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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

Balatonalmádiban munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:

• általános karbantartó (villanyszerelő és/vagy 
 vízvezeték-szerelő végzettséggel)
• takarító (délutános műszak)
• londiner
• felszolgáló
• cukrász
• konyhai kisegítő (házi tésztákat jól sütők előnyben)
• szakács (főzni tudó konyhai kisegítő)
• recepciós (éjszakás és nappalos műszakba)
• pedikűrös
• manikűrös
• uszoda gépész
• uszoda mester 

Jelentkezni a szálloda igazgatójánál 
a joosa@hunguesthotels.hu e-mail címre küldött 

fényképes önéletrajzzal lehet.
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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
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INGATLAN

Balatonfűzfőn, Balaton krt. 
6. 16 éve épült villaszerű, 
2 szintes családi ház áron 
alul eladó. +36-30/901-
9938 

Veszprémben, a Március 
15. utcában 1+2 félszobás 
lakás eladó. Érdeklődni: +36-
20/228-1702

RÉGISÉG
Készpénzért veszek bakelit 
lemezeket, diafilmeket, dia-
vetítőt, régi pénzeket, kitün-
tetéseket. Ingyenes kiszál-
lás! +36-30/194-9356

ÁLLÁST KÍNÁL

Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói, vagy ajkai telephely-
re „C” vagy „CE” kategóriás 

jogosítvánnyal belföldi áru-
szállításra sofőrbarát mun-
kára. Munkarend reggel-
től délutánig. Tel.: +36-20/
251-2821
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, +36-30/313-
3516 

Autóbusz-vezetőt kere-
sünk Veszprémben hosz-
szú távra, állandó munkára. 
+36-30/272-0897

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető,
Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszer-
vező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfo-
lyam. +36-70/637-4750;
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011)

SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és kárpittisztí-
tás lakásonként 1.500 Ft-
tól. Bőr garnitúrák tisztítása. 
Telefon: +36-20/976-3161, 
88/460-354 
Redőnyös munkák, javítás 
is! Tel.: +36-20/938-5698
Burkolást vállalok 1.900Ft/
m2 alapártól! Részletes 
tájékoztató: facebook.com/
CSEMPEJAROLAP
Tisztelt Tulajdonos! Lom-
talanítást, udvartakarítást,

bontást vállalunk. +36-30/
642-2549
Családi lakóházak tervezé-
se. Tomor László, 30 éves 
gyakorlattal. +36-30/412-
7769
Csempézést, járólapozást, 
festést, vízszerelést, belső 
kőműves munkát, térkö-
vezést vállalunk. Tel.: +36-
30/907-50-79

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó 
gépjárműveket átveszünk ár 
megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. 
Teljes körű ügyintézés. Tel.: 
+36-70/593-2299
Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-
os évjáratú, 280.000 km-rel 
(új kuplungszerkezettel) eladó 
- totálkárosan. Tel.: +36-
30/414-8486

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lom-
talanítás, padlástól pincéig, 
épületbontás, sittszállítás. 
+36-30/581-9798
Magas áron vásárolok min-
dennemű régiséget! Apró-
ságtól a bútorig. Díjtalan 
kiszállás! Molnár Enikő +36-
20/365-1042
Olvasott könyvet veszek, 
készpénzzel fizetek, házhoz 
megyek. +36-70/452-7716
Vásárolok JAWA és Simson 
motorkerékpárokat! Hiányos 
darabok is érdekelnek! Tele-
fon: +36-30/409-0699

jan. 23. Rajmund, Zelma, jan. 24. Timót, Xénia, jan. 25. Pál

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

Groupama Biztosító Zrt. balatonfüredi munkahelyre üzleti munkatársat 
és meglévő állomány kezelésére üzletkötőt keres. 

Elvárásunk: minimum érettségi, agilitás, 
jó kommunikációs készség, terhelhetőség, jó megjelenés. 

Értékesítési gyakorlat előnyt jelent.
Jelentkezését a veszprem@groupamagarancia.hu e-mailen várjuk.

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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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
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2017. január 20.    3jan. 26. Paula, Vanda, jan. 27. Angelika, Angyalka, jan. 28. Karola, Károly, jan. 29. Adél

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 �zetett 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

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

LAKATOSCÉG

szerszámmal, munkával, 
munkaadókörrel, 

EN 1090 EXC 3 minősítéssel

Érdeklődni: 
06-20/665-8476 vagy 

office@alkrometal.hu

Kezdetben segítséget 
nyújtunk árajánlat és 

tervezés területén.

ELADÓ vagy 

BÉRELHETŐ.
(Vevőkör kizárólag 
Ausztria területén.)

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

E-
00

06
83

/2
01

4.

Megrendelő neve: ....................................................................................................

Címe: ........................................................................................................................

Adószáma (üzleti):  ..................................................................................................

A hirdetés szövege:  .................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Állás: 
Állat, növény: 
Egyéb: 
Hobbi/Sport: 
Ingatlan (eladó): 
Ingatlan (kiadó): 
Jármű: 
Mezőgazdaság: 
Egészség: 
Gép, szerszám: 
Gondozás: 
Oktatás: 
Régiség: 
Szolgáltatás: 
Társkeresés: 
Üdülés: 
Üzlet: 
Vállalkozás: 

MINDEN APRÓ FÉLÁRON!
2017. január 24-én, kedden.

Apróhirdetés akció CSAK 1 NAPIG!
Az akció 8-15 óráig tart, és a szerkesztőségben (Veszprém, Kossuth u. 10. fsz. 9.) feladott, 

veszprémi Szuperinfóban megjelenő apróhirdetésekre vonatkozik!
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Óváros téren és a Vár utcában a gépjárművel 
történő közlekedés tudatos szabályzása érdekében 2017. január 31-től az alábbi módo-
sítások kerülnek bevezetésre:

Veszprém, Óváros téren lévő „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblák kiegészítő táblái 
módosításra kerülnek.

Az új forgalmi rend kialakításához az alábbi közúti jelzésrendszer kihelyezésére kerül sor:

 - Az Óváros tér kezdeténél lévő „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) 
  jelzőtábla alá a meglévő kiegészítő táblák helyére az alábbi feliratú kiegészítő tábla 
  kerül kihelyezésre: 
  KIVÉVE: 
  - VASÁRNAP 
  - ÜNNEPNAP 
  - ENGEDÉLLYEL (ÓVÁROS TÉR ÉS VÁR UTCA) 

 - A Vár utca elején lévő „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) jelzőtábla 
  alá a meglévő kiegészítő tábla helyére az alábbi feliratú kiegészítő tábla kerül 
  kihelyezésre: 
  KIVÉVE 
  - VASÁRNAP 
  - ÜNNEPNAP 
  - ENGEDÉLLYEL (VÁR UTCA)

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a jövőben a megváltozott forgalmi rendet figyelembe 
véve szíveskedjenek közlekedni a belváros érintett részén.
      Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
         Városüzemeltetési Iroda
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A dm Kft. közel 260 üzletével vezető szerepet tölt be a drogéria 
kiskereskedelemben. Sikerünk titka, hogy olyan munkatársakkal 
dolgozunk, akik készségesen vállalják a magas szintű személyi 

követelményeket és szívesen dolgoznak csapatban. 
Veszprémi üzletünkbe keresünk munkatársat 

az alábbi pozícióba:

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,  
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán 

az „Állásajánlataink” menüpont alatt 
2017. január 29-ig jelentkezzen a pozícióra!

Főbb feladatok
n A dm üzletpolitikájának 

megvaló sítása
n Szakszerű tanácsadás nyújtása 

a vásárlóknak
n Pénztárgép kezelése
n Árupakolás, a polcok feltöltése
n Pontos készletszámolás, 

leltáro zásban való részvétel
n Munkaterület rendben 

és tisztántartása

Munkakör betöltésének feltételei 
n Önálló, felelősségteljes 

munka végzés
n Jó kommunikációs képesség
n Pontos, precíz munkavégzés
n Jó problémamegoldó készség
n Fizikai munka iránti nyitottság
Munkakör betöltése során
előnyt jelent
n Szakirányú eladói tapasztalat
n Szakirányú kereskedelmi végzettség

Az üzlet címe: 8200 Veszprém, Stop Shop, Dornyai B. u. 4.

ELADÓ-PÉNZTÁROS
heti 20 órában

határozatlan idejű munkaviszony

veszprémi partnercégünkhöz keresünk  
3 műszakba 

csomagolókat, targoncásokat
azonnali 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?

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

Veszprémi élelmiszeripari 
partnercégünk megbízásából 

keresünk 3 műszakba 
csomagolókat

azonnali 
munkakezdéssel

könnyű fizikai munkára 
Veszprémből és a 

Bakonynána –Veszprém 
útvonalról.

Kiemelt alapbér:
800 Ft/óra!

További juttatások: 
műszakpótlék: 15/50%, 

ingyenes céges járat Veszprémig, 
munkaruha, 

hétvégi pótlék szombatra is, 
megfelelő teljesítmény esetén 

éves foglalkoztatás, cafeteria.
Részletes tájékoztatás:

(hétköznapokon 8-16-ig)

06-88-325-943
(nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

Groupama Biztosító Zrt. várpalotai munkahelyre üzleti ügyfélszolgálati 
munkatársat és meglévő állomány kezelésére üzletkötőt keres. 

Elvárásunk: minimum érettségi, agilitás, 
jó kommunikációs készség, terhelhetőség, jó megjelenés. 

Értékesítési gyakorlat előnyt jelent.
Jelentkezését a veszprem@groupamagarancia.hu e-mailen várjuk.

KÁPÉ Fuvar Kft.

Kurucz Péter
06-20/402-6343

BELFÖLDI FUVAROZÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
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