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KÖLTÖZTETÉS
20/953-14-62,
30/236-72-55

www.olcsofuvarok.hu

HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 m
unkaerő-kölcsönzés,

Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

Veszprémi indulással
        • Velencei karnevál nonstop 2017. febr. 17-19. és 24-26. 13.000 Ft/fő

• Busójárás Mohácson (pápai és veszprémi indulás) 2017. febr. 26. 6.000 Ft/fő
• Kittsee csokoládégyár-látogatás Pozsony városnézéssel 2017. ápr. 08. 5.500 Ft/fő

• Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz Trakostyán vára és Zágráb érintésével
2017. ápr. 08-09. (2 nap/1 éj) 32.400 Ft/fő

• Dél-Csehország gyöngyszemei 2017. máj. 6-7., szept. 2-3. (2 nap/1 éj) 24.700 Ft/fő
• Pünkösd Erdélyben (pápai és veszprémi indulás) febr. 28-ig 5% kedvezmény!

2017. jún.01-05. (5 nap/4 éj) 64.900 Ft/fő
2017-es görögországi - Neoi Pori és Platamon – útjaink már foglalhatók előfoglalási akcióban!

Regisztrációs díj: 500 Ft/fő

A Halker Kft.
áruforgalmi, 
beszerzési 

területre keres 
munkatársat 

Excel tudással, 
lehetőleg élelmiszer 
nagykereskedelmi 

tapasztalattal.
Veszprémi, vagy 

Veszprém környéki  
jelentkezők leveleit  

az aczapari@halker.hu  
címre várjuk.  

Bővebb információ: 
30/754-5747

BARACS
LAKÓPARKBAN

nettó 90 m2 tégla, 3 szobás nappalis 
családi ház 20 000 000 Ft-ért Csok 
10+10 millió-val megvásárolható! 

Akár önerő nélkül is!
20 évre 57 000 Ft/hó.

TÉGLAHÁZAk ÉPÍTÉsE 
már 185 000 Ft/m2-től 5%-áfával!

06 70 4333 018
www.apluszhazak.hu

HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

veszprémi partnercégünkhöz keresünk  
3 műszakba 

csomagolókat
januári kezdéssel

Veszprémből, illetve Várpalota, 
Pétfürdő és Balatonalmádi, 

Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Berhida irányából.

Kereseti lehetőség: csomagolóként 
kb. 139.000 Ft alap 

+ műszakpótlék (15-50%)
hétvégi pótlék, br. 22.200 Ft cafeteria 

második hónaptól. 
Egyéb juttatás:

Ingyenes buszjárat, munkaruha, 
Tesztírásra jelentkezés (8-16 óráig):
+36 30 204 6998  +36 30 941 1514,

vagy balatonfoi@gmail.com
(Nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Tudta?

(3 nyelvű) oklevelet adó, 
munkavállalásra alkalmas

MASSZôRKÉPZÉS
 indul 

VeSZPRÉMben
2017. február 25.-én.

Svéd frissítőmasszázs. 39.000Ft
Nyirokmasszázs.42.000Ft
Reflex talpmasszázs.42.000Ft
(Részletfizetés)

Érd:0670/369-8655 
Fnysz:00777/2012
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Ingatlan

Balatonfűzfő - Balatonalmá-
di - Balatonfüred térségé-
ben keresek igényes, nappa-
li + minimum 3 hálós, kertes 
parthoz közeli ingatlant lehe-
tőleg medencével. Ajánlato-
kat a marta.agness@gmail.
com-ra várom!
Balatonfűzfőn, Balaton krt. 6. 
16 éve épült villaszerű, 2 szin-
tes családi ház áron alul eladó. 
+36-30/901-9938
Ügyfelem számára keresek 
Veszprémben – elsősorban a 
Haszkovó lakótelepen – 1,5-
2,5 szobás lakást. +36-20/228-
1702
Kádártai úti lakóparkban 62 m2 

-es, galériás lakás eladó. Érd.: 
+36-20/479-5475
Dunaújváros mellett, Apostag-
on kétszobás, összkomfortos 
családi ház melléképületekkel 
eladó, elcserélhető. Tel.: +36-
70/231-5295

Mezőgazdaság
KUKORICAVETŐMAGOK: 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendel-
hetők házhoz szállítással. 
www.kukoricavetomag.hu 
Tel.: +36-20/980-4449

Vállalkozás
Feleslegessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas házipénz-
tár, tagi kölcsön előnyben. 
+36-30/3454-724

állást kínál
Autóbusz-vezetőt keresünk 
Veszprémben hosszú távra, 
állandó munkára. +36-
30/272-0897 
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 

étkezés, utazás biztosított. 
+36-70/354-9321
Asztalosipari vállalkozás 
önállóan dolgozni tudó 
munkájára igényes aszta-
lost keres. +36-30/282-0248 
 
 
 
 
 
 
 
Nettó 150-220 ezer Ft közötti 
bérekkel gyári operátorokat, 
targoncásokat, karbantartó-
kat felveszünk Vas megyé-
be! Céges busz van Ajká-
ról, Pápáról is! +36-30/282-
6263, +36-20/367-0345, enge- 
délyszám: 49765-1/2008-
5100595
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő-, vagy másod-
állásban (alapbér+jutalék). 
+36-30/334-5262
Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói, vagy ajkai telephely-
re „C” vagy „CE” kategóriás 
jogosítvánnyal belföldi áru-
szállításra sofőrbarát mun-
kára. Munkarend reggeltől 
délutánig. Tel.: +36-20/251- 
2821
Veszprémi ruhaüzletbe reg-
geli munkavégzésre takarí-
tó hölgyeket keresek, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni: +36-
20/233-0894
Győr és környékére betanított 
munkásokat keresünk  azon-
nali kezdéssel hosszú távra. 
Ingyenes szállás. Több fő 
esetén helyi személyes tájé-
koztatás és szállítás a felvé-
tel helyszínére. +36-30/414-
3814; +36-30/879-4268;  
adatbank@isgpersonal.com

oktatás
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-
4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Kineziológia tanfolyam indul 
február 18-án, Bach-virág-
terápia február 4-én, Szim-
bólumterápia 25-én. Tibe-
ti hangtál tanfolyam márci-
usban. Kéz-láb akupresz-
szúra, AFT és Akupresszú-
ra tanfolyamok. Családállí-
tás havonta. 06-20/944-0984, 
www.mariannatourist.hu, 
mariannatourist@t-online.hu

szolgáltatás
Szőnyeg- és kárpittisztítás 
lakásonként 1.500 Ft-tól. Bőr 
garnitúrák tisztítása. Telefon: 
+36-20/976-3161, 88/460-354 
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás! Megbízható, precíz 
szakembertől, korrekt áron! 
+36-30/955-0203
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698
Burkolást vállalok 1.900 Ft/
m2 alapártól! Részletes tájé-
koztató: facebook.com/
CSEMPEJAROLAP
Ingatlan értékbecslés, mun-
kahelyi kockázatértékelés. 
Telefon: +36-70/635-4079
Tisztelt Tulajdonos! Lomtala-
nítást, udvartakarítást, bon-
tást vállalunk. +36-30/642-
2549

JárMű
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár meg-
egyezés szerint. Hivatalos 
bontási papírt adunk. Teljes 

jan. 30. Martina, Gerda, jan. 31. Marcella, febr. 1. Ignác, Virgínia

Képesség- és Tehetségfejlesztő
Magániskola, Várpalota

a 2017/2018-as tanévre felvételt hirdet 
az alábbi tagozatokra:

Általános Iskola: 1. osztályába, ahol a kisdiákok 
az ingyenes tankönyv mellé 10.000 Ft értékű
iskolakezdési csomagot kapnak ajándékba.

Gimnázium, 6. osztályt végzettek számára:
6 évfolyamos tehetséggondozó osztály,

mely felsőfokú továbbtanulásra készít fel.

Gimnázium, 8. osztályt végzettek számára:
4 évfolyamos angol nyelv emelt szintű,

közgazdaságtan emelt szintű, dráma emelt szintű, 
képző emelt szintű és számítástechnika 

emelt szintű osztályokba.

Igazgató: Deák Istvánné
Pályaválasztási felelős: Veingartner Erika igh.

Telefon: 06-88/479-415 Fax: 06-88/479-522
Honlap: www.ktm-varpalota.hu
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HOSSZÚ TÁVÚ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
projektkoordinátor munkakör

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Projektkoordinációs Csoport - 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Betöltendő munkakör: projektkoordinátor (határozott idejű kinevezéssel – várhatóan 2019. június 14-ig)
Ellátandó feladatok: 
- első sorban a Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritás program végrehajtási 
 (programmenedzsment) feladatainak teljes körű ellátása
- más Európai Uniós vagy hazai támogatási rendszerhez benyújtandó támogatási igények előkészítése, pályázatok benyújtása,  
 teljes körű projektmenedzsment feladatainak ellátása
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- magyar állampolgárság
- iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész, vagy 
 gazdaságtudományi szakképzettség
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- az Európai Uniós projektek megvalósításában szerzett igazolható szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év) és 
 a támogatási rendszer jogi, pénzügyi környezetének ismerete
- az önkormányzati igazgatásban szerzett igazolható szakmai tapasztalat és az önkormányzati jogi környezet ismerete
- angol nyelv tárgyalóképes ismerete
Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 03.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) 
kell benyújtani.
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely 2017. március 01-től tölthető be.
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körű ügyintézés. Tel.: +36-70/ 
593-2299
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 
évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-
lungszerkezettel) eladó - totál- 
károsan. Tel.: +36-30/414-8486

egyéb
Házhoz menő takarítás, lom-
talanítás, padlástól pincéig, 
épületbontás, sittszállítás. 
+36-30/581-9798
Olvasott könyvet veszek, 
készpénzzel fizetek, házhoz 
megyek. +36-70/452-7716
Olcsón eladó régi típusú TV 
„Philips” Érd.: +36-30/589-
7006
Bontásból származó ajtók, 
garázskapu, sarok fürdő-
kád, hullámpala, bútorok, stb. 
eladók. 06-88/427-230 (esti 
órákban)

társkereső
Csinos, jó alakú hölgy nem-
dohányzó, intelligens társát 
keresi 50–60 év közötti, ren-
dezetten élő férfi személyé-
ben. +36-70/361-5769

febr. 2. Aida, Karolina, febr. 3. Balázs, Oszkár, febr. 4. Csenge, Ráhel, febr. 5. Ágota, Ingrid

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 TEJTERMÉKGYÁRTÓ
 CSOMAGOLÓ
pozícióba hosszú távra
munkatársakat keres.

Amit kínálunk:
• havi prémium
• törvényi előírásnál magasabb műszakpótlék
• speciális sajtüzemi pótlék
• előrelépési lehetőség
• új munkatárs ajánlásnak díjazása
• egészségpénztári hozzájárulás
• önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• 13. havi fizetés
• kedvezményes termékvásárlás

Előny:
• Élelmiszeripari (pék, cukrász), vagy 
 vegyész végzettség

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezés:

8200 Veszprém, Kistó utca 9., vagy allas@pannontej.com, vagy 
„Karrier a Pannontejnél” Facebook oldalunkon.

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszp-
rémi székhelyű Balluff Elektronika Kft. további növe-
kedéséhez munkatársakat keres hosszú távra, saját 
állományba az alábbi pozícióba:

BETANÍTOTT MUNKÁS
	 Amit	kínálunk:
  • 840 Ft alap órabér 
  • Műszakpótlék
  • Jelenléti prémium
  • Alapbéren felüli magas cafetéria juttatás
  • Cafetérián felüli melegétkezési 
   hozzájárulás (12.500 Ft/hó )
  • Teljesítmény alapú bónusz rendszer
  • Veszprémen belül ingyenes buszjárat
  • Azonnali munkakezdési lehetőség
  • Kiváló munkakörnyezet

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk 
az alábbi címre: oneletrajz@balluff.hu

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Veszprémben
február 11-én.
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Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 GÉPKEZELŐ
pozícióba hosszú távra
munkatársakat keres.

Fő feladatok:
• adagológép működésének biztosítása
• gépek előkészítése, összerakása, kisebb javítások
• adagolási beállítások elvégzése
• csomagolóanyagok azonosításának rögzítése
• dátumozó gép beállítása

Amit kínálunk:
• havi prémium
• törvényi előírásnál magasabb műszakpótlék
• speciális sajtüzemi pótlék
• előrelépési lehetőség
• új munkatárs ajánlásnak díjazása
• egészségpénztári hozzájárulás
• önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• 13. havi fizetés
• kedvezményes termékvásárlás

Előny:
• Élelmiszeripari (pék, cukrász), vagy
 vegyész végzettség

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezés:

8200 Veszprém, Kistó utca 9., vagy allas@pannontej.com, vagy 
„Karrier a Pannontejnél” Facebook oldalunkon.

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők

DEKRA Akademie Kft.
Induló tanfolyamaink:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032),

• Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)

• Tűzvédelmi előadó (E-000683/2014/A041)

   OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzés,
• Tűzvédelmi szakvizsgák,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam,
• Regisztrált gázszerelők továbbképzése. 

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
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Telefon: 06 30/268-3262

 Lakások villanyszerelése 
 Áramszolgáltatói mérőhelyek kialakítása 
  Társasházak komplett felülvizsgálata és  

érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítése

Ajkai autóipari vállalathoz keresünk új munkatársakat.
SZÁLLÁS | CÉGES BUSZJÁRATOK | BÓNUSZ | CAFETÉRIA | ELŐLEG 

Jelentkezés: 06-30/905-7460 
Küldj SMS-t és visszahívunk!

fehervar@manpower.hu

VÉGELLENŐR, HŐKEZELŐ, 
ÖNTŐ, FŰRÉSZES, OLVASZTÁR 

MUNKÁK SZÁLLÁSSAL, 
AZONNALI KEZDÉSSEL

Működési engedélyszámok: 771-7/2005, 769-8/2005

Ü V E G E Z É S
HŐSZIGETELT ÜVEG rövid határidővel

paraméterek: K 0,7; K 1.1; K 1.4
SÍKÜVEG, DRÓTÜVEG, 

KATEDRÁLÜVEGEK
TÜKÖR kis- és nagy tételben.

Méretre szabás azonnal is.
Veszprém-Kádárta, Győri u. 8.

Tel.: 88/583-490, 30/632-5545, Fax: 88/458-457

Bakony Glas Kft.

Vegyes ömlesztett tűzifa
konyhakész 14.000 Ft/m3,
sorba rakott kalodás tűzifa 
28.000 Ft/erdei m. (1,7 m3)

ingyenes kiszállítással.
06-20/989-16-98

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
Megjelenik:  Minden héten pénteken Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Felsőörs, Nemesvámos, 

Szentkirályszabadja, Várpalota, Veszprém, 
Veszprém-Gyulafirátót, Veszprém-Kádárta

településeken 46.000 példányban.
Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadja: Bakony Média Kft.

Felelős kiadók: Kertész Zsolt, Molnár Károly
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Veszprém, Kossuth u. 10., fszt. 9.

Telefon: 88/569-060
E-mail: veszprem@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyomda: ISTER Trade Kft.

Terjeszti:  Westpost Kft.  
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz,  

melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja,
tartalmáért felelősséget nem vállal. 

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket részben, vagy egészben felhasználni tilos!

I M P R E S S Z U M

HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015
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