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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

Balatonalmádiban munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:

• szobaasszony
• mosónő
• emeleti londíner
• felszolgáló
• teremfőnök
• cukrász

• konyhai kisegítő 
 (házi tésztákat jól sütők 
 előnyben)
• szakács
 (főzni tudó 
 konyhai kisegítő)

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

fényképes önéletrajzzal lehet.

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 élelmiszeripari 
partnercégünk megbízásából 

keresünk 3 műszakba 
csomagolókat

azonnali 
munkakezdéssel

könnyű fizikai munkára 
Veszprémből és a 

Bakonynána–Dudar–
Nagyesztergár–Zirc– 
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)

06-20/272-6118
(nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

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

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

Útépítésben, közműépítésben jártas

építésvezetőt, 
művezetőt
keresünk felvételre.

Jelentkezni szakmai önéletrajz
megküldésével lehet a

grabarics.sandor@pont-plan.hu 
címen.

Cégünk dunaújvárosi telephellyel  
rendelkezik, de munkahelyeink

országos kiterjedtségűek.
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INGATLAN
Eladó/kiadó ingatlanokat keresek ked-
vező közvetítési feltételekkel. Ön is 
keressen bizalommal, visszahívom! 
Tel.: +36-20/828-0041
Balatonfűzfőn, Balaton krt 6. 16 éve
épült villaszerű, 2 szintes családi
ház áron alul eladó. +36-30/901-
9938 

Bakonyszentlászló központjában tulaj-
donostól eladó lakásnak, üzlethelyi-
ségnek alkalmas épület, tetőtérben 
két külön apartmannal 9,9 millió Ft-
ért. Kiadásra is alkalmas. Tel.: +36-
30/298-4499

BÚTOR
Bútorok áthúzása, javítása rövid 
határidővel. +36-70/368-5696, +36-
70/770-7772

GÉP, SZERSZÁM
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. +36-70/624-5475

ÁLLAT
Lovat veszek, öreget, selejtet is. +36-
30/729-9170, +36-70/362-6325, +36-
20/493-4607

ÁLLÁST KÍNÁL
Gépkocsivezetőt keresünk márkói 
vagy ajkai telephelyre „C” vagy „CE” 
kategóriás jogosítvánnyal belföldi 
áruszállításra sofőrbarát munkára. 
Munkarend reggeltől délutánig. Tel.: 
+36-20/251-2821
Alakuló vállalkozás üvegfúvó mestert 
keres oktatásra, gyártásra. Bérezés 
megállapodás szerint. Érdeklődni és 
a munkára jelentkezni az alábbi elér-
hetőségeken lehet: Molnár András, 
tel.: +36-20/329-0480
Márciusi kezdéssel állás veszpré-
mieknek! Munkakör: családi fotók 

készítése, értékesítése. +36-30/216-
9560

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. +36-
70/637-4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Intenzív masszázstanfolyam indul 
Veszprémben március 04-én (35 ezer 
Ft +akciók) külföldi munkavállalásra 
is alkalmas! www.vitalitasiroda.hu; 
+36-70/330-4694
Vagyonőr szakképzést indít a 15 
éves SÉDINFO 15 % képzési díj ked-
vezménnyel Veszprémben, részlet-
fizetéssel, februárban. Érdeklődni: 
+36-30/912-9516; www.sedinfo.hu 
(fknytsz.: 000313/2014/002)

SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és kárpittisztítás lakáson-
ként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák tisz-
títása. Telefon: +36-20/976-3161, 
88/460-354 
Redőnyös munkák, javítás is! Tel.: 
+36-20/938-5698
Burkolást vállalok 1.900Ft/m2 alapár-
tól! Részletes tájékoztató: facebook.
com/CSEMPEJAROLAP
Szobafestést, gipszkartonozást, 
külső homlokzatszigetelést vállalok 
gyorsan, szakszerűen. +36-70/608-
9519
Térkövezés/viacolorozás Veszp-
rémben és környékén! Minöség 
és garancia! Tel.: +36-30/392-6086

Egyéni vállalkozó könyvelést vállal 
Kft-nek, Bt-nek elektronikus adó-
bevallással, felelősség vállalás-
sal 18.000 Ft, egyéni vállalkozók-
nak 6.000 Ft. Érdeklődni: 06-70/224-
26-83, 06-88/439-551 telefonszámon 
lehet.   

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
Forgalomból kivonandó gépjárműve-
ket átveszünk ár megegyezés sze-
rint. Hivatalos bontási papírt adunk. 
Teljes körű ügyintézés. Tel.: +36-
70/593-2299
Lakókocsit vásárolnék, állapotától füg-
getlenül, okmányok nélkül is. Tel.: +36-
30/203-4592

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lomtalaní-
tás, padlástól pincéig, épületbontás, 
sittszállítás. +36-30/581-9798
Afrikai trófeákat, szarvas agancsot 
vásárolok saját részre hagyatékból 
+36-30/729-9170, +36-20/493-4607
Vásárolok bizsut, hagyatékot, ezüs-
töt, bontóasztalt, gyalupadot, dun-
nát, fateknőt, bútort, festményt és 
órákat. Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, +36-30/979-8398, 
06-74/465-699

TÁRSKERESŐ
Társközvetítő (HARMÓNIA) szeretet-
tel vár minden Ügyfelet a Zöldház 
földszintjén. +36-30/281-0881

febr. 23. Alfréd, Mirtill, febr. 24. Mátyás, Jázmin, febr. 25. Géza, Cézár, febr. 26. Edina 

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

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.

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/20-777-40

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

PERFEKT MÓR BT. 

www.perfektajto.hu

veszprémi partnercégünkhöz keresünk  
3 műszakba 

csomagolókat
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?

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

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

MINDEN APRÓ
FÉLÁRON!

Az akció 8-15 óráig tart és
a szerkesztőségben

(Veszprém, Kossuth u. 10. fsz. 9.) feladott, 
veszprémi Szuperinfóban megjelenő 

apróhirdetésekre vonatkozik!

2017. február 21-én, 
kedden.

Apróhirdetés akció 
CSAK 1 NAPIG!

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

Jelentkezni 2017. február 24-ig lehet, kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. Karrier oldalán 

(www.karrier.drv.hu).
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban figyelembe venni.

 A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Balatonalmádi Üzemvezetősége

Nehézgépkezelői 
végzettséggel rendelkező 

vízhálózat szerelő, karbantartó
munkakörbe munkatársat keres.

A munkavégzés helye: Balatonalmádi és térsége
A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.



4� 2017.�február�17.Rólunk. Röviden.

Budapestről érkező szakbecsüs felvásárlást végez! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
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Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó 
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édes-
apám a legnagyobb ékszerkereskedő. A tőle tanult sok évtizedes tapaszta-
latot és az 5-ös minősítésű bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője!
Komoly érdeklődők megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Berkes, Czóbel, 
Neogrády, Vaszary, 
Glatz, Szőnyi,  
Lotz, Scheiber,  
Rippl-Rónai,  
Kmetty, stb....

Neves festők művei kimagasló áron!

Herendi  
készpénzes  
felvásárlás!

Antik arany-ezüst  
pénzek, tallérok  

16 000–30 000 Ft/gr

Eozinos Zsolnay  
(körpecsétes,  
kb. 100 éves) 
500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 
akár 3 000 000 Ft

Arany  
6500–9900 Ft/gr

Arany zsebóra 
200 000–800 000 Ft

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

Ajka • 2017.02.21. (kedd) 15–16-ig Nagy László Müvelődési Központ, Szabadság tér 13.     
 Zirc • 2017.02.22. (szerda) 09–10-ig Városi Könyvtár, József Attila utca 1.               

Tapolca • 2017.02.22. (szerda) 13–14-ig Városi Müvelődés ház, Kisfaludy Sándor u. 2.         
Balatonalmádi • 2017.02.22. (szerda) 15–16-ig Pannónia Kult. Közp., olvasó terem, Városház tér 4.        

Balatonfüred • 2017.02.23. (csütörtök) 09–10-ig Közösségi Ház, nyugdíjas klub, Kossuth L. u. 3. 
Veszprém • 2017.02.23. (csütörtök) 11–13-ig 
Városi Művelődési Központ, Táborállás tér 1.

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

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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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

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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GIPSZKARTONOZÁS 
TROCKENBAU. 
Wir macht was ist ihre traum.

 Vállaljuk családi házak, intézmények, 
ipari létesítmények belsőépítészeti  

kialakításait, egyedi elképzelések alapján is.
 Tel: 36-30/285-7255, lazazsolt11@gmail.com


