, Batsányi u. 1.
A svéd tulajdonú HAVD Group Interior Kft. autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott
burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.
Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő
munkakörökben.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel arányosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.
Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu
Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.
Tel.: 06-20/9643-497

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

Vállaljuk:
- ömlesztett és
raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig
- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

+36/70 886 6808

A Hunguest Hotel Pelion

A Hunguest Hotel Pelion

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

FELSZOLGÁLÓ

SZOBALÁNY

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes
Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

SZAKÁCS

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:
norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu
Az álláshoz tartozó elvárások:

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG
épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

1 vagy 2 műszakos munkarendben

Hunguest Hotel Pelion

Hunguest Hotel Pelion

Amit kínálunk:

szúnyoghálók - plisséhálók JAVÍTÁS
reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők - különlegességek
Német minőség kedvező áron.

Különleges helyen, gyönyörű kilátással
szeretnél dolgozni?

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117
Plastic-Roll Bt.

Az ország egyik legszebb rendezvényhelyszíne
tárt karokkal várja a jelentkezőket!
A Várudvar fiatalos csapata az alábbi pozíciókba keres
embereket:
• barback
• pultos

Dr. Vajóczki Csaba e.v.
szülész-nőgyógyász főorvos

- automata gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,
raktárközi anyagmozgatás

• Irodai asszisztens
- irodai adminisztrációs feladatok ellátása
Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
info@innopan.hu
Telefon:
+36-30/1600-622

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6162
Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.
8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2
Stark patika rendelője

BOROS, PÁLINKÁS

Deák Ferenc u. 6.

CÍMKÉK

Heti ajánlatunk április 25-től április 29-ig:

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

Hétfő: rántott leves, tökfőzelék fasírttal
Kedd: karfiolleves, zöldborsós tokány rizzsel
Szerda: hegykői zöldségleves, rakott krumpli
Csütörtök: nyírségi gulyás, túrós tészta
Péntek: zellerkrémleves, rántott borda gombás rizzsel

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Könyvelésben jártas vagy
könyvelési asszisztens
végzettséggel
munkatársat keresünk.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Tel.: 06-30/9394-047
Email: martongy07@gmail.com

A badacsonyi
Hotel Bonvino szálloda
munkatársat keres

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

munkakörbe éves állásra.

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.
Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu
címre várunk.

A badacsonyi
Kisfaludy-ház Étterem
munkatársat keres
KONYHAI KISEGÍTŐ MOSOGATÓ és SZAKÁCS
munkakörökbe.

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu
e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ
a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

MANDILLA
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

- Alapanyagok rendelkezésre állásának
biztosítása
- Kész termékek mozgatása
Elvárások: - Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány
- Vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

Munkavégzés helye: Köveskál
Fényképes önéletrajzot az info@mandilla.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni telefonon: 06-70/567-2265

VESZPRÉMBE KERESÜNK:
CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET
Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417

Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert

Megjelenik hetente.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

• fiatalos, vidám munkatársak

• pontos munkavégzés

• előrelépési lehetőség

• tapasztalat előny,
de nem feltétel

• versenyképes fizetés
• szükség esetén szállás

• fémipari végzettség szükséges • munkavégzés hétfőtől péntekig
munkakörtől függően 1, 2 vagy 3 műszakban
• darukezelői képesítés előny • alapbér + kiemelt teljesítménybér
• havi SZÉP kártya juttatás • éves bónusz
• ingyenes Medicover egészségbiztosítási szolgáltatás
• munkába járási támogatás
További információ és jelentkezés: Meidl Ágnes HR munkatárs
tel.: 06 70 661 8440 (H-P 8-16-ig), e-mail: ameidl@dga.hu

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
1 FŐ BÁNYAMESTER

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó

ÖSSZESZERELŐ
2 műszak

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430
M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

06-20/414-3177
Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;
A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

• műanyag • redőny,
ablak, • reluxa,
ajtó,
• roletta
Szabó Zsolt

Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

Érdeklődni:

06-30/901-0765
06-30/106-1926

Alapbér 246.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Minden ami

06-30/684-85-70

• ambíció

Feltétel: 18. betöltött életév
3 műszak, 8 órás beosztásban. Alapbér 2.198 Ft/óra, Műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 50%

fejlődő vállalat, változatos feladatok,
világszínvonalú technológia,
folyamatos fejlődési lehetőség.
Jelentkezés és további információk:
Cellcomp Kft. 8300 Tapolca, Sümegi u. 36.
Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

kollégát keresünk.

Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Amit kínálunk: - Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan

Rendelje meg
nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!

• megbízható munkahely

• Streed food shef

Ugyanitt csak szombati munkavégzés

Feladatok: - Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

SZAKÁCS és FELSZOLGÁLÓ
munkakörökbe, éves állásra.

• megbízhatóság

• szakács

3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és
300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

ANYAGMOZGATÓ

Újonnan nyíló exkluzív boutique hotelünkbe keresünk
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Amit tudunk biztosítani:

• jegykezelő

• Előkészítő

Fényképes önéletrajzodat várjuk a munka@varudvar.hu email címre!

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

Elvárás:

• pohárszedő

• területek elsajátítása/betanulás

06-20/578-4209, 06-30/947-6701

A DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.
100%-ban magyar tulajdonú vállalat. Termékeink
jelentős része külföldi piacokon kerül értékesítésre.
Fő profilunk az acélszerkezetek, hegesztett
gépalkatrészek és egyedi gépek gyártása.

REVÉTLENÍTŐ GÉPKEZELŐ
OSZLOPOS FÚRÓGÉPKEZELŐ
HEGESZTŐ
CNC FORGÁCSOLÓ MARÓS
LAKATOS

• pizzaszakács

• fehér- és feketemosogató

Rendelési hely és idő: Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 11.
csütörtök: 16.00-20.00
Bejelentkezés: www.meetdoc.hu vagy 06-70/770-7085

1 műszakos munkarendben:

Az akció 2022.05.31-ig érvényes.

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K

Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

• Gépbeállító

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Önéletrajz beküldésével az estmkft@strabag.com címre!

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail
címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ
a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

Amit kínálunk:

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Operátor (betanított munka)

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

Szerda: 8-12-ig

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám
személyiség
- terhelhetőség

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS

• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

SZAKÁCS

KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

XXVIII. évf./16. 2022. április 23.

Dr. Czebe Krisztina

3 műszakos munkarendben

munkakörbe éves állásra.

Az álláshoz tartozó elvárások:

- munkabéren felül mozgóbér
és cafeteria
- biztos, hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati
háttér
- lendületes, jókedvű, támogató
csapat
Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ
• RAKTÁROS

A badacsonyi
Hotel Bonvino szálloda
munkatársat keres

Akár 1 órán
belül is.

Álláshirdetés

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Bélyegző készítés

ingyenes hetilap

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644
Mobil: 06-20/980-8059

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
Mobil: 06-30/501-6792
- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
Készpénzes azonnali fizetéssel
keresek Badacsony 20 km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
T.: 06-20/959-6293
Török Tamás
_____________________________
Lesencetomajon családi ház, a falu
közepén eladó. Ir.ár: 38,9 mFt Tapolcán lakást, max. 1 emeletig értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.:
06-20/452-1445
_____________________________
Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy kiadót), nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt, építési telket, zártkertet, külterületet, szántót, legelőt,
erdőt keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Kálimedencében, Művészetek Völgyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu. Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)
Köszönettel,
Bódis Péter
_____________________________
Megvásárolnám ingatlanát, ha már
úgy érzi, hogy se ideje, se ereje nincs
megművelni, felújítani. Kisebb ház,
telek, földpince, gyümölcsfás terület érdekelne.
Tel.: 06-20/4332-463
_____________________________
Keresünk ingatlanokat akár azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele,
eladása teljes körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek történő kiajánlással is. Hívjon,
24 órán belül felvesszük a kapcsolatot_____________________________
Önnel! T.: +36 70 376 7820
Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház fedett terasszal, garázszsal, pince-présházzal, gazdasági
épületekkel, kúttal, 24 db termő gyümölcsfával 1018 m2-es telken eladó.
Ár: 59,9
M Ft Tel.: +36-70/376-7820
_____________________________
A Csobánc hegy közelében 720
m2-es zártkerti ingatlan, 10 m-es
tárolóval, 8 m2-es pincével, szőlővel, gyümölcsfákkal nagyon kedvező áron eladó. Ár: 1,5 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszprém megyében lakást, családi házat, hétvégi házat, területeket keresek sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820
_____________________________
Káptalantótiban csendes utcában 100 m2-es, egyedi gázfűtéses
( + vegyestüzelésű + kandallós )
összkomfortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári konyhával,
80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó. Ár:
59,9_____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Káptalantótiban, pár percre a Liliomkerti piactól, a Sabar hegyen 2
egymás mellett lévő zártkerti terület, összesen 4022 m2, 3% beépítési lehetőséggel eladó. Ár: 9,8 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
Balatonedericsen 1.326 m2, részben panorámás, művelésből kivont
(nem kell kifüggeszteni) zártkerti ingatlan, térképen is feltüntetett 68
m2-es felújítandó pince-présházzal,
villannyal, jól megközelíthető, közel
a faluhoz eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Badacsonyban egyedi igények figyelembevételével megépítendő
(építés éve 2022-2023) extra panorámás, 150-240 m2.es luxus kivitelezésű és felszereltségű 2 db
családi ház, egyenként 1.500 m2es telken eladó, megrendelhető. Tel:
+36 70 376 7820

Lesenceistvándon pince-présház
eladó 4.626 m2-es zártkerti területen. A pince térképen is feltüntetett, villany és víz (ásott kút) van,
felső szint beépíthető. Ár: 16,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
Amennyiben gyorsan, jó áron szeretné eladni ingatlanát, hívjon, 24
órán belül felvesszük Önnel a
kapcsolatot.
Tel.: +36-70/376-7820
_____________________________
Balatonszentgyörgyön 2007-ben
épült, 207 m2-es, 6 szobás, 3 fürdőszobás, 2 konyhás kiváló állapotú,
igényes családi ház 3.642 m2-es telken, kerttel, külön nyári lakrésszel eladó._____________________________
Ár: 89 mFt T.: +36 70 376 7820
Tapolcán a Barackos lakóparkban
eladó építési telket keresek. Tel.: 0630/860-3230

LAKÁS
Kitűnő állapotú 63 m2-es egyedi
gáz+cserépkályha fűtésű felújított
műanyag nyílászárókkal ellátott lakás
eladó_____________________________
Tapolcán. T.: 06-70/331-2305
Tapolcán a Kazinczy tér 11-ben 1,5
szobás
lakás eladó. T.: 06-30/348-6322
_____________________________
Vennék készpénzzel Tapolcán 3040 m2-es lakást vagy bérelnék 1 fő
részére garzont, lakrészt, szobát.
Tel.: 06-70/222-4202

KIADÓ
Bútorozott szoba közös konyha és
fürdőhasználattal kiadó egyedülálló nőnek.
Érd.: 06-30/834-2130
_____________________________
Tapolcától 25 km-re családi ház
hosszú távra kiadó. 75.000
Ft/hó+rezsi, 3 havi kaució szükséges. Kizárólag közjegyzői szerződéssel.
Érd.: 06-20/322-3407
_____________________________
Kiadó Tapolcán, a Nagyköz utcában
(belváros) hosszútávra 2. emeleti felújított 2 szobás (48m2) erkélyes, bútorozott összkomfortos lakás, alacsony rezsivel max. 2 fő részére. Bérleti díj 100.000 Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szükséges Érd.: 06-20/5722-664

Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. Tel.: 0620/946-9678
_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás Tel.:
06-87/321-529, 06-30/262-0037
www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringacentrumban javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent István _____________________________
u. 3. Tel.: 06-20/216-7667
Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek karbantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011
_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje, redőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javítása,_____________________________
cseréje. T.: 06-20/366-8659
Duguláselhárítás kamerás rendszerrel, csatornacsövek nyomvonalkeresése,
javítása. Tel.: 06-20/9844-667
_____________________________
Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétázás, gipszkartonozás, helyszíni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 0630/256-1677,
06-30/308-1379
_____________________________
Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008
Lesenceistvánd
_____________________________
Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása.
T.: 06-70/600-7729
_____________________________

ÜZLETHELYISÉG
Frekventált helyen, Barlang utcájában 41 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-30/455-8875

SZOLGÁLTATÁS
Üzletek és autók feliratozása, reklám- és megállító táblák, óriásplakát, molinó készítése. Reklám
feliratú ponyvák készítése, feliratozása. Kölcsey Nyomda, Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
414-678,
06-20/980-8059
_____________________________
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem._____________________________
T.: 06-30/2270-717
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Tapolcán és környékén. Napelemes
pályázathoz
is. 06-30/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-20/9252528_____________________________
www.sos-dugulas.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615093 _____________________________
Szabó Norbert
Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 0630/700-7730,
06-30/464-1461
_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid
határidő.
Tel.: 06-20/236-5361
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, parasztfödémek stb. tisztítása homokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
Mosógép, mosogatógép javítás
hétvégén is. T.: 06-20/962-0595

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak,
iskolák, óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását. Összeszokott csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás, garázstetők, parkettázás, lambériázás,
hajópadlózás. Tető-tér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők készítése.
T.: 06-70/344-7787
_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületkezelése, kerítés és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Varga Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484
_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény szerint berendezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan lomtalanítása, szemételvitel,_____________________________
takarítás! Tel.: 06-30/812-2155
Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus technológiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétgerendával
stb. Tel.: 06-30/529-9216
_____________________________
Vízszerelést és csatorna-rendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől
komplett felújításig. janoskiss@
gmail.com
Tel.: 06-30/970-8012
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi tetők
felújítása, javítása, bontása, terasztetők, kocsi beállók, kiülők készítése. Tel.: 06-70/502-0613

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű házfelújítás, burkolás, betonozás, vakolás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás, sitt
hordás. UI: fuvarozás, építési anyag
mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtés-duguláselhárítás, javítás-karbantartás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027
_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése.
T.: 06-20/348-2726,
06-20/230-6680
_____________________________
Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lomtalanítása, pincétől a padlásig rakodással, minden fajta hulladék elszállítás. Igény szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek beüzemelése, javítása. Továbbá konvektorok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai gázüzemű berendezések javítása, villanyés gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek karbantartása. Szántói
László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465
_____________________________
Síremlékek garanciával, minőségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi munka megbízható, helyi szakembertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu
Tel.:_____________________________
06-20/421-5079
Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István kőfaragó mester Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 0687/321-620
_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszakibiztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email:
jucka67@t-online.hu
_____________________________

_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje,
gaztűzhelyek átalakítása (földgáz PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail:
barath6912@gmail.com
_____________________________
Bejárati ajtó beépítés garanciával
új és bontott is a legolcsóbban. Tel.:
06-20/9620595
_____________________________
Villanyszerelés hatékonyan, rövid határidővel. APAFI Villamosság
Bt. Tel.:
06-30/373-5329
_____________________________
Kőműves munkákat, építés alaptól
a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. Tel.: 0630/273-3261 Uitt: önállóan dolgozni tudó kőművest alkalmaznék.

Szőlőmunkát vállalunk több éves tapasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt területek rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és sziklakertek építését. Nyaralók és panziók
éves karbantartása. Hívjon bizalommal, megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________

_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok teljes körű villamos hálózatának kivitelezése, meglévő hálózatok
felújítása. Megbízható, precíz, korrekt munkavégzés, természetesen
garanciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem fog csalódni. Villamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés
elektronvillanyszereles@gmail.com
06-30/984-6645
_____________________________
FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visszavágás,
gallyazás, darabolás. Ágdarálás, sövényvágás, tuják formázása, zöldhulladék elszállítás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható munka.
Kiss _____________________________
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272
Fuvarozás, belföldi és külföldi árufuvarozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt lerakás, konyhakész és méterfa szállítás. Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű lomtalanítása pincétől a padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás, teljeskörű házfelújítás, betonozás, kerítések építése, felújítás és festés. Hívjon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fakivágás Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás, Ingyenes
Felmérés és Ajánlattétel E-mail:
kardosalpin@gmail.com Tel.: +36
30 251 6225 KardosAlpin - Kardos
Gergő
e.v.
_____________________________
Villanyszerelés! Gyors és igényes
kivitelezés korrekt áron. Tel.: 06-30/
574-8340,
facebookon: KG Elektro
_____________________________
Takarítást vállalok. Lakások, lépcsőházak, házak, nyaralók Tapolca
20 km-es körzetében. Tel.: 0670/342-5141
_____________________________
Síremlékek, térkövek, lábazatok,
tető tisztítását, veszélyes fák kivágását, bozótirtást, zöld területek gondozását, méterfa kuglizását, vállalom.
Takács
Attila Tel.: 06-30/309-3989
_____________________________
Férfi-női-gyermek fodrász, pedikűr,gyógy pedikűr Tapolcán 30 év tapasztalatával, szolid árakkal várom
vendégeimet a Bárdos utca 8-ban.
Bejelentkezés:
06-20/212-6484
_____________________________
Villanyszerelés! Elege van, hogy
gyakran hónapokat kell várni, míg
villanyszerelőt talál? Nehezen talál
„kisebb” villamossági munkára
szakembert? Vállalom: épületvillamossági átalakítások, szerelvények, lámpatestek cseréjét. Régi és
nem biztonságos kötések megszüntetését. Villanytűzhely, klíma
villamossági kiépítését. Villanybojlerek javítását. Hibakeresés-javítás.
Tel.: +36-20/315-6521
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok, bontás fejében kályhát viszek, esetenként veszek._____________________________
Tel.: 06-30/644-2665
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatornatisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

JÁRMŰ
Ezüstszínű Nissan Micra 1240
cm3-es, 2003-as évjáratú kisautó,
kitűnő műszaki állapotban eladó.
Érd.: 06-30/358-9896

VEGYES oöl
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________
Magas humusztartalmú, jó minőségű termőföld eladó. Tel.: 0620/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint homok
(nem vakolásra való) eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással is_____________________________
kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08
Bazalt terméskő eladó Hegymagason. Lerostált, földmentes, 7.500
Ft+áfa/m3. Elérhetőség +3630/903-9084
_____________________________
Kukorica eladó! Szállítás megoldható._____________________________
Tel.: 06-20/560-2759
Tükörbársony kanapé, mountain
bike női bicikli, testmasszírozó eladó _____________________________
Tapolcán. Tel.: 06-30/504-1660
2 db fiatal anyabirka bárányaival és
1 db_____________________________
kos eladó. Érd.: 06-30/264-3944
Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari kivitelben is, benzinmotoros és elektromos gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács 220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, szalag, rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes
csempevágók, állítható csőmenetvágó, levegős szerszámok, tányércsiszoló 350 mm 380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése.
T.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Eladó Yanmar AF18 Kistraktor, kiváló állapotban. Nyomtáv: 140
cm, szélesség 115 cm. üzemóra:
1051. Eladó talajmaró 1,50 m-es,
1 m-es fűkasza és egy padka-vibróhenger.
Érd.: 06-30/9361-804
_____________________________
Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmotoros aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű nyíró, billenővályús hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V, elektromos kapálógépek, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, hómarók, vizesvágók 200-350 mm, benzinmotoros sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-260 mmes új, egyengető gyalugép 200 mmes, inverteres hegesztők új 140160 A Avis, központi fűtéshez 220 Vos szünetmentes áramforrás, magassági láncfűrészek és sövényvágók, kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó. Hibás vagy használaton kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-30/4577200,
06-87/701-018
_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint
kiváló minőségű lucerna-, széna és
zabszalma bála eladó. Tel.: 0630/900-2711
_____________________________
Rossz, megunt, kidobásra szánt
háztartási és egyéb kis és nagy gépeit ingyenesen elszállítom, valamint teljes körű lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-70/211-5124

Automata mosógép ablakos és felültöltős, mikró AEG és Siemens
porszívó kitűnő állapotban eladók.
Tel.:_____________________________
06-30/4054-552
Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Új fém
egyes lovas fogat rudazat. Eladók
44,5-es, 40,5-es márkás, újszerű
endúro-motocross csizmák. Ugyanitt eladó egy Fordan billiárdasztal.
Érdeklődni: 06-30/9361-804

TŰZIFA )

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pakolással eladó.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466
_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő széldeszka léces és
széles
szállítás. Tel.: 06-20/9469-678
_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karóra megrendelést felveszek. Tel.: 0630/929-6970. EUTR: AA5811791

ÁLLÁS -,
A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyirádra, Monostorapátira, Taliándörögdre, Szentbékkállára
helyi újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059
munkaidőben
_____________________________
Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előnyben.
Tel.:_____________________________
06-30/308-1379
Badacsonyba a Park utcai dohányboltba eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:
trafikallaslehetoseg@gmail.com
_____________________________
Révfülöpi egész évben nyitva tartó étterembe felszolgáló, szakács,
konyhai kisegítő kollégát keresünk.
Érd: 06-70/428-1800
_____________________________
Köveskáli Borteraszunkra keresünk
szezonális vagy éves állásra FELSZOLGÁLÓ-PULTOS kollégákat.
Szakképesítés nem feltétel, de angol nyelvtudás előny. Diákok jelentkezését is várjuk. Fényképes
önéletrajzokat palffy.borterasz@
gmail.com
címre kérjük.
_____________________________
Köveskáli borászat bejelentett éves
állásra traktoros kollégát keres. Bér
megegyezés szerint. Érdeklődni
Pálffy
Gyula 06-30/9275-713
_____________________________
Badacsonytomaj Húsboltba keresünk magára és munkájára igényes szakképzett munkatársat
éves állásra. Jelentkezni személyesen, a Badacsonytomaj Hősök
tere 3. vagy a 06-87/471-444-es telefonszámon
lehet.
_____________________________
Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájára igényes szakácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegítőt, pultos- felszolgálót – akár részmunkaidőben is – gasztronómiát szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük.
T.: 06-30/9945-040
_____________________________
Tapolcai betonüzembe Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424
_____________________________
Konyhai kisegítő és pultos kollégákat keresünk meglévő fiatalos
csapatunkba. Helye: Balatongyörök
Hold és Csillag háza. Jelentkezni:
allas.holdescsillag@freemail.hu
vagy +36-70/638-0232

Badacsony központjában 1 éve
nyílt, új szálláshely rendszeres,
tervezhető jövedelmezéssel takarítónőt keres. Részletek telefonon:
Győrfi
Mária +36-30/584-3839
_____________________________
Juhászt felveszünk bentlakással,
Tanyára állatgondozót keresünk.
Tel.:_____________________________
06-30/729-8148
Dégi temetkezés férfi munkaerőt
keres temetkezési munkára. Jelentkezni ügyfélszolgálati irodában
vagy a 06-30/226-9523-as telefonszámon.
_____________________________
Szobafestőt, homlokzat szigetelésben jártas szakmunkásokat és
segédmunkásokat keresek felvételre. Bérezés megegyezés szerint. _____________________________
Tel.: 06-20/458-2538
Beteggondozónőt keresek feleségem mellé Nagyvázsonyba. Érd.:
Szigeti
József 06-30/5370-340
_____________________________
A Káli-medence Idősek Otthona
(8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel (eü. vagy
szociális gondozó és ápoló) rendelkező munkatársat vár szeretettel,
nagyszerű csapatába. Bér Kjt. szerint, szociális ágazati pótlék, munkahelyi pótlék és műszakpótlék.
Személygépkocsi előny, útiköltséget
térítünk. Oltás hiánya nem probléma.
További információ minden felmerülő
kérdésben: Léberné Kis Tóth Dia
87/478-170,
vagy 20/322-5595
_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakorlattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008
_____________________________
Pedikűr-manikűr, műkörömépítő
munkatársat keresünk Révfülöpre,
bejáratott, fix vendégkörrel rendelkező szalonunkba, szezonmunkára.
Jó kereseti lehetőség. Akár részmunkaidőben, szükség esetén szállást biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726
_____________________________
Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zánkára
Napozóágy, Trambulin, Gokart kölcsönzőbe keresünk férfi munkatársakat szezonra. Szállást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726
_____________________________
Nemesvitán a Western Parkba
egy parki kisegítőt május 1 és június 30 között és egy pultost július 1-től augusztus 31-ig keresünk.
Érd.: info@westernpark.hu 0630/621-3993
_____________________________
Konyhai kisegítőt keresünk Badacsonyba a Borozósorra. Május 1-jei
kezdéssel. Tanuló vagy nyugdíjas jelentkezését is várjuk. Érd.: 0630/272-7231
_____________________________
Gépkocsivezetőt felveszek mixerre és nyerges billencs járművekre.
Tel.: 06-30/939-4804
_____________________________
Szent György-hegyi borászat pincemunkára és szállításra keres
munkatársat. Elvárás B kategóriás
jogosítvány, megbízhatóság. Érdeklődni:
+36-30/255-1373
_____________________________
Badacsonyba keresünk megbízható, becsületes PULTOS kollégát kiemelt kereseti lehetőséggel, szezonális munkavégzésre. Ui.: konyhai kisegítő, takarító kolléganő jelentkezését is várjuk. Érd.: 06-30/4143477.
Szeretettel várjuk hívását!
_____________________________
Dream Team étterembe éves állásra
pizza szakács munkakörbe kollégát
keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Dream Team étterembe éves állásra pultos munkakörbe kollégát
keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Amandula kávézóba pultos/felszolgáló munkakörbe kollégát keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Konyhafőnök helyettes-szakács
kollégát keresünk meglévő, fiatalos
csapatunkba. Helye.: Balatongyörök, Hold és Csillag háza. Jelentkezni: allas.holdescsillag@freemail.hu
vagy +36-70/638-0232
_____________________________
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felvennék panziómba. Érd.: 0620/9271-330

Szigligeti Bakos Vendéglő Alinka
Büfébe vendéglátói szakmai hozzáértéssel üzemeltetőt keresünk.
Részletek a helyszínen: a Bakos
Vendéglőben.
Érd.: 06-30/9945-040
_____________________________
Szobaasszony-házvezetői állás.
Montana Vendégház Balatonedericsen keres bejelentett, teljes vagy
részmunkaidőben, éves állásba kollé-gát. Feladatok: vendégház és
wellness tisztán- és rendben tartása, vendégek kezelése, reggeliztetés.
Jelentkezni lehet: info@montanaederics.hu
06-30/379-1500
_____________________________
Ábrahámhegyi Pizzériába alkalmi és
folyamatos munkavégzésre felszolgáló és pizza szakács kollégákat
keresünk.
Érd.: 06-30/532-7872
_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betanított
kőműves illetve segédmunkás kollégát keres bejelentett 8 órás munkarendben. Éves szabadság, munkaruha biztosított. Munkabér megegyezés szerint. Érd.: 0630/4559006,
0630/224-2450
_____________________________
Tapolcai hivatali intézménybe részmunkaidős foglalkoztatásban takarítónőt keresek, azonnali kezdéssel. Munkaidő: 16:00-20:00
(munkanapokon) Fizetés: nettó 66
500 ft (nyugdíjasoknak nettó 85
000 ft/hó) Bejárás támogatás 50 %ban. Adókedvezmény érvényesíthető. Büntetlen előélet alapfeltétel.
Érd.:_____________________________
+ 36 30 858 67 35
Badacsonytördemicen 6.300 m2
szőlő présházzal eladó. Tel.: +3630/946-3609
_____________________________
Tapolcára a Caramell Kávézóba és
a Fröccsteraszra pultos-felszolgálót felveszünk.
Érd.: 06-30/9592-106
_____________________________
Kertépítéshez férfi munkaerőt keresünk. Építőipari szaktudás előnyt
jelent. Tel.: 06-70/7789-456

Szobalányt keresünk Oázis a Klastromhoz Wellness Vendégházba Badacsonyörsön. Reggeliztetés, takarítás, mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat, tisztességes fizetés , gyönyörű környezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu
_____________________________
Kőművest keresek. valamint homlokzati állvány bérbeadása, gépi földmunka
végzés. Tel.: 06-70/430-5487
_____________________________
Villanyszerelőt keresünk hosszútávra.
Tel.: 06-30/376-9456
_____________________________
1 fő kőművest és 2 fő segédmunkást keres építőipari Kft. Tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-30/9377-828
_____________________________
Tapolcára a Peppino Pizzériába
éves v. alkalmi munkára felszolgálót, pultost és pizzaszakácsot azonnali kezdéssel felveszünk. Lehet
pályakezdő is. Érd.: 06-30/9592-106

Tapolca, Fo tEr 2.
(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig: 05.00 - 22.00
Vasárnap:
14.00 - 22.00

229

269

Ft/db

Ft/db

458 Ft/l

538 Ft/l

OKTATÁS
Autóvezetés gyakorlása jogosítvánnyal rendelkezők részére, biztonságos körülmények között, türelmes oktatóval. Óránként 6000 Ft.
Érd.: +36 20/487-4586

KÖZLEMÉNY

255
Ft/db
510 Ft/l

0,33 l

279
Ft/db
845 Ft/l

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmetológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi kozmetológiai beavatkozások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0683/311-382, 06-30/375-2734

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

239
Ft/db
478 Ft/l

0,5 l

339
Ft/db
678 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

ÁLLÁS

bankkártyás fizetés lehetséges.

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.
Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:
trafikallaslehetoseg@gmail.com
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres
1 fő szakképzett

villanyszerelőt

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 06.00 - 21.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00

2 műszakos munkarendbe.
Vezérléstechnikában, gépek, berendezések,
termelő sorok villamos karbantartásában szerzett
gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

gépkezelő

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.
Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe
2 fő

női gépkiszolgáló
munkatársat keres.

229

259

Ft/db

Ft/db

458 Ft/l

518 Ft/l

255

259

Ft/db

Ft/db

510 Ft/l

518 Ft/l
0,33 l

269

279
Ft/db

Ft/db

339
Ft/db

538 Ft/l

845 Ft/l
0,5 l

678 Ft/l

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.

Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
Készpénzes azonnali fizetéssel
keresek Badacsony 20 km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
T.: 06-20/959-6293
Török Tamás
_____________________________
Lesencetomajon családi ház, a falu
közepén eladó. Ir.ár: 38,9 mFt Tapolcán lakást, max. 1 emeletig értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.:
06-20/452-1445
_____________________________
Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy kiadót), nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt, építési telket, zártkertet, külterületet, szántót, legelőt,
erdőt keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Kálimedencében, Művészetek Völgyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu. Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)
Köszönettel,
Bódis Péter
_____________________________
Megvásárolnám ingatlanát, ha már
úgy érzi, hogy se ideje, se ereje nincs
megművelni, felújítani. Kisebb ház,
telek, földpince, gyümölcsfás terület érdekelne.
Tel.: 06-20/4332-463
_____________________________
Keresünk ingatlanokat akár azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele,
eladása teljes körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek történő kiajánlással is. Hívjon,
24 órán belül felvesszük a kapcsolatot_____________________________
Önnel! T.: +36 70 376 7820
Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház fedett terasszal, garázszsal, pince-présházzal, gazdasági
épületekkel, kúttal, 24 db termő gyümölcsfával 1018 m2-es telken eladó.
Ár: 59,9
M Ft Tel.: +36-70/376-7820
_____________________________
A Csobánc hegy közelében 720
m2-es zártkerti ingatlan, 10 m-es
tárolóval, 8 m2-es pincével, szőlővel, gyümölcsfákkal nagyon kedvező áron eladó. Ár: 1,5 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszprém megyében lakást, családi házat, hétvégi házat, területeket keresek sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820
_____________________________
Káptalantótiban csendes utcában 100 m2-es, egyedi gázfűtéses
( + vegyestüzelésű + kandallós )
összkomfortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári konyhával,
80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó. Ár:
59,9_____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Káptalantótiban, pár percre a Liliomkerti piactól, a Sabar hegyen 2
egymás mellett lévő zártkerti terület, összesen 4022 m2, 3% beépítési lehetőséggel eladó. Ár: 9,8 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
Balatonedericsen 1.326 m2, részben panorámás, művelésből kivont
(nem kell kifüggeszteni) zártkerti ingatlan, térképen is feltüntetett 68
m2-es felújítandó pince-présházzal,
villannyal, jól megközelíthető, közel
a faluhoz eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Badacsonyban egyedi igények figyelembevételével megépítendő
(építés éve 2022-2023) extra panorámás, 150-240 m2.es luxus kivitelezésű és felszereltségű 2 db
családi ház, egyenként 1.500 m2es telken eladó, megrendelhető. Tel:
+36 70 376 7820

Lesenceistvándon pince-présház
eladó 4.626 m2-es zártkerti területen. A pince térképen is feltüntetett, villany és víz (ásott kút) van,
felső szint beépíthető. Ár: 16,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
Amennyiben gyorsan, jó áron szeretné eladni ingatlanát, hívjon, 24
órán belül felvesszük Önnel a
kapcsolatot.
Tel.: +36-70/376-7820
_____________________________
Balatonszentgyörgyön 2007-ben
épült, 207 m2-es, 6 szobás, 3 fürdőszobás, 2 konyhás kiváló állapotú,
igényes családi ház 3.642 m2-es telken, kerttel, külön nyári lakrésszel eladó._____________________________
Ár: 89 mFt T.: +36 70 376 7820
Tapolcán a Barackos lakóparkban
eladó építési telket keresek. Tel.: 0630/860-3230

LAKÁS
Kitűnő állapotú 63 m2-es egyedi
gáz+cserépkályha fűtésű felújított
műanyag nyílászárókkal ellátott lakás
eladó_____________________________
Tapolcán. T.: 06-70/331-2305
Tapolcán a Kazinczy tér 11-ben 1,5
szobás
lakás eladó. T.: 06-30/348-6322
_____________________________
Vennék készpénzzel Tapolcán 3040 m2-es lakást vagy bérelnék 1 fő
részére garzont, lakrészt, szobát.
Tel.: 06-70/222-4202

KIADÓ
Bútorozott szoba közös konyha és
fürdőhasználattal kiadó egyedülálló nőnek.
Érd.: 06-30/834-2130
_____________________________
Tapolcától 25 km-re családi ház
hosszú távra kiadó. 75.000
Ft/hó+rezsi, 3 havi kaució szükséges. Kizárólag közjegyzői szerződéssel.
Érd.: 06-20/322-3407
_____________________________
Kiadó Tapolcán, a Nagyköz utcában
(belváros) hosszútávra 2. emeleti felújított 2 szobás (48m2) erkélyes, bútorozott összkomfortos lakás, alacsony rezsivel max. 2 fő részére. Bérleti díj 100.000 Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szükséges Érd.: 06-20/5722-664

Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. Tel.: 0620/946-9678
_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás Tel.:
06-87/321-529, 06-30/262-0037
www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringacentrumban javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent István _____________________________
u. 3. Tel.: 06-20/216-7667
Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek karbantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011
_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje, redőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javítása,_____________________________
cseréje. T.: 06-20/366-8659
Duguláselhárítás kamerás rendszerrel, csatornacsövek nyomvonalkeresése,
javítása. Tel.: 06-20/9844-667
_____________________________
Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétázás, gipszkartonozás, helyszíni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 0630/256-1677,
06-30/308-1379
_____________________________
Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008
Lesenceistvánd
_____________________________
Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása.
T.: 06-70/600-7729
_____________________________

ÜZLETHELYISÉG
Frekventált helyen, Barlang utcájában 41 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-30/455-8875

SZOLGÁLTATÁS
Üzletek és autók feliratozása, reklám- és megállító táblák, óriásplakát, molinó készítése. Reklám
feliratú ponyvák készítése, feliratozása. Kölcsey Nyomda, Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
414-678,
06-20/980-8059
_____________________________
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem._____________________________
T.: 06-30/2270-717
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Tapolcán és környékén. Napelemes
pályázathoz
is. 06-30/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-20/9252528_____________________________
www.sos-dugulas.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615093 _____________________________
Szabó Norbert
Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 0630/700-7730,
06-30/464-1461
_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid
határidő.
Tel.: 06-20/236-5361
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, parasztfödémek stb. tisztítása homokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
Mosógép, mosogatógép javítás
hétvégén is. T.: 06-20/962-0595

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak,
iskolák, óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását. Összeszokott csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás, garázstetők, parkettázás, lambériázás,
hajópadlózás. Tető-tér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők készítése.
T.: 06-70/344-7787
_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületkezelése, kerítés és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Varga Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484
_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény szerint berendezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan lomtalanítása, szemételvitel,_____________________________
takarítás! Tel.: 06-30/812-2155
Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus technológiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétgerendával
stb. Tel.: 06-30/529-9216
_____________________________
Vízszerelést és csatorna-rendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől
komplett felújításig. janoskiss@
gmail.com
Tel.: 06-30/970-8012
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi tetők
felújítása, javítása, bontása, terasztetők, kocsi beállók, kiülők készítése. Tel.: 06-70/502-0613

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű házfelújítás, burkolás, betonozás, vakolás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás, sitt
hordás. UI: fuvarozás, építési anyag
mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtés-duguláselhárítás, javítás-karbantartás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027
_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése.
T.: 06-20/348-2726,
06-20/230-6680
_____________________________
Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lomtalanítása, pincétől a padlásig rakodással, minden fajta hulladék elszállítás. Igény szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek beüzemelése, javítása. Továbbá konvektorok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai gázüzemű berendezések javítása, villanyés gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek karbantartása. Szántói
László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465
_____________________________
Síremlékek garanciával, minőségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi munka megbízható, helyi szakembertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu
Tel.:_____________________________
06-20/421-5079
Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István kőfaragó mester Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 0687/321-620
_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszakibiztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email:
jucka67@t-online.hu
_____________________________

_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje,
gaztűzhelyek átalakítása (földgáz PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail:
barath6912@gmail.com
_____________________________
Bejárati ajtó beépítés garanciával
új és bontott is a legolcsóbban. Tel.:
06-20/9620595
_____________________________
Villanyszerelés hatékonyan, rövid határidővel. APAFI Villamosság
Bt. Tel.:
06-30/373-5329
_____________________________
Kőműves munkákat, építés alaptól
a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. Tel.: 0630/273-3261 Uitt: önállóan dolgozni tudó kőművest alkalmaznék.

Szőlőmunkát vállalunk több éves tapasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt területek rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és sziklakertek építését. Nyaralók és panziók
éves karbantartása. Hívjon bizalommal, megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________

_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok teljes körű villamos hálózatának kivitelezése, meglévő hálózatok
felújítása. Megbízható, precíz, korrekt munkavégzés, természetesen
garanciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem fog csalódni. Villamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés
elektronvillanyszereles@gmail.com
06-30/984-6645
_____________________________
FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visszavágás,
gallyazás, darabolás. Ágdarálás, sövényvágás, tuják formázása, zöldhulladék elszállítás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható munka.
Kiss _____________________________
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272
Fuvarozás, belföldi és külföldi árufuvarozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt lerakás, konyhakész és méterfa szállítás. Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű lomtalanítása pincétől a padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás, teljeskörű házfelújítás, betonozás, kerítések építése, felújítás és festés. Hívjon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fakivágás Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás, Ingyenes
Felmérés és Ajánlattétel E-mail:
kardosalpin@gmail.com Tel.: +36
30 251 6225 KardosAlpin - Kardos
Gergő
e.v.
_____________________________
Villanyszerelés! Gyors és igényes
kivitelezés korrekt áron. Tel.: 06-30/
574-8340,
facebookon: KG Elektro
_____________________________
Takarítást vállalok. Lakások, lépcsőházak, házak, nyaralók Tapolca
20 km-es körzetében. Tel.: 0670/342-5141
_____________________________
Síremlékek, térkövek, lábazatok,
tető tisztítását, veszélyes fák kivágását, bozótirtást, zöld területek gondozását, méterfa kuglizását, vállalom.
Takács
Attila Tel.: 06-30/309-3989
_____________________________
Férfi-női-gyermek fodrász, pedikűr,gyógy pedikűr Tapolcán 30 év tapasztalatával, szolid árakkal várom
vendégeimet a Bárdos utca 8-ban.
Bejelentkezés:
06-20/212-6484
_____________________________
Villanyszerelés! Elege van, hogy
gyakran hónapokat kell várni, míg
villanyszerelőt talál? Nehezen talál
„kisebb” villamossági munkára
szakembert? Vállalom: épületvillamossági átalakítások, szerelvények, lámpatestek cseréjét. Régi és
nem biztonságos kötések megszüntetését. Villanytűzhely, klíma
villamossági kiépítését. Villanybojlerek javítását. Hibakeresés-javítás.
Tel.: +36-20/315-6521
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok, bontás fejében kályhát viszek, esetenként veszek._____________________________
Tel.: 06-30/644-2665
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatornatisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

JÁRMŰ
Ezüstszínű Nissan Micra 1240
cm3-es, 2003-as évjáratú kisautó,
kitűnő műszaki állapotban eladó.
Érd.: 06-30/358-9896

VEGYES oöl
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________
Magas humusztartalmú, jó minőségű termőföld eladó. Tel.: 0620/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint homok
(nem vakolásra való) eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással is_____________________________
kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08
Bazalt terméskő eladó Hegymagason. Lerostált, földmentes, 7.500
Ft+áfa/m3. Elérhetőség +3630/903-9084
_____________________________
Kukorica eladó! Szállítás megoldható._____________________________
Tel.: 06-20/560-2759
Tükörbársony kanapé, mountain
bike női bicikli, testmasszírozó eladó _____________________________
Tapolcán. Tel.: 06-30/504-1660
2 db fiatal anyabirka bárányaival és
1 db_____________________________
kos eladó. Érd.: 06-30/264-3944
Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari kivitelben is, benzinmotoros és elektromos gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács 220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, szalag, rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes
csempevágók, állítható csőmenetvágó, levegős szerszámok, tányércsiszoló 350 mm 380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése.
T.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Eladó Yanmar AF18 Kistraktor, kiváló állapotban. Nyomtáv: 140
cm, szélesség 115 cm. üzemóra:
1051. Eladó talajmaró 1,50 m-es,
1 m-es fűkasza és egy padka-vibróhenger.
Érd.: 06-30/9361-804
_____________________________
Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmotoros aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű nyíró, billenővályús hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V, elektromos kapálógépek, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, hómarók, vizesvágók 200-350 mm, benzinmotoros sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-260 mmes új, egyengető gyalugép 200 mmes, inverteres hegesztők új 140160 A Avis, központi fűtéshez 220 Vos szünetmentes áramforrás, magassági láncfűrészek és sövényvágók, kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó. Hibás vagy használaton kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-30/4577200,
06-87/701-018
_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint
kiváló minőségű lucerna-, széna és
zabszalma bála eladó. Tel.: 0630/900-2711
_____________________________
Rossz, megunt, kidobásra szánt
háztartási és egyéb kis és nagy gépeit ingyenesen elszállítom, valamint teljes körű lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-70/211-5124

Automata mosógép ablakos és felültöltős, mikró AEG és Siemens
porszívó kitűnő állapotban eladók.
Tel.:_____________________________
06-30/4054-552
Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Új fém
egyes lovas fogat rudazat. Eladók
44,5-es, 40,5-es márkás, újszerű
endúro-motocross csizmák. Ugyanitt eladó egy Fordan billiárdasztal.
Érdeklődni: 06-30/9361-804

TŰZIFA )

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pakolással eladó.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466
_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő széldeszka léces és
széles
szállítás. Tel.: 06-20/9469-678
_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karóra megrendelést felveszek. Tel.: 0630/929-6970. EUTR: AA5811791

ÁLLÁS -,
A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyirádra, Monostorapátira, Taliándörögdre, Szentbékkállára
helyi újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059
munkaidőben
_____________________________
Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előnyben.
Tel.:_____________________________
06-30/308-1379
Badacsonyba a Park utcai dohányboltba eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:
trafikallaslehetoseg@gmail.com
_____________________________
Révfülöpi egész évben nyitva tartó étterembe felszolgáló, szakács,
konyhai kisegítő kollégát keresünk.
Érd: 06-70/428-1800
_____________________________
Köveskáli Borteraszunkra keresünk
szezonális vagy éves állásra FELSZOLGÁLÓ-PULTOS kollégákat.
Szakképesítés nem feltétel, de angol nyelvtudás előny. Diákok jelentkezését is várjuk. Fényképes
önéletrajzokat palffy.borterasz@
gmail.com
címre kérjük.
_____________________________
Köveskáli borászat bejelentett éves
állásra traktoros kollégát keres. Bér
megegyezés szerint. Érdeklődni
Pálffy
Gyula 06-30/9275-713
_____________________________
Badacsonytomaj Húsboltba keresünk magára és munkájára igényes szakképzett munkatársat
éves állásra. Jelentkezni személyesen, a Badacsonytomaj Hősök
tere 3. vagy a 06-87/471-444-es telefonszámon
lehet.
_____________________________
Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájára igényes szakácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegítőt, pultos- felszolgálót – akár részmunkaidőben is – gasztronómiát szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük.
T.: 06-30/9945-040
_____________________________
Tapolcai betonüzembe Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424
_____________________________
Konyhai kisegítő és pultos kollégákat keresünk meglévő fiatalos
csapatunkba. Helye: Balatongyörök
Hold és Csillag háza. Jelentkezni:
allas.holdescsillag@freemail.hu
vagy +36-70/638-0232

Badacsony központjában 1 éve
nyílt, új szálláshely rendszeres,
tervezhető jövedelmezéssel takarítónőt keres. Részletek telefonon:
Győrfi
Mária +36-30/584-3839
_____________________________
Juhászt felveszünk bentlakással,
Tanyára állatgondozót keresünk.
Tel.:_____________________________
06-30/729-8148
Dégi temetkezés férfi munkaerőt
keres temetkezési munkára. Jelentkezni ügyfélszolgálati irodában
vagy a 06-30/226-9523-as telefonszámon.
_____________________________
Szobafestőt, homlokzat szigetelésben jártas szakmunkásokat és
segédmunkásokat keresek felvételre. Bérezés megegyezés szerint. _____________________________
Tel.: 06-20/458-2538
Beteggondozónőt keresek feleségem mellé Nagyvázsonyba. Érd.:
Szigeti
József 06-30/5370-340
_____________________________
A Káli-medence Idősek Otthona
(8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel (eü. vagy
szociális gondozó és ápoló) rendelkező munkatársat vár szeretettel,
nagyszerű csapatába. Bér Kjt. szerint, szociális ágazati pótlék, munkahelyi pótlék és műszakpótlék.
Személygépkocsi előny, útiköltséget
térítünk. Oltás hiánya nem probléma.
További információ minden felmerülő
kérdésben: Léberné Kis Tóth Dia
87/478-170,
vagy 20/322-5595
_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakorlattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008
_____________________________
Pedikűr-manikűr, műkörömépítő
munkatársat keresünk Révfülöpre,
bejáratott, fix vendégkörrel rendelkező szalonunkba, szezonmunkára.
Jó kereseti lehetőség. Akár részmunkaidőben, szükség esetén szállást biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726
_____________________________
Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zánkára
Napozóágy, Trambulin, Gokart kölcsönzőbe keresünk férfi munkatársakat szezonra. Szállást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726
_____________________________
Nemesvitán a Western Parkba
egy parki kisegítőt május 1 és június 30 között és egy pultost július 1-től augusztus 31-ig keresünk.
Érd.: info@westernpark.hu 0630/621-3993
_____________________________
Konyhai kisegítőt keresünk Badacsonyba a Borozósorra. Május 1-jei
kezdéssel. Tanuló vagy nyugdíjas jelentkezését is várjuk. Érd.: 0630/272-7231
_____________________________
Gépkocsivezetőt felveszek mixerre és nyerges billencs járművekre.
Tel.: 06-30/939-4804
_____________________________
Szent György-hegyi borászat pincemunkára és szállításra keres
munkatársat. Elvárás B kategóriás
jogosítvány, megbízhatóság. Érdeklődni:
+36-30/255-1373
_____________________________
Badacsonyba keresünk megbízható, becsületes PULTOS kollégát kiemelt kereseti lehetőséggel, szezonális munkavégzésre. Ui.: konyhai kisegítő, takarító kolléganő jelentkezését is várjuk. Érd.: 06-30/4143477.
Szeretettel várjuk hívását!
_____________________________
Dream Team étterembe éves állásra
pizza szakács munkakörbe kollégát
keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Dream Team étterembe éves állásra pultos munkakörbe kollégát
keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Amandula kávézóba pultos/felszolgáló munkakörbe kollégát keresünk.
Tel.: 06-30/901-9849
_____________________________
Konyhafőnök helyettes-szakács
kollégát keresünk meglévő, fiatalos
csapatunkba. Helye.: Balatongyörök, Hold és Csillag háza. Jelentkezni: allas.holdescsillag@freemail.hu
vagy +36-70/638-0232
_____________________________
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felvennék panziómba. Érd.: 0620/9271-330

Szigligeti Bakos Vendéglő Alinka
Büfébe vendéglátói szakmai hozzáértéssel üzemeltetőt keresünk.
Részletek a helyszínen: a Bakos
Vendéglőben.
Érd.: 06-30/9945-040
_____________________________
Szobaasszony-házvezetői állás.
Montana Vendégház Balatonedericsen keres bejelentett, teljes vagy
részmunkaidőben, éves állásba kollé-gát. Feladatok: vendégház és
wellness tisztán- és rendben tartása, vendégek kezelése, reggeliztetés.
Jelentkezni lehet: info@montanaederics.hu
06-30/379-1500
_____________________________
Ábrahámhegyi Pizzériába alkalmi és
folyamatos munkavégzésre felszolgáló és pizza szakács kollégákat
keresünk.
Érd.: 06-30/532-7872
_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betanított
kőműves illetve segédmunkás kollégát keres bejelentett 8 órás munkarendben. Éves szabadság, munkaruha biztosított. Munkabér megegyezés szerint. Érd.: 0630/4559006,
0630/224-2450
_____________________________
Tapolcai hivatali intézménybe részmunkaidős foglalkoztatásban takarítónőt keresek, azonnali kezdéssel. Munkaidő: 16:00-20:00
(munkanapokon) Fizetés: nettó 66
500 ft (nyugdíjasoknak nettó 85
000 ft/hó) Bejárás támogatás 50 %ban. Adókedvezmény érvényesíthető. Büntetlen előélet alapfeltétel.
Érd.:_____________________________
+ 36 30 858 67 35
Badacsonytördemicen 6.300 m2
szőlő présházzal eladó. Tel.: +3630/946-3609
_____________________________
Tapolcára a Caramell Kávézóba és
a Fröccsteraszra pultos-felszolgálót felveszünk.
Érd.: 06-30/9592-106
_____________________________
Kertépítéshez férfi munkaerőt keresünk. Építőipari szaktudás előnyt
jelent. Tel.: 06-70/7789-456

Szobalányt keresünk Oázis a Klastromhoz Wellness Vendégházba Badacsonyörsön. Reggeliztetés, takarítás, mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat, tisztességes fizetés , gyönyörű környezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu
_____________________________
Kőművest keresek. valamint homlokzati állvány bérbeadása, gépi földmunka
végzés. Tel.: 06-70/430-5487
_____________________________
Villanyszerelőt keresünk hosszútávra.
Tel.: 06-30/376-9456
_____________________________
1 fő kőművest és 2 fő segédmunkást keres építőipari Kft. Tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-30/9377-828
_____________________________
Tapolcára a Peppino Pizzériába
éves v. alkalmi munkára felszolgálót, pultost és pizzaszakácsot azonnali kezdéssel felveszünk. Lehet
pályakezdő is. Érd.: 06-30/9592-106

Tapolca, Fo tEr 2.
(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig: 05.00 - 22.00
Vasárnap:
14.00 - 22.00

229

269

Ft/db

Ft/db

458 Ft/l

538 Ft/l

OKTATÁS
Autóvezetés gyakorlása jogosítvánnyal rendelkezők részére, biztonságos körülmények között, türelmes oktatóval. Óránként 6000 Ft.
Érd.: +36 20/487-4586

KÖZLEMÉNY

255
Ft/db
510 Ft/l

0,33 l

279
Ft/db
845 Ft/l

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmetológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi kozmetológiai beavatkozások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0683/311-382, 06-30/375-2734

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

239
Ft/db
478 Ft/l

0,5 l

339
Ft/db
678 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

ÁLLÁS

bankkártyás fizetés lehetséges.

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.
Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:
trafikallaslehetoseg@gmail.com
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres
1 fő szakképzett

villanyszerelőt

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 06.00 - 21.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00

2 műszakos munkarendbe.
Vezérléstechnikában, gépek, berendezések,
termelő sorok villamos karbantartásában szerzett
gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

gépkezelő

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.
Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe
2 fő

női gépkiszolgáló
munkatársat keres.

229

259

Ft/db

Ft/db

458 Ft/l

518 Ft/l

255

259

Ft/db

Ft/db

510 Ft/l

518 Ft/l
0,33 l

269

279
Ft/db

Ft/db

339
Ft/db

538 Ft/l

845 Ft/l
0,5 l

678 Ft/l

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.

Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

, Batsányi u. 1.
A svéd tulajdonú HAVD Group Interior Kft. autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott
burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.
Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő
munkakörökben.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel arányosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.
Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu
Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.
Tel.: 06-20/9643-497

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

Vállaljuk:
- ömlesztett és
raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig
- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

+36/70 886 6808

A Hunguest Hotel Pelion

A Hunguest Hotel Pelion

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

FELSZOLGÁLÓ

SZOBALÁNY

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes
Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

SZAKÁCS

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:
norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu
Az álláshoz tartozó elvárások:

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG
épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

1 vagy 2 műszakos munkarendben

Hunguest Hotel Pelion

Hunguest Hotel Pelion

Amit kínálunk:

szúnyoghálók - plisséhálók JAVÍTÁS
reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők - különlegességek
Német minőség kedvező áron.

Különleges helyen, gyönyörű kilátással
szeretnél dolgozni?

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117
Plastic-Roll Bt.

Az ország egyik legszebb rendezvényhelyszíne
tárt karokkal várja a jelentkezőket!
A Várudvar fiatalos csapata az alábbi pozíciókba keres
embereket:
• barback
• pultos

Dr. Vajóczki Csaba e.v.
szülész-nőgyógyász főorvos

- automata gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,
raktárközi anyagmozgatás

• Irodai asszisztens
- irodai adminisztrációs feladatok ellátása
Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
info@innopan.hu
Telefon:
+36-30/1600-622

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6162
Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.
8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2
Stark patika rendelője

BOROS, PÁLINKÁS

Deák Ferenc u. 6.

CÍMKÉK

Heti ajánlatunk április 25-től április 29-ig:

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

Hétfő: rántott leves, tökfőzelék fasírttal
Kedd: karfiolleves, zöldborsós tokány rizzsel
Szerda: hegykői zöldségleves, rakott krumpli
Csütörtök: nyírségi gulyás, túrós tészta
Péntek: zellerkrémleves, rántott borda gombás rizzsel

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Könyvelésben jártas vagy
könyvelési asszisztens
végzettséggel
munkatársat keresünk.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Tel.: 06-30/9394-047
Email: martongy07@gmail.com

A badacsonyi
Hotel Bonvino szálloda
munkatársat keres

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

munkakörbe éves állásra.

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.
Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu
címre várunk.

A badacsonyi
Kisfaludy-ház Étterem
munkatársat keres
KONYHAI KISEGÍTŐ MOSOGATÓ és SZAKÁCS
munkakörökbe.

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu
e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ
a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

MANDILLA
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

- Alapanyagok rendelkezésre állásának
biztosítása
- Kész termékek mozgatása
Elvárások: - Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány
- Vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

Munkavégzés helye: Köveskál
Fényképes önéletrajzot az info@mandilla.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni telefonon: 06-70/567-2265

VESZPRÉMBE KERESÜNK:
CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET
Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417

Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert

Megjelenik hetente.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

• fiatalos, vidám munkatársak

• pontos munkavégzés

• előrelépési lehetőség

• tapasztalat előny,
de nem feltétel

• versenyképes fizetés
• szükség esetén szállás

• fémipari végzettség szükséges • munkavégzés hétfőtől péntekig
munkakörtől függően 1, 2 vagy 3 műszakban
• darukezelői képesítés előny • alapbér + kiemelt teljesítménybér
• havi SZÉP kártya juttatás • éves bónusz
• ingyenes Medicover egészségbiztosítási szolgáltatás
• munkába járási támogatás
További információ és jelentkezés: Meidl Ágnes HR munkatárs
tel.: 06 70 661 8440 (H-P 8-16-ig), e-mail: ameidl@dga.hu

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
1 FŐ BÁNYAMESTER

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó

ÖSSZESZERELŐ
2 műszak

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430
M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

06-20/414-3177
Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;
A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

• műanyag • redőny,
ablak, • reluxa,
ajtó,
• roletta
Szabó Zsolt

Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

Érdeklődni:

06-30/901-0765
06-30/106-1926

Alapbér 246.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Minden ami

06-30/684-85-70

• ambíció

Feltétel: 18. betöltött életév
3 műszak, 8 órás beosztásban. Alapbér 2.198 Ft/óra, Műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 50%

fejlődő vállalat, változatos feladatok,
világszínvonalú technológia,
folyamatos fejlődési lehetőség.
Jelentkezés és további információk:
Cellcomp Kft. 8300 Tapolca, Sümegi u. 36.
Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

kollégát keresünk.

Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Amit kínálunk: - Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan

Rendelje meg
nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!

• megbízható munkahely

• Streed food shef

Ugyanitt csak szombati munkavégzés

Feladatok: - Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

SZAKÁCS és FELSZOLGÁLÓ
munkakörökbe, éves állásra.

• megbízhatóság

• szakács

3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és
300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

ANYAGMOZGATÓ

Újonnan nyíló exkluzív boutique hotelünkbe keresünk
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Amit tudunk biztosítani:

• jegykezelő

• Előkészítő

Fényképes önéletrajzodat várjuk a munka@varudvar.hu email címre!

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

Elvárás:

• pohárszedő

• területek elsajátítása/betanulás

06-20/578-4209, 06-30/947-6701

A DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.
100%-ban magyar tulajdonú vállalat. Termékeink
jelentős része külföldi piacokon kerül értékesítésre.
Fő profilunk az acélszerkezetek, hegesztett
gépalkatrészek és egyedi gépek gyártása.

REVÉTLENÍTŐ GÉPKEZELŐ
OSZLOPOS FÚRÓGÉPKEZELŐ
HEGESZTŐ
CNC FORGÁCSOLÓ MARÓS
LAKATOS

• pizzaszakács

• fehér- és feketemosogató

Rendelési hely és idő: Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 11.
csütörtök: 16.00-20.00
Bejelentkezés: www.meetdoc.hu vagy 06-70/770-7085

1 műszakos munkarendben:

Az akció 2022.05.31-ig érvényes.

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K

Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

• Gépbeállító

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
Önéletrajz beküldésével az estmkft@strabag.com címre!

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail
címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ
a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

Amit kínálunk:

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Operátor (betanított munka)

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

Szerda: 8-12-ig

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

Jelentkezési határidő:
2022. április 30.

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám
személyiség
- terhelhetőség

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS

• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

SZAKÁCS

KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

XXVIII. évf./16. 2022. április 23.

Dr. Czebe Krisztina

3 műszakos munkarendben

munkakörbe éves állásra.

Az álláshoz tartozó elvárások:

- munkabéren felül mozgóbér
és cafeteria
- biztos, hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati
háttér
- lendületes, jókedvű, támogató
csapat
Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ
• RAKTÁROS

A badacsonyi
Hotel Bonvino szálloda
munkatársat keres

Akár 1 órán
belül is.

Álláshirdetés

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Bélyegző készítés

ingyenes hetilap

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644
Mobil: 06-20/980-8059

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
Mobil: 06-30/501-6792
- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

