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Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
Schaeffler Savaria Kft.

Shoptec Fémárugyártó Kft.

ÁLLÁSBÖRZE
2018. október - Sárvár - Celldömölk

Résztvevő kiállítók:

Liss Kft.
Magyar Honvédség
MÁV Zrt.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Vas megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Változó Világért Alapítvány
WHC Personal Kft.

ALDI 

Magyarország 

Élelmiszer Bt. 

Sárvár, Deák F. u. 

14.

Az ALDI Magyarország az ALDI SÜD vállalatcsoport tagja, mely a világ számos országában jogilag 

önálló társaságokon keresztül képviselteti magát. Magyarországon első üzleteinket 2008 tavaszán 

nyitottuk meg. Az azóta eltelt években üzleteink száma meghaladta a 130-at, dolgozóink száma pedig 

több mint 3300 fő. 

Magyar Honvédség
MÁV Zrt.
Nestlé Hungária Kft.
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.

SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt.
Schaeffler Savaria Kft.
Székelyi és Szilágyi Kft.
Taravis Kft.

VMKH Sárvári Járási Hivatal

Aptiv

BPW Hungária Kft.
BSB Construction Kft.

Cellcomp Kft.
CPL Jobs Kft.
Edilkamin International Kft.
Ferrosüt Sütő-és Édesipari Kft.
Hartjes-Biosoft Kft.
Hívásfogadó Központ Szombathely

Sárvár Celldömölk

• önéletrajzírás segítése;

• munkaerő-piaci információk nyújtása,

• munkavállalási tanácsadás,

• tájékoztatás támogatásokról, képzési lehetőségekről

Szolgáltatások az állásbörze során:

Székelyi és Szilágyi Kft.
Taravis Kft
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Vas megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
VMKH Celldömölki Járási Hivatal
Változó Világért Alapítvány
WHC Personal Kft.

Adient Mezőlak Kft.
Aptiv

BPW Hungária Kft.
BSB Construction Kft.

Cellcomp Kft.
Edilkamin International Kft.
Ferrosüt Sütő-és Édesipari Kft.
Hartjes-Biosoft Kft.
Hívásfogadó Központ Szombathely

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

Adient Mezőlak 

Kft.

8514 Mezőlak, 

Petőfi S. u. 92/A.

Egy márka, amit növekedésre terveztek.

„Folyamatosan új növekedési területeket keresünk és elvetjük a fejlődés új magjait.”
Byron Foster

Ügyvezető alelnök

Piacvezető pozíciónkat aktív munkával értük el. Az Adient növekedésre és fejlődésre törekszik 

nap mint nap.

Világos, mi tesz minket kimagaslóvá:a m egfelelő elemeket illesztjük össze a megfelelő módon, 

pontosan a megfelelő időben, így teremtjük meg azt a minőséget, amit vásárlóink 

megkövetelnek. Ezt minden nap hibátlan megvalósítással, jó nemzetközi

kapcsolatokkal érjük el, miközben fontos trendeket és innovációkat építünk be folyamatainkba. 

Nyitott pozícióink:

   Operátor 

   Hegesztő Operátor

   First-off Operátor

   Karbantartó technikus  

   Logisztikus 

   Minőségügyi mérnök 

   Folyamatmérnök 

Kínált állás: 

 Bolti eladó

Munkavállalóknak 
Ha elakadtál a karrierépítésben, vagy nehezen találsz vissza a munkaerő-piacra,  bátran keresd fel a Család és 
Karrier Pontunkat. Itt a szakértői tanácsadás mellett konkrét állásajánlatokkal is segítünk. Online anyagokon 
keresztül és a rendezvényeken is megmutatjuk, hogyan hangold össze a munkát és családi életet úgy, hogy 
igazán eredményes legyél. Érdekel a dolog? Keress minket! A tanácsadások és tréningjeink Ingyenesek! 
 

Várjuk jelentkezését személyesen vagy elérhetőségeinken!              Család és KarrierPONT iroda 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. tel.: 06 30 540 2253               weboldal: www.vasinok.hu NŐK a középpontban 

Szervező: Változó Világért Alapítvány

Tájékozódjon rendezvényeinkről és szolgáltatásainkról a www.valtozovilagert.hu honlapon és

www.facebook.com/valtozo.vilagert/ Facebook oldalunkon !



Állásajánlatok:

• élhajlító 

gépkezelő 3 fő

• hegesztő 5 fő

BPW-Hungária Kft.

Szombathely, 

Körmendi út 98.

Állásajánlatok 

Celldömölkön:

- Operátor

Cellcomp Kft.

Celldömölk, Építők 

útja 8.

Tapolca, Sümegi u. 

36.

LEENDŐ MUNKATÁRSAINK! Folyamatosan fejlődő vállalatunknál jelentős béremeléseket hajtottunk 

végre, és folyamatosan törekszünk munkavállalóink megelégedettségének növelésére. CELLDÖMÖLKI 

telephelyünkre várjuk azon kollégák jelentkezését, akiknek fontos a stabil, biztonságos, hosszú távú 

munkalehetőség, a családias munkahelyi légkör, valamint a biztos anyagi, emberi, erkölcsi 

megbecsülés az elvégzett munkáért! Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük küldd el 

jelentkezési anyagodat a következő címre: Celldömölk, Építők útja 8.; Telefon: +36 95 525 300;  E-

mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com; www.cellcomp.hu

Sárvár-Celldömölk vonalon hamarosan buszjáratot indítunk! Határozatlan idejű szerződéssel, saját 

állományba, különböző munkarendekbe, azonnali kezdéssel várjuk új munkatársaink jelentkezését!

A CPL Integrated Services-nél célunk, hogy a legjobb, legélhetőbb munkahelyet biztosítsuk 

munkatársainknak, egyben a legmagasabb minőségű szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleink számára. A 

vállalati ügyfeleinknek Magyarországon három helyszínről, több mint 700 munkatársunk segítségével, 

biztosítunk informatikai támogatást. 

A jelentkezéseket a hu-careers@cplis.com e-mail címre várjuk.

Állásajánlatok:

• Ügyfélkapcsolattartó 

munkatárs (német 

nyelven) 

10 fő

APTIV                           

Szombathely, 

Zanati út 29/A

szombathely.cv@a

ptiv.com

CPL Integrated 

Services

Vasvár, Bartók B.  

út 1.

Edilkamin 

International Kft.

Sárvár, Selyemgyár 

u. 6.

Az Edilkamin cégcsoport 1963-ban alakult Olaszországban családi vállalkozásként, és azóta is dinamikusan 

fejlődik. A több, mint 50 éves tapasztalattal rendelkező céget a világ vezető kandallógyártói között tartják 

számon. Magyarországon két székhellyel (Budapesten és Sárváron) rendelkezik. A cégcsoport összes 

jelenlegi dolgozói létszáma eléri az 500 főt. Az Edilkamin egyik leányvállalata, a sárvári székhelyű Edilkamin 

International Kft., ahol kandalló és kályhagyártás folyik, a lemezmegmunkálástól elkezdve a lézervágáson, 

hajlításon, hegesztésen, festésen keresztül a szerelésig. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munka, szakmai 

előrelépési lehetőség, továbbképzési hozzájárulás, képességekhez igazodó, versenyképes fizetés, utazási 

költségtérítés, béren kívüli juttatás, prémium.

További információ: Tel: 95/520-880, E-mail:szemelyugy@hu.edilkamin.com 

Az APTIV  egy fejlett technológiai vállalat, 

mely a múltban már bebizonyította, hogy 

képes elősegíteni a mobilitást. Mi 

elköteleződtünk amellett, hogy életre hívjuk 

az önjáró autók következő generációját, az 

okos városokat és az összekapcsoltságot. Az 

Aptiv (megelőző nevén Delphi Automotive) 

a Powertrain (hajtásrendszerek) üzletág 

különválásával jött létre, amely Delphi 

Technologies PLC néven működik tovább. Az 

Aptiv a Delphi eddigi stabil teljesítményeire 

épít, Szombathelyen közel 2000 embernek 

ad munkát. 

Állásajánlatok:

- Gyártósori munkatárs (Operátor) - többműszakos munkarendbe

- Beszerző  – kiváló angol nyelvtudással, tapasztalattal

- Termeléstervező – kiváló angol nyelvtudással, tapasztalattal

- Karbantartó – szakirányú végzettséggel, többműszakos munkarendbe

- Tesztmérnök – villamosmérnök végzettséggel, funckionális tesztekkel 

kapcsolatos tapasztalattal

- Termékmérnök – villamosmérnök végzettséggel, tapasztalattal

- Beszállítói minőségbiztosítási mérnök – villamosmérnök végzettséggel, 

kiváló angol nyelvtudással

- Mechatronikai mérnök

Az önéletrajzokat e-mailben, telefonszám megadásával várjuk: 

szombathely.cv@aptiv.com

Az 1500 főt foglalkoztató BPW-Hungária Kft. nehézfutóművek, 

futóműrendszerek előállításával, illetve agrárgépipari termékek 

tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 

A folyamatosan végrehajtott beruházásoknak köszönhetően 

világszínvonalú, egyedi futóműgyártó bázis alakult ki Szombathelyen.  

www.bpw-hungaria.hu, E-mail: palyazat@bpw.hu  Facebook: 

www.facebook.com/bpwhungariakft

Instagram: wearebpwhu

Állásajánlatok:

• Hegesztő

• Berendezéskezelő hegesztő területre

• Szerelő-lakatos

• Karbantartó mérnök

• IT SAP támogató munkatárs

• Termékfejlesztő konstruktőr, szerkesztő

• Számlaellenőr

• Termékmenedzser

BSB Construction 

Kft. 

Tömörd, Fő u. 51.

10 éve működő szombathelyi építőipari cég vagyunk. Megrendelés-állományunk 

folyamatos növekedése miatt keresünk új kollégákat. Elsősorban Ausztriában, 

Bécsben és környékén végzünk munkákat, leginkább lapostetőszigetelést, 

folyékonyfóliázást, tetőfedő és villanyszerelési munkákat kiemelt bérezéssel. Nem 

idénymunkát végzünk, folyamatos munkalehetőséget biztosítunk.

Állásajánlatok:

építőipari segédmunkás, 

lapostetőszigetelő, 

folyékony fóliás szigetelő, 

villanyszerelő, 

gipszkartonos

Szervező: Változó Világért Alapítvány

Tájékozódjon rendezvényeinkről és szolgáltatásainkról a www.valtozovilagert.hu honlapon és

www.facebook.com/valtozo.vilagert/ Facebook oldalunkon !



Hartjes-Biosoft 

KFt.   Szombathely, 

Szövő u. 100.

LISS Patrongyártó, 

Töltő és 

Forgalmazó Kft.

Répcelak, Carl von 

Linde út. 1.

FERROSÜT Sütő-és 

Édesipari KFT

Szombathely Jáki 

út 6.

A társaság tevékenysége kiterjed a sütő-és 

édesipari termékek (kenyérféleségek, 

péksütemények, leveles termékek, kalácsok, 

linzerek, tortalapok,morzsafélék stb.) 

gyártására, valamint a nagy és kiskeres-

kedelmi egységekbe való kiszállításra. A 

termelés a megye területén hat üzemben 

történik.

A Hartjes Biosoft Kft Szombathely és a 

térség kiemelt munkaadójaként jelenleg 

160 főt foglalkoztat. A több mint 25 

éves múltra visszatekintő, osztrák 

tulajdonú cég Magyarországon és a 

szomszédos országokban is több 

telephellyel rendelkezik. 

 Bővülő feladataink ellátására szombathelyi és 

nagysimonyi telephelyeinkre keresünk 

kollégákat.

Cégünk a következőket biztosítja:

- határozatlan idejű munkaszerződés

- családbarát, egyműszakos munkarend

- béren kívüli juttatások

- munkaruha, munkacipő

- munkába járás támogatása

- havi, negyedéves prémiumok

Állásajánlatok:

- tűzőnő, cipőfelsőrész készítő

- szabász, gépi szabász

- műszakvezető,

- technológus, könnyűipari mérnök

- cipőipari műszerész

- cipőipar területén képzettséggel és 

szakmai tapasztalattal rendelkező 

dolgozók

Észak-Vasi 

gazdaság- 

és foglalkoztatás-

fejlesztési 

együttműködés

TOP-5.1.2-15-VS1-

2016-00002

Nyugat-Pannon 

Nonpr. Kft.

Miért válaszd a MÁV-csoportot? Mert...

• számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat;

• szakmai és vezetői karrierlehetőségek várnak rád;

• szakmai fejlődésedet széles körű képzésekkel, konferenciákkal támogatjuk;

• pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;

• folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, szakdolgozatírási, 

ösztöndíj- és duális képzési lehetőségekkel várunk;

• alapfizetésed mellé széles körű juttatási csomagot kínálunk.

Állásajánlatainkat keresd a 

www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon!

MÁV csoport

Nestlé Hungária 

Kft. 

Bük, Darling utca 1.

A Nestlé Purina a 150 éves Nestlé cégcsoport legnagyobb európai állateledel gyártó központja, 

amely egy jelentős beruházást követóen több mint 30 ország piacát fogja ellátni állateledellel.

Mit Kínálunk?

Versenyképes jövedelem. Kiemelt vállalati juttatások, vonzó cafeteria csomag. Támogatott 

sportolási lehetőség. Munkáltató által biztosított vásárlási kedvezmények. Fejlődési, 

továbblépési lehetőség. Ingyenes buszjárat Sárvár, Répcelak, Jákfa, Kőszeg irányából.

Tel.: +36 70 866 9204, +36 70 704 5329       job.buk@purina.nestle.com

Állásajánlatok:

• csomagoló     40 fő

• gépkezelő      20 fő

• targoncavezető 10 fő

• karbantartó  mérnök 2 

fő

Dolgozni szeretne? Vállalkozni akar? Vagy talán tanulna?

Megtaláljuk Önnek a megfelelő munkahelyet, a megfelelő képzést, a megfelelő 

képzési formát!

Amennyiben ÖN:

25 év alatti, vagy 30 év alatti diplomás; 50 év feletti; legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik; GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról tér vissza a munkába; 

legalább egy gyereket egyedül nevel; legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső; 

megváltozott munkaképességű; roma nemzetiséghez tartozó; foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesül; közfoglakoztatásból térne vissza a munkába; 

inaktív (az utóbbi időben nem volt munkajogviszonya és nem is regisztrált, mint 

álláskereső)

Ha nem találja magát a felsoroltak között, ne csüggedjen, megkeressük Önnek a 

segítséget!

Segítségünkkel elérhető 

támogatások:

képzésen való részvétel támogatása

elhelyezkedést segítő támogatások 

(bér-, bérköltségtámogatás, utazási 

vagy lakhatási támogatás)

önfoglalkoztatóvá válás támogatása

személyre szabott tanácsadás 

Zsédenyi Tímea mentor

Telefon: 30/8873719

zsedenyi.timea@westpannon.hu 

Állásajánlatok (szombathelyi és/vagy celldömölki üzembe) - feltételek:

Pék - szakirányú végzettség, létsz. 13 fő

Betanított pék - 8 általános osztály, létsz. 13 fő

Tehergépjármű szerelő - szakirányú végzettség, létsz. 1 fő

Gépkocsivezető - PAV III fokozat, létsz. 2 fő

Készárukezelő - 8 általános osztály, létsz. 8 fő

Raktáros - hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, létsz. 3 fő

Cukrász termék előállító - 8 általános osztály, jó kézügyesség, létsz. 4 fő

A LISS Kft Világpiaci vezető szerepet tölt be a patronok gyártásában. Különféle gázokkal töltjük 

patronjainkat, melyekkel jelen vagyunk élelmiszeripari, építőipari, egészségügyi és sport 

területen is. Juttatásaink: kiemelkedő órabér, minimum nettó 25.000 Ft cafetéria, 13. havi 

juttatás, magán egészségbiztosítási csomag, , céges buszjárat Sárvárról és Celldömölkről. 

web: http://liss.hu/karrier/ E-mail: karrier@liss.hu

Telefon:06 20-9500-100

Állásajánlatok:

• lakatos 10 fő.

• gépkezelő  25 fő

• gépi forgácsoló 5 fő

Szervező: Változó Világért Alapítvány

Tájékozódjon rendezvényeinkről és szolgáltatásainkról a www.valtozovilagert.hu honlapon és

www.facebook.com/valtozo.vilagert/ Facebook oldalunkon !



Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása a Készenléti Rendőrség határvadász 

bevetési osztályai hivatásos állományának háromezer fővel történő bővítéséhez.

Részletek a programról: www.facebook.com/hatarvadaszkepzes, 

www.police.hu/hatarvadaszkepzes.

Állásajánlat:

határvadász (hivatásos 

állományú rendőr)

 - járőrtárs országosan 3000 fő

Biztos munkahelyre vágysz? Akkor Magyarország egyik legjobb húsipari cégénél, a sárvári 

Sága Foodsnál a helyed! 

Vegyél részt Magyarország legismertebb szárnyas márkáinak gyártásában, készítsd velünk 

együtt a finom és közkedvelt  Füstli, Füstlizer, Royal és Snacki&Go! termékeket. 

Legyél a Sága csapat tagja, válj részesévé cégünk sikereinek!

Állásajánlataink: 

• gyártósori dolgozó, 

• karbantartó

Telefon: 95-336-174 

E-mail: hr@saga-foods.hu

Whc Personal Kft.

Szombathely, 

Thököly u. 46-48.

Cégcsoportunk az elmúlt több, mint 25 évben gazdasági és humán 

tanácsadásra specializálódott, tevékenységünket folyamatosan fejlesztve 

bővítettük és jelenleg az ország egyik legnagyobb gazda-sági és humán 

tanácsadó irodájaként működünk.  Humán szolgál-tatásaink: munkaerő-

kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, diákmunka.

Állásajánlatok:                   

• Operátor 50 fő 

• Gépkezelő 30 fő 

• Gépbeállító 10 fő

• Hegesztő 5 fő

• Szerelő-lakatos  5 fő

• NC forgácsoló  5 fő

• Diákmunka 50 fő

Székelyi és Szilágyi 

Kft.

Sárvár, Kemény I. 

u. 3.

Vas Megyei 

Rendőr-főkap.

Szombathely, 

Petőfi S. u. 1/C.

Taravis Kft.

Sárvár, 

Rábasömjéni u. 

129.

Schaeffler 

Szombathely, 

Zanati út 31.

Shoptec 

Fémárugyártó Kft.

Csót, Rákóczi u. 72.

hr@shoptec.com

+36 70 4186661

Állásajánlatok:

lakatos – 1 fő

forgácsoló – 1 fő

CNC forgácsoló – 1 fő

hegesztő – 1 fő

gyártástámogató mérnök – 1 fő

Sárváron található vágóhídunk a magyarországi broilercsirke-vágóhidak között a 

harmadik legnagyobb vágószámot produkálja. A közel 3000 m2-es új csarnokban 

folyamatos termelésnövelés mellett, évi 15 millió broiler csirke kerül  feldolgozásre. A 

TARAVIS Baromfi-és Élelmiszeripari Kft. Sárvár-rábasömjéni üzemébe hosszú távra 

munkatársakat keres rész vagy teljes munkaidős, egy vagy kétműszakos munkarendbe.

Jelentkezni e-mailben: hr@taravis.hu, telefonon: +36 70 938 8711

Állásajánlatok:

• könyvelő 

• villanyszerelő 

• élőfüggesztő 

• kézi csomagoló

• üzemi takarító

A Székelyi és Szilágyi Kft. elsősorban fémszerkezetek és berendezések tervezésével és 

gyártásával foglalkozik. A 100 %-ban magántulajdonban lévő sárvári vállalkozás 25 éves 

minőségi munkavégzés eredményeként mára számos referenciával büszkélkedhet.

Várjuk szakképzett álláskeresők jelentkezését.

telefon: 06/95/520-325

e-mail: eva.hoffmann@szekelyi –szilagyi.hu

A Schweitzer cégcsoport üzletberendezések gyártásával és nagykereskedelmével 

foglalkozik. Az egyik fő magyarországi leányvállalata, a csóti telephelyű Shoptec 

Fémárugyártó Kft., mely 1992 óta működik a telephelyen. A Shoptec jelenleg több mint 

200 munkavállalónak biztosít stabil és hosszú távú munkahelyet. 2018-as 

fejlesztéseinkhez keresünk új munkatársakat szellemi és fizikai munkakörökbe 

egyaránt.A kollégáknak folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosítunk, belső és külső 

oktatások formájában. Csót vonzáskörzetében jelenleg már 5 ingyenes céges járat segíti 

a kollégák munkába járását, amelyek már 30 km-es körzetet fednek le.

Állásajánlatok:

• konstruktőr (műszaki rajzoló), 

• gyártástámogató technikus, 

• CNC programozó, 

• raktáros,

• darus, 

• targoncás, 

• hegesztő, CNC gépkezelőre, 

• operátor.

Sága Foods Zrt.

Sárvár, Soproni u. 
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A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai 

vállalat, melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi 

tulajdonon alapul. A legjelentősebb autógyárak, a repülőipar és 

az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk 

szakmai fejlődésedhez. Izgalmas feladatok várnak nálunk, 

innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk!

Állásajánlatok:

• gyártósori összeszerelő  létsz.: 21 fő 

• gépi forgácsoló létsz.: 9 fő 

• gépkezelő  létsz.: 12 fő 

• elektromos karbantartó létsz.: 2 fő 

• mechanikus karbantartó létsz.: 2 fő

• teamvezető létsz.: 2 fő

• mérnök létsz.: 6 fő

• anyagmozgató létsz.: 6 fő

ORFK Rendészeti 

Főigazgatóság Ügyeleti 

Főosztály Szombathelyi 

Hívásfogadó Központ 

Telefon: 1/443-5521

e-mail: 

hik.szombathely@orfk.police.h

u

Az ORFK Szombathelyi Hívásfogadó Központ jelentkezőket keres 112-es hívásfogadó 

operátori munkakör betöltésére. A munkakört betöltők elsődleges feladata az egységes 

európai és a nemzeti segélyhívó számokra érkező hívások feldolgozása és szükség szerinti 

kezelése, az intézkedést igénylő hívások továbbítása az illetékes készenléti szervek felé. A 

munkakör betöltésének feltételei: gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi, 

egészségügyi alkalmasság (fizikai és pszichológiai), jó kommunikációs készség, büntetlen 

előélet. Megváltozott munkaképességűek felvétele is lehetséges abban az esetben, ha az 

egyéb felvételi kritériumoknak megfelelnek.

Szervező: Változó Világért Alapítvány

Tájékozódjon rendezvényeinkről és szolgáltatásainkról a www.valtozovilagert.hu honlapon és

www.facebook.com/valtozo.vilagert/ Facebook oldalunkon !


