  

Zalaegerszeg, Rákóczi  utca 13.

Prohumán 2004 Kft.

Egyéb, máshova nem 

sorolható, helyhez 

kötött gép kezelõje

2022.10.26 2022.12.24

  Fõ feladatok: Gépek mûködtetése Munkafolyamatok 

dokumentálása Termékek méretellenõrzése, sorjázása 

Technológiai folyamatok közötti anyagmozgatás  Elvárások: 

Gépipari középfokú végzettség vagy gépkezelõi  tapasztalat 

Informatikai alapismeretek  Munkarend 3 mûszak (hétfõ-péntek 

heti váltás) heti 40 óra Bérezés tapasztalattól függõen alakul 

Bejárás támogatás törvényi elõírások szerint  

Zalaegerszeg, Rákóczi  utca 13.

Prohumán 2004 Kft. Szikraforgácsoló 2022.10.26 2022.12.24

CNC Köszörûgép - Technológus  Fõ feladatok: -CNC vezérelt 

Köszörûgép programozási és mûködtetési ismerete  -Gyártási 

technológia elõkészítése -Szériagyártásra alkalmas folyamat 

kialakítása és bevezetése -Technológiai utasítások, dokumentáció 

elkészítése és oktatása   Elvárások: -Gépipari középfokú 

végzettség -CNC köszörûgépek programozási és mûködtetési 

ismerete -Mûszaki rajzok ismerete -min.1 év gyártási tapasztalat  

Elõny: -Siemens vezérlés ismeret 

Zalaegerszeg, Rákóczi  utca 13.



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Beczõk Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható 

kereskedelmi 

foglalkozású

2022.06.15 2022.12.24

Lottó és kávé eladásához várja a munkáltató a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - szakmunkás végzettség megléte - 

Szerencsejáték Zrt. terminál kezelõi képesítés vagy egy hetes 

tanfolyam elvégzése Munkaidõ, fizetés megbeszélés, 

megegyezés szerint. Várható kereset: 200.000-260.000,- Ft/hó 

bruttó. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Beczõk Attila Tel.: 30/491-1246 E-

mail: beczok.attila@gmail.com

telefonon: 30/491-1246 e-mailben: beczok.attila@gmail.com

HOLIDAY PARTY SERVICE 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Szabó, varró 2022.08.23 2022.12.24

Elvárások: - szakképzettség - gyakorlat Nappalos munkarend. 

Fizetés: min. 260.000,- Ft/hó bruttó (nem teljesítménybér) 

Munkáltató ajánlata: - jó munkahelyi légkör - biztos munkahely - 

munkába járás biztosítása Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja a foglalkoztató. Tel.: 30/9822-896

személyesen, telefonon: 30/9822-896

AZUR Facility Management 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2022.04.27 2022.12.24

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 e-mailben is várja a foglalkoztató. 

Keresni lehet: Torma Brigitta Tel.: 70/331-3251 E-mail cím: 

torma.brigitta@gmail.com

telefonon 8-12 között: 70/331-3251 e-mailben: 

torma.brigitta@gmail.com

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Kõmûves 2022.03.01 2022.12.24

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.

KL-BAU JUNIOR Építõ és 

Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Egyéb egyszerû 

építõipari 

foglalkozású

2022.03.01 2022.12.24

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

"WEST-HOTEL" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Vendéglátóipari 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Pincér 2022.06.15 2022.12.24

Elvárások: - pincér végzettség - gyakorlat Foglalkoztatás 

munkaidõkeretben. Munkakezdés: 6.00 óra. Fizetés: 265.000-

320.000,- Ft/hó bruttó. A munkáltató fizetésen kívül biztosít: - 

cafeteria - utazás támogatása Jelentkezni lehet önéletrajz 

leadásával személyesen és e-mailben illetve telefonon is. E-mail 

cím: titkarsag@aranybarany.hu Tel.: 92/550-043

telefonon: 92/550-043 önéletrajz leadásával személyesen, e-

mailben: titkarsag@aranybarany.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Mega-Lucifer Vendéglátó-ipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság
Pultos 2022.08.25 2022.12.24

Szakmai végzettség hiányában is várják a munkavállalók 

jelentkezését. Elvárások: - 8. általános iskola - 0-1 év gyakorlat 

Munkaidõ kezdete: 9.00. Munkaidõ beosztása megbeszélés 

szerint. Fizetés: 220.000-300.000,- Ft/hó bruttó, megegyezés 

szerint. Jelentkezéseket személyesen várják, telefonon idõpont 

egyeztetése szükséges. Keresni lehet: Kupó András Tel.: 20/260-

3314

személyesen, idõpont egyeztetése telefonon: 20/260-3314

BABO ZALA Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Bolti eladó 2022.08.26 2022.12.24

Bolti eladói végzettség szükséges. 2 mûszakos munkarend. 

Munkakezdés: 5.00 óra. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó. 

Személyes jelentkezéseket vár a munkáltató.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 4/A 

fsz. 1.

MouldTech Systems Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Forgácsoló 2022.04.25 2022.12.24

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

Katona Tamás egyéni vállalkozó

Egyéb egyszerû 

építõipari 

foglalkozású

2022.10.26 2022.12.24
Telefonos egyeztetést követõen személyesen, vagy e-

mailben. Tel.: 70/410-5822; e-mail: katonat@icloud.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyéb mûszaki 

foglalkozású
2022.10.26 2022.12.24

Középfokú mûszaki végzettség és IT ismeret szükséges. 

Munkaidõ: 7.30-16.00. Fizetés: 300.000,- Ft/hó bruttó. 

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: 92/311-201 ill. 30/491-2375 e-

mailben: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Általános irodai 

adminisztrátor
2022.10.26 2022.12.24

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Feladatok: - 

általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok 

elvégzése, iktatása, postázása - a mindenkori gyermekotthon 

vezetõ munkájának segítése, támogatása Elvárások: - középfokú 

szakképzettség - felhasználó szintû MS OFFICE (irodai 

alkalmazások) - kiváló szintû tolerancia - empátiás készség - 

adekvált konfliktuskezelési képesség - elõítélet mentesség - 

titkosság, tudomására jutott bizalmas információk kezelése 

Fizetés 300.000,- Ft/hó bruttótól. Pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális (GYVT.) 

erkölcsi bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - 

hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez Jelentkezni lehet a 

pályázati anyag Orsós Rita részére történõ eljuttatásával, 

személyesen vagy e-mailben. E-mail cím: 

szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen vagy e-mailben a pályázati anyag leadásável e-

mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekfelügyelõ, 

dajka
2022.10.26 2022.12.24

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Feladatok: - 

gyermekvédelmi szakellátásba utalt gyermekek, fiatalok 

iratanyagának elõkészítése, összeállítása, kezelése - a 

szakellátáshoz kapcsolódó döntések rögzítése, nyilvántartással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása Elvárások: - 

középfokú szakképzettség (gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, 

szociális asszisztens) - felhasználó szintû MS OFFICE (irodai 

alkalmazások) - kiváló szintû tolerancia - empátiás készség - 

adekvált konfliktuskezelési képesség - elõítélet mentesség 

Fizetés 345.000,- Ft/hó bruttótól. Pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális (GYVT.) 

erkölcsi bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - 

hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez Jelentkezni lehet a 

pályázati anyag Orsós Rita részére történõ eljuttatásával, 

személyesen vagy e-mailben. E-mail cím: 

szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen vagy e-mailben a pályázati anyag leadásável e-

mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Villamos gépek és 

készülékek 

mûszerésze, javítója

2022.08.23 2022.12.24
személyesen, telefonon: 20/947-4767 e-mailben: europelift@t-

online.hu

HIDRO Mélyépítõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Csõvezeték-építõ 2022.06.15 2022.12.24

Családi vállalkozás keres gépi földmunkavégzéshez (alapásás, 

tereprendezés), közmûépítéshez, javításhoz munkatársat. Fõ 

feladatok: - minikotró használata - közmûvezeték építés - csõtörés 

javítás Szabadban végzett munka Zalaegerszegen és környékén. 

Nehézgépkezelõi képzettség hiányában a beiskolázást biztosítja a 

munkáltató. Elvárások: - szakmunkás végzettség (elsõsorban 

vezetéképítéshez kapcsolódó) - "B" kategóriás jogosítvány - 

gyakorlat - mûszaki érzék, érdeklõdés - önálló munkavégzési 

képesség Fizetés: 300.000-400.000,- Ft/hó bruttó megbeszélés, 

megegyezés szerint. Jelentkezéseket telefonon és e-mailben is 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Fügemann Márió Tel.: 30/947-

1117 E-mail: hidro.kft@t-email.hu

telefonon: 30/947-1117 e-mailben: hidro.kft@t-email.hu

ZALA-TOP Építõ, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.10.26 2022.12.24

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Faipari gyakorlat elõnyt 

jelent. Állandó délelõtt. Alapfizetés: 200.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Boronyák Béla Tel.: 20/389-4208

telefonon: 20/389-4208



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ruházati gép kezelõje 

és gyártósor mellett 

dolgozó

2022.10.26 2022.12.24

Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - varrni tudás - 

gyakorlat Szakképzettség megléte elõnyt jelent. Munkakezdés: 

7.00 óra. Fizetés: 1.500,- + teljesítménybér Béren kívüli juttatások: 

- útiköltség térítés - jelenléti prémium Személyes jelentkezéseket 

vár a foglalkoztató, telefonon történt idõpont egyeztetést követõen. 

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

személyesen, telefonon idõpont egyeztetése szükséges: 

30/9165-418

GÉPALK Gépalkatrészt Gyártó 

Korlátolt Felelõsségü Társaság
Forgácsoló 2022.06.13 2022.12.24

Hagyományos forgácsoló gépre keres a munkáltató 

munkavállalót. Elvárások: - gépi forgácsoló végzettség - 5 év 

szakmai gyakorlat Állandó délelõtt, munkakezdés: 6.00 óra. 

Fizetés: 275.000-315.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon 

várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Csáki Tamás Tel.: 30/361-

1091

telefonon: 30/361-1091

Könczöl Csaba Jenõ egyéni 

vállalkozó
Jármûtakarító 2022.08.23 2022.12.24

Jármûtakarító munkakör betöltéséhez várja a munkáltató a 

munkavállalók jelentkezését. Elvárás a 8. általános iskolai 

végzettség. Nappalos munkarend. Fizetés: 250.000-300.000,- 

Ft/hó bruttó, megbeszélés szerint. Jelentkezéseket személyesen 

várja a foglalkoztató. Cím: 8900 Zalaegerszeg Hock János utca 

21.

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 21.

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Festékszóró, fényezõ 2022.08.23 2022.12.24

személyesen, telefonon: 20/947-4767 e-mailben: europelift@t-

online.hu

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Fémfestõ, fémmázoló 2022.05.27 2022.12.24

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

MA-SZIN Szinterezõ Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Lakatos 2022.05.26 2022.12.24

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

HIDRO Mélyépítõ és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Építõipari 

segédmunkás
2022.06.15 2022.12.24

Családi vállalkozás keres csatornaépítéshez, tereprendezéshez, 

alapásás és egyéb földmunkákhoz kisegítõ munkatársat. Fõ 

feladatok: - földmunka végzése - kisegítõ szerelés - 

anyagmozgatás Szabadban végzett munka Zalaegerszegen és 30 

km-es körzetében. Elvárások: - 8. általános iskolai végzettség - 

"B" kategóriás jogosítvány - gyakorlat Fizetés: 300.000-390.000,- 

Ft/hó bruttó megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Fügemann Márió Tel.: 30/947-1117 E-mail: hidro.kft@t-email.hu

telefonon: 30/947-1117 e-mailben: hidro.kft@t-email.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

GRATIS Közlekedési Kft.

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2022.06.22 2022.12.24

Autóbuszok karbantartásához várja a munkáltató autószerelõk 

jelentkezését. Szakképzettség hiányában várják azon 

jelentkezõket is, akik munkájukkal segíteni tudják autószerelõk 

tevékenységét. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg - Hatháza 

Pályakezdõk jelentkezését is várja a munkáltató. Szakmai 

végzettség hiányában, gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését is 

várják. Tapasztalat, gyakorlat elõnyt jelent. Fizetés: 350.000-

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

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

munkáltató. Keresni lehet: Mersics Ferenc Tel.: 30/632-7805 E-

mail cím: info@gratisbus.hu

személyesen, telefonon: 30/632-7805 e-mailben: 

info@gratisbus.hu

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Épületvillamossági 

szerelõ, villanyszerelõ
2022.10.27 2022.12.25

Megváltozott munkaképességû munkavállalók jelentkezését is 

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

megegyezés szerint, 300.000,- Ft/hó bruttó. 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

KÖNIG KFT Raktárkezelõ 2022.04.19 2022.12.27
A munkáltató vezetõüléses-, vezetõállásos és gyalogkíséretû 

targoncára keres alkalmazottat.
Csende Barbara:30/268 3292, Venczlik Tímea 30/ 256 2615

Prohumán 2004 Kft.

Fafeldolgozó gép 

kezelõje és gyártósor 

mellett dolgozó

2022.08.31 2022.12.27
Szigetelõelemek gyártás utáni ellenõrzése, kézzel pakolása a kb. 

35 kg-os a súlya. Két fõ emeli ezt.
Zalaegerszeg, Rákóczi  utca 13.

Prohumán 2004 Kft.
Egyéb termék-

összeszerelõ
2022.05.05 2022.12.27 8900 Zalaegerszeg Rákóczi F. út 13. PROHUMAN Iroda

B.L. AGROKEM Termelõ, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Egyszerû 

mezõgazdasági 

foglalkozású

2022.07.04 2022.12.28

Terménytárolással foglalkozó mezõgazdasági telep keres 2 fõ 

betanított dolgozót termyény be- és kitárolására. Rakodógépes 

jogosítvány nem elvárás.  Telefon: Simonfalvi Gábor: 30/313-

5973; email: blagrozeg@gmail.com 

Zalaegerszeg, Hock János u. 98. Telefon: 30/313-5973; 

email: blagrozeg@gmail.com

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Festékszóró, fényezõ 2022.03.09 2022.12.29

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



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

Pannon Mérnöki Iroda Tervezõ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gépészmérnök 2022.01.03 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

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Pszichológus 2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Végzendõ 

feladatok: speciális gyermekotthonban elhelyezett fiúk 

diagnosztikai és terápiás ellátása. Elvárások: - fõiskolai vagy 

egyetemi végzettség - viselkedéselemzõ vagy mentálhigénés vagy 

pszichológus végzettség - felhasználói szintû levelezõ rendszerek - 

kiváló szintû tolerancia - empátiás készség - adekvát 

konfliktuskezelési képesség - elõítélet mentesség Közalkalmazotti 

státusz. Nappalos munkarend. Fizetés: 362.000,- Ft/hó bruttótól. A 

pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai 

önéletrajz - speciális (GYVT) erkölcsi bizonyítvány - képesítést 

igazoló iratok másolata - hozzájárulás személyes adatok 

kezeléséhez Leadható személyesen, postán, e-mailben. Keresni 

lehet: Orsós Rita 8900 Zalaegerszeg Posta u. 144. E-mail: 

szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen, e-mailben: szakmaivezeto@zegispeci@z-

net.hu

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Gyermekfelügyelõ, 

dajka
2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Végzendõ 

tevékenység: 12-18 éves speciális- és kettõs szükségletû 

gyermekek, fiatalok gondozási és nevelési feladatainak segítése, 

ellátása. Elvárások: - gyermek- és ifjúságfelügyelõ - vagy 

pedagógiai asszisztens - felhasználói szintû levelezõ rendszerek 

(lotusnotes, outlook) - kiváló szintû tolerancia - empátiás készség - 

adekvát konfliktuskezelési képesség - elõítélet mentesség 

Közalkalmazotti státusz. Folytonos mûszakrend. Fizetés: 336.000,- 

Ft/hó bruttótól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális (GYVT) erkölcsi 

bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - hozzájárulás 

személyes adatok kezeléséhez Leadható személyesen, postán, e-

mailben. Keresni lehet: Orsós Rita 8900 Zalaegerszeg Posta u. 

144. E-mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen, e-mailben: szakmaivezeto@zegispeci@z-

net.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Egyéb szakképzett 

oktató, nevelõ
2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Végzendõ 

feladatok: 12-18 éves fiúk viselkedési és tanulási korrekciója az 

otthont nyújtó szakellátás keretein belül. Elvárások: - szociális 

vagy pedagógus fõiskola - felhasználói szintû levelezõ rendszerek 

(lotusnotes, outlook) - kiváló szintû tolerancia - empátiás készség - 

adekvát konfliktuskezelési képesség - elõítélet mentesség 

Közalkalmazotti státusz. Folytonos mûszakrend. Fizetés: 362.000,- 

Ft/hó bruttótól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális (GYVT) erkölcsi 

bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - hozzájárulás 

személyes adatok kezeléséhez Leadható személyesen, postán, e-

mailben. Keresni lehet: Orsós Rita 8900 Zalaegerszeg Posta u. 

144. E-mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen, e-mailben: szakmaivezeto@zegispeci@z-

net.hu

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Egyéb takarító és 

kisegítõ
2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Végzendõ 

feladatok: - hulladéktároló edények kiürítése, szemeteszsákok 

cseréje, tartalmának hulladéktárolóba helyezése, ha adott, 

szelektíven - portalanítás - WC takarítása, csempe, mosdó 

tisztítószeres áttörlése, fertõtlenítése - padlózat felseprése, 

porszívózása, tisztítószeres felmosása - épület melletti járdák 

takarítása, télen csúszásmentesítés - üvegfelületek tisztítása 

Közalkalmazotti státusz. Nappalos munkarend. Fizetés: 220.000,- 

Ft/hó bruttótól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális (GYVT) erkölcsi 

bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - hozzájárulás 

személyes adatok kezeléséhez Leadható személyesen, postán, e-

mailben. Keresni lehet: Orsós Rita 8900 Zalaegerszeg Posta u. 

144. E-mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen, e-mailben: szakmaivezeto@zegispeci@z-

net.hu



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Pénzügyi ügyintézõ (a 

pénzintézeti ügyintézõ 

kivételével)

2022.11.24 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Végzendõ 

feladatok: - pénztári ki- és befizetések teljesítése - gondoskodás 

arról, hogy a pénztárba mindig a megfelelõ mennyiségû és címletû 

készpénz álljon rendelkezésre - készpénzkezeléshez kapcsolódó 

nyilvántartások, elszámolások naprakész vezetése - a szigorú 

számadású nyomtatványok nyilvántartása és selejtezése 

Elvárások: - felsõfokú szakképzettség (pénzügyi- számviteli 

ügyintézõ) - MS OFFICE (irodai alkalmazások) ismerete - gyors 

és gépírás Közalkalmazotti státusz. Nappalos munkarend. 

Fizetés: 300.000,- Ft/hó bruttótól. A pályázat részeként 

benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz - speciális 

(GYVT) erkölcsi bizonyítvány - képesítést igazoló iratok másolata - 

hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez Leadható 

személyesen, postán, e-mailben. Keresni lehet: Orsós Rita 8900 

Zalaegerszeg Posta u. 144. E-mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-

net.hu

személyesen, e-mailben: szakmaivezeto@zegispeci@z-

net.hu

EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Konyhafõnök, séf 2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Feladatok: - 

élelmiszer kiszabatok készítése, beszerzése, raktározásuknak a 

kezelése - étlapok készítésében való együttmûködés Elvárások: - 

középfokú szakképzettség - felhasználó szintû OUTLOOK és 

LOTUS NOTES ismeret Fizetés 300.000,- Ft/hó bruttó-tól. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai 

önéletrajz - speciális (GYVT.) erkölcsi bizonyítvány - képesítést 

igazoló iratok másolata - hozzájárulás személyes adatok 

kezeléséhez Jelentkezni lehet a pályázati anyag Orsós Rita 

részére történõ eljuttatásával, személyesen vagy e-mailben. E-

mail cím: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen vagy e-mailben a pályázati anyag leadásável e-

mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu
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EMMI Speciális Gyermekotthoni 

Központ Általános Iskola és 

Szakiskola,Zalaegerszegi 

Gyermekotthona

Konyhafõnök, séf 2022.11.18 2022.12.31

1 év határozott idejû közalkalmazotti jogviszony. Feladatok: - 

élelmiszer kiszabatok készítése, beszerzése, raktározásuknak a 

kezelése - étlapok készítésében való együttmûködés Elvárások: - 

középfokú szakképzettség - felhasználó szintû OUTLOOK és 

LOTUS NOTES ismeret Fizetés 300.000,- Ft/hó bruttó-tól. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai 

önéletrajz - speciális (GYVT.) erkölcsi bizonyítvány - képesítést 

igazoló iratok másolata - hozzájárulás személyes adatok 

kezeléséhez Jelentkezni lehet a pályázati anyag Orsós Rita 

részére történõ eljuttatásával, személyesen vagy e-mailben. E-

mail cím: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

személyesen vagy e-mailben a pályázati anyag leadásável e-

mail: szakmaivezeto.zegispeci@z-net.hu

BALOG CELLULÓZ-GYÁRTÓ 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Papír- és cellulózgyári 

munkás
2021.11.16 2023.01.02

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

Ricco Design Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.05.11 2023.01.02 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Egyéb személy- és 

vagyonvédelmi 

foglalkozású

2022.11.04 2023.01.02

A munkakörhöz szükséges fegyveres biztonsági õr képzést a 

munkáltató biztosítja. Elvárás a középfokú végzettség. Munkaidõ 

vezénylés szerint. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó. Elõny a személy 

és vagyonõri igazolvány illetve a "B" kategóriás jogosítvány. 

Jelentkezés fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben. 

Érdeklõdni telefonon. Keresni lehet: Tóth Annamária Tel.: 92/504-

361 E-mail cím: totha@zala.police.hu

telefonon: 92/504-361 e-mailben: totha@zala.police.hu

Nagypáli Közös Önkormányzati 

Hivatal
Pénzügyi ügyintézõ 2022.11.04 2023.01.02

Határozott idejû munkaszerzõdés, 2024.07.03.-ig. 

Számítástechnikai ismeret elvárás. Fizetés 280.000,- Ft/hó 

bruttótól megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Gecse Márta Tel.: 92/593-078 E-mail cím: 

aljegyzo.alsonemesapati@gmail.com

telefonon: 92/593-078 e-mailben: 

aljegyzo.alsonemesapati@gmail.com

Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Rakodó 

szemétszállító
2022.07.14 2023.01.04

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felvételt hirdet 

Hulladékgyûjtõ/Rakodó munkakörben. Elvárás:  - minimum 8 

általános iskola  - megfelelõ fizikai állóképesség  - józan élet  

Jelentkezni személyesen az alábbi elérhetõségen lehet: 

Zalaegerszeg, Gasparich u 26.

Zalaegerszeg, Gasparich utca 26
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Tündérvilág Alapítvány
Gyermekfelügyelõ, 

dajka
2022.11.07 2023.01.05

Elõny: - gyermekgondozásban szerzett jártasság, készség - dajkai 

vagy kisgyermekgondozói végzettség A kezdeti 90 órás havi 

munkaidõkeretet a késõbbiekben felválthatja napi 6 órás 

munkaviszony. Fizetés: 146.250-195.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezni csak e-mailben lehet, önéletrajz megküldésével. E-

mail cím: molnarne.kata.zeg@gmail.com

csak önéletrajz megküldésével e-mailben: 

molnarne.kata.zeg@gmail.com

Zala Metál Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Kereskedõ 2022.11.08 2023.01.06

Elvárások: - szakközépiskolai végzettség - elektronikus levelezés, 

táblázatkezelési ismeretek - "B" kategóriás jogosítvány Elõny, de 

nem elvárás: - értékesítési, ügyfélkapcsolati, raktározási 

tapasztalat - targoncavezetési tapasztalat Munkáltató biztosít 

mobiltelefont. Várható fizetés: 360.000-800.000,- Ft/hó bruttó. 

Utazási költségtérítés. Jelentkezéseket fényképes önéletrajz 

megküldésével várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

nemeth.zoltan@hungarometal.hu

fényképes önéletrajz megküldésével e-mailben: 

nemeth.zoltan@hungarometal.hu

VARÁZS-GARÁZS ZALA KFT. Autómosó 2022.11.09 2023.01.07

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

jogosítvány Munkaidõ, fizetés megbeszélés, megegyezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen várja a foglalkoztató. Keresni lehet: 

Fodor János Tel.: 30/433-3030

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre út 9.

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Pincér 2022.11.10 2023.01.08

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Gyakorlat elõnyt jelent A 

jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató Keresni lehet: 

Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

Jelentkezés telefonos egyeztetést követõen személyesen. 

Telefon: 30/9797178

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Szakács 2022.11.10 2023.01.08

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. A jelentkezéseket telefonon 

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

Jelentkezés: telefonos egyeztetést követõen személyesen. 

Tel.: 30/9797-178

ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft.

Villamos gépek és 

készülékek 

mûszerésze, javítója

2022.04.07 2023.01.08

Munkavégzés helye a zalaegerszegi MAN szerviz. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Elvárás a szakmai végzettség. 

Munkakezdés: 7.30 óra. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. A munkáltató cafeteriát biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

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

Tel.: 92/313-540 E-mail cím: mark.somogyi@man-service.hu

telefonon: 92/313-540 e-mailben: mark.somogyi@man-

service.hu

N.Á. Ker & Gastro Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2022.11.10 2023.01.08

A jelentkezéseket telefonon várja a munkáltató Keresni lehet: 

Németh Árpád Tel.: 30/9797-178

Jelentkezés: telefonos egyeztetést követõen személyesen. 

Tel: 30/9797-178
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ZALAI JÁRMÛJAVÍTÓ Kft.

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2022.04.06 2023.01.08

Munkavégzés helye a zalaegerszegi MAN szerviz. Pályakezdõk 

jelentkezését is várják. Elvárás a szakmai végzettség. 

Munkakezdés: 7.30 óra. Fizetés megbeszélés, megegyezés 

szerint. A munkáltató cafeteriát biztosít. Jelentkezéseket telefonon 

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

Tel.: 92/313-540 E-mail cím: mark.somogyi@man-service.hu

telefonon: 92/313-540 e-mailben: mark.somogyi@man-

service.hu

Pölöskei Italgyártó Zártkörûen 

Mûködõ Részvénytársaság

Mezõgazdasági és 

ipari gép (motor) 

karbantartója, javítója

2022.11.10 2023.01.08

Feladatok: - a technológiai és IFS utasítások alapján a HACCP és 

minõségirányítási rendszer szabványainak betartása mellett az 

üzemi termelõ gépek beállítása, karbantartása, javítása - részvétel 

a fejlesztési és átalakítási folyamatok megvalósításában - a 

karbantartás vezetõ és a mûszaki vezetõ által meghatározott 

feladatok elvégzése az üzem területén Elvárások: - géplakatos / 

szerkezetlakatos képesítés és munkatapasztalat - szakmunkás 

végzettség - elõnyt jelent a középfokú mûszaki végzettség - 

önállóság, elhivatottság, precizitás, terhelhetõség - MIG/MAG/AVI 

rozsdamentes anyagok hegesztésben való jártasság elõnyt jelent - 

"B" kategóriás jogosítvány elõnyt jelent - pályakezdõk 

jelentkezését is várják! 2 mûszakos munkarend. Munkáltató 

ajánlata: - segítõkész emberi környezetben lehetõséget a jó 

ötletek megvalósítására  - napi szinten megélt, elismert sikereket 

és megbecsülést - korrekt fizetést és egyéb hozzájárulásokat - 

hosszútávú, biztos munkalehetõség egy nagy múltú, tõkeerõs 

vállalatnál Jelentkezéseket e-mailben várják. E-mail cím: 

babati.zsolt@poloskeiszorp.hu Érdeklõdni telefonon lehet. Babati 

Zsolt személyzeti vezetõ - babati.zsolt@poloskeiszorp.hu - 30 / 

332 - 1256

e-mailben: babati.zsolt@poloskeiszorp.hu

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Bolti eladó 2022.03.09 2023.01.10 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Sport út 1.

MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe

Egyéb 

ügyfélkapcsolati 

foglalkozású

2021.11.23 2023.01.10

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.
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MetLife Europe Limited 

Magyarországi Fióktelepe

Pénzügyi elemzõ és 

befektetési tanácsadó
2021.11.23 2023.01.10

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.

CLARION GOLD Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft
Piaci, utcai árus 2022.05.20 2023.01.11

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 e-mailben elõzetes bemutatklozással 

Telefonos egyeztetést követõen személyesen, vagy e-

mailben. Tel.: 30/9570863; e-mail szabob@mernokoffice.hu

ATRO-Logistic Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Rakodómunkás 2022.11.14 2023.01.12

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Délelõttös 

munkavégzés, kezdés: 6.00 óra. Fizetés: 270.000-300.000,- Ft/hó 

bruttó. Jelentkezéseket telefonon várja a foglalkoztató. Keresni 

lehet: Lapat Bence Tel.: 20/944-8076

telefonon: 20/944-8076

BENEDICTI HERBA Gyógynövény- 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaság

Bolti eladó 2022.11.14 2023.01.12

Elvárások: - érettségi - 1 év eladói gyakorlat - angol alapfok - "B" 

kategóriás jogosítvány - felhesználói szintû számítógépes üzenet - 

kreativitás, kapcsolatteremtõ képesség, magabiztosság, 

rendszeretet Munkaidõ beosztás: vezénylés szerint Munkaidõ 

kezdete: 9 óra 17 perc Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó 

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

honeybush5@gmail.com

e-mailben: honeybush5@gmail.com

E-La Tabak Bt. Kereskedõ 2022.02.01 2023.01.13 Trafikunkba és lottó terminálunkba keresünk eladót.
Foglalkoztatónál: csokeszter@index.hu címen illetve  a 

Telefonszáma: 70/214-8637 

JW's Empire Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Recepciós 2022.03.02 2023.01.13 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2

PÁLFI PROFI FOOD 

VENDÉGLÁTÓIPARI KER.KFT
Konyhai kisegítõ 2022.04.06 2023.01.13 Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Baross liget 1

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Segédápoló, 

mûtõssegéd
2022.04.01 2023.01.13

A munkáltató  magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését 

is fogadja.
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2
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ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNY

Ápoló, szakápoló 2022.04.01 2023.01.13
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 2023.01.13

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 2023.01.13

A munkáltató  magyarul beszélõ ukrán állampolgár jelentkezését 

is fogadja.
Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Külsõ-Kórház út 2

Prohumán 2004 Kft. Forgácsoló 2022.07.21 2023.01.13

Megfelelõ végzettség hiányában hajlandóság képzésre 

betanításra   Fõbb feladatok:    Hedenhain vezérlésû CNC 

megmunkálóközpont kezelése   munkadarab felfogatása, 

kiállítása, megmunkálása   munkadarab megmunkálás utáni 

levétele, sorjázása   gépi megmunkálás rajznak megfelelõen 

(önellenõrzés végrehajtása)   technológiai hibák önálló javítása, 

ötletek a termelékenység javítására Elvárások:   szakirányú 

végzettség (forgácsoló vagy esztergályos)   mûszaki 

dokumentációk és tervrajzok olvasása, gyakorlati szintû ismerete   

programozási ismeretek   megbízható, precíz munkavégzés   

kétmûszakos munkarend vállalása (06.00-14.00, illetve 14.00-

22.00) Elõny:   CNC megmunkáló központon történõ önálló 

programozás, illetve tapasztalat 

Telefonon: 30/608-6628

"PÉKMESTER 2" Sütõ- és 

Édesipari Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Pék 2022.02.24 2023.01.14

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

Prizma Cleaning Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Intézményi takarító és 

kisegítõ
2022.03.25 2023.01.14

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

SINGH RUPINDERJEET 
Építõipari 

segédmunkás
2022.07.21 2023.01.14

Személyesen Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Osztályán. Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
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TT-ZEG Szárazép Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gipszkartonozó, 

stukkózó
2022.09.16 2023.01.14

Gipszkarton szereléshez várja a foglalkoztató a munkavállalók 

jelentkezését. A betanítást a munkáltató biztosítja. 

Munkavégzéshez szükséges szerszámokat a munkaadó 

biztosítja. Szállás térítésmentesen biztosított. Munkavégzés 

helyére történõ utazást a munkaadó biztosítja. Munkakezdés: 7.00 

óra. Fizetés: 300.000-320.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket 

telefonon várja a foglalkoztató. Keresni lehet: Deres Mária Tel.: 

20/364-7233

telefonon: 20/364-7233

Rózsakert - Gasztronómia 

Vendéglátóipari és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2022.11.18 2023.01.16

Érettségi megléte elvárás. A munkafolyamatokat megmutatják, 

betanítást biztosítják. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttó. 

Jelentkezéseket fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-

mailben várja a foglalkoztató. E-mail cím: 

katalin.simon84@gmail.com

fényképes, szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben: 

katalin.simon84@gmail.com

BÖDÖR Vendéglátó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Konyhai kisegítõ 2022.07.26 2023.01.18 8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegyi utca 116.

"D.F. Sport" Ruházati Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ruházati gép kezelõje 

és gyártósor mellett 

dolgozó

2022.09.22 2023.01.18

Elvárás a 8. általános iskolai végzettség. Munkakezdés: 7.00 óra. 

Fizetés: 272.000,- Ft/hó bruttótól + teljesítménybér + jelenléti 

prémium Béren kívüli juttatások: - útiköltség térítés Személyes 

jelentkezéseket vár a foglalkoztató, telefonon történt idõpont 

egyeztetést követõen. Keresni lehet: Pusztai Angéla Tel.: 30/9165-

418

személyesen, telefonon idõpont egyeztetése szükséges: 

30/9165-418

EUROPELIFT Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Gépszerelõ 2021.12.01 2023.01.18

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

Kályhacsempe Manufaktúra Kft

Ipari tevékenységet 

folytató egység 

vezetõje

2022.09.21 2023.01.18

Termelési csoportvezetõ munkakör betöltéséhez várják a 

munkavállalók jelentkezését. Állandó de., munkakezdés: 6.00 óra. 

Középfokú végzettség elvárás. Fizetés: 280.000-380.000,- Ft/hó 

bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket csak e-

mailben várja a foglalkoztató. Jelentkezni lehet rövid szakmai 

önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével. E-mail cím: 

info@kalyhacsempemanufaktura.hu

csak e-mailben, rövid szakmai önéletrajzzal, fizetési igény 

megjelölésével: info@kalyhacsempemanufaktura.hu

Leidli Norbert egyéni vállalkozó Épületasztalos 2022.05.27 2023.01.18 Munkavégzés Zala és Vas Megyében történik. Foglalkoztatónál: 8997 Zalaháshágy, Hunyadi János utca 22.
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Völler Solár Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2022.11.21 2023.01.19

Elvárások: - érettségi bizonyítvány - IT ismeret Nappalos 

munkarend, kezdés: 8.00 óra. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttótól. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja foglalkoztató. 

Keresni lehet: Völler Ferenc Tel.: 70/329-1913

személyesen, telefonon: 70/329-1913

Völler Solár Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Bolti eladó 2022.11.21 2023.01.19

Elvárások: - szakmunkás bizonyítvány - IT ismeret Nappalos 

munkarend, kezdés: 8.00 óra. Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttótól. 

Jelentkezéseket személyesen és telefonon is várja foglalkoztató. 

Keresni lehet: Völler Ferenc Tel.: 70/329-1913

személyesen, telefonon: 70/329-1913

TORNYOS TRUCK CAR Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Gépjármû- és 

motorkarbantartó, -

javító

2022.11.21 2023.01.19

Elvárások: - szakmai végzettség - IT ismeret - "B" kategóriás 

jogosítvány Nappalos munkarend, kezdés: 7.30 óra. Fizetés: 

260.000,- Ft/hó bruttótól. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja foglalkoztató. Keresni lehet: Tornyos József Tel.: 

30/986-2132

személyesen, telefonon idõpont egyeztetése szükséges: 

30/986-2132

SZERAPISZ-ZALA Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Pultfeltöltõ, árufeltöltõ 2022.07.25 2023.01.19
Telefonon, vagy emailben. Tel.: 92/331-201; 30/491-2375; 

Email: titkarsag@szerapiszzala.t-online.hu

Völler Solár Korlátolt Felelõsségû 

Társaság
Raktárkezelõ 2022.11.21 2023.01.19

Elvárások: - szakközépiskolai bizonyítvány - IT ismeret - "B" 

kategóriás jogosítvány Nappalos munkarend, kezdés: 8.00 óra. 

Fizetés: 260.000,- Ft/hó bruttótól. Jelentkezéseket személyesen 

és telefonon is várja foglalkoztató. Keresni lehet: Völler Ferenc 

Tel.: 70/329-1913

személyesen, telefonon: 70/329-1913

TORNYOS TRUCK CAR Korlátolt 

Felelõsségû Társaság
Karosszéria lakatos 2022.11.22 2023.01.20

Elvárások: - szakmai végzettség - IT ismeret - "B" kategóriás 

jogosítvány Nappalos munkarend, kezdés: 7.30 óra. Fizetés: 

260.000,- Ft/hó bruttótól. Jelentkezéseket személyesen és 

telefonon is várja foglalkoztató. Keresni lehet: Tornyos József Tel.: 

30/986-2132

személyesen, telefonon idõpont egyeztetése szükséges: 

30/986-2132

SOM-TEL Szolgáltató Korlátolt 

Felelõsségû Társaság

Ügyfél- 

(vevõ)tájékoztató
2022.11.23 2023.01.21

Cégünk Call-center operátori és ügyfélszolgálati ügyintézõi 

munkakörbe keres munkavállalókat. A munkavégzéshez jó 

kommunikációs készség szükséges.  Jelentkezés telefonon, 

illetve e-mailben önéletrajz megküldésével Kovács-Kun Csilla 

részére. A cég hozzájárul az utazási költségekhez. Munkavégzés 

helye: Zalaegerszeg, Kossuth u. 7. Telefon: 30/776-2415; e-mail: 

kovacskun.csilla@somtel.hu

Telefonos egyeztetést követõen személyesen. Telefon: 

30/776-2415



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

SMH TRADE Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Általános irodai 

adminisztrátor
2022.11.24 2023.01.22

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 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

SPILLER 2000 Fémipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Forgácsoló 2022.09.27 2023.01.22

Elvárás a CNC-forgácsoló végzettség. 3 mûszakos munkarend, 

munkakezdés: 5.45 óra. Fizetés: 300.000-400.000,- Ft/hó bruttó, 

megbeszélés szerint. Béren kívüli juttatás: cafeteria, utazás 

támogatása. Jelentkezni bérigénnyel ellátott önéletrajz 

megküldésével lehet e-mailben. E-mail cím: 

spiller2000@spiller2000.hu

bérigénnyel ellátott önéletrajzzal e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu

SPILLER 2000 Fémipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.09.27 2023.01.22

Nappalos munkarednd, munkakezdés: 7.00 óra. Fizetés: 200.000-

300.000,- Ft/hó bruttó, megbeszélés szerint. Béren kívüli juttatás: 

cafeteria, utazás támogatása. Jelentkezni bérigénnyel ellátott 

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

spiller2000@spiller2000.hu

bérigénnyel ellátott önéletrajzzal e-mailben: 

spiller2000@spiller2000.hu

Zalai Gasztrodorf Betéti Társaság

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerû 

szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

2022.09.23 2023.01.22

Ételfutárt keres a munkáltató. Elvárások: - 8. általános iskola - "B" 

kategóriás jogosítvány Állandó délután, munkakezdés: 11.00 óra. 

Fizetés: 200.000-220.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket telefonon 

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

Tel.: 30/580-2537 E-mail cím: ehs.zala@gmail.com

telefonon: 30/580-2537 e-mailben: ehs.zala@gmail.com



Foglalkoztató Munkakör Érv. kezdete Érv. vége Megjegyzés Jelentkezés

KISGERI Keresekedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság 

Egyszerû ipari 

foglalkozású
2022.11.25 2023.01.23

Feladatok: - anyagmozgatás - szakipari dolgozók munkájának 

segítése - alapanyagok elõkészítése - késztermékek leszedése, 

csomagolása 8. általános iskolai végzettség megléte elvárás. 

Nappalos munkakör, munkaidõ kezdete: 7.00 óra. Fizetés: 

200.000-260.000,- Ft/hó bruttó. Jelentkezéseket személyesen, 

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

Vincze Edit Tel.: 30/360-4004 E-mail cím: iroda@geributor.hu

telefonon: 30/360-4004 e-mailben: iroda@geributor.hu

KISGERI Keresekedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság 
Bútorasztalos 2022.11.25 2023.01.23

Elvárások: - szakmai végzettség - 2 év gyakorlat Nappalos 

munkakör, munkaidõ kezdete: 7.00 óra. Fizetés: 260.000-

350.000,- Ft/hó bruttó,m megbeszélés, megeygezés szerint. 

Jelentkezéseket személyesen, telefonon és e-mailben is várja a 

foglalkoztató. Keresni lehet: Vincze Edit Tel.: 30/360-4004 E-mail 

cím: iroda@geributor.hu

telefonon: 30/360-4004 e-mailben: iroda@geributor.hu

Prohumán 2004 Kft.
Egyéb termék-

összeszerelõ
2022.09.27 2023.01.23 Gyári tapasztalat elõny. Zalaegerszeg, Rákóczi  utca 13.

Drillsport Ruházati Gyártó és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 

Társaság

Ruházati gép kezelõje 

és gyártósor mellett 

dolgozó

2022.10.26 2023.01.25

Szakképzettség illetve gyakorlat nem elvárás. Munkaidõ 

egyeztethetõ, a foglalkoztató rugalmas hozzáállása miatt. 

Rugalmas munkakezdés. Fizetés: alapbér, minimálbér. 100% 

teljesítése esetén: 345.000,- Ft/hó. Útiköltség térítés: 86% 

Jelentkezéseket személyesen várja a foglalkoztató. Érdeklõdni 

telefonon lehet. Tel.: 92/511-240

Foglalkoztatónál: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi  út 165

Nagy Edit egyéni vállalkozó Fodrász 2022.11.28 2023.01.26

Egyszerûsített foglalkoztatás. Fizetés: 1.500,- Ft/óra. Nappalos 

munkavégzés, kezdés: 8.00 óra. Jelentkezéseket személyesen 

várja a foglalkoztató, telefonon történt idõpont egyeztetést 

követõen. Keresni lehet: Nagy Edit Tel.: 20/924-7113

személyesen, telefonon idõpont egyeztetése: 20/924-7113

KISGERI Keresekedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság 
Bútorasztalos 2022.11.28 2023.01.26

Elvárások: - szakmai végzettség - asztalosipari gyakorlat - 

Autocad és Excel magas szintû ismerete - önálló, igényes 

munkavégzés - megbízhatóság Elõny: - hasonló területen szerzett 

tapasztalat - "B" kategóriás jogosítvány Nappalos munkakör, 

munkaidõ kezdete: 7.00 óra. Fizetés: 260.000-350.000,- Ft/hó 

bruttó, megbeszélés, megegyezés szerint. Jelentkezéseket 

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

Keresni lehet: Vincze Edit Tel.: 30/360-4004 E-mail cím: 

iroda@geributor.hu

telefonon: 30/360-4004 e-mailben: iroda@geributor.hu


