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Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 TEJTERMÉKGYÁRTÓ ÉS
 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
•	8300	Ft/hó	nettó	összegű	juttatás

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

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?

Balatonalmádiban munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:

• uszodagépész
• masszőr
• diszpécser (recepciós)

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

küldött fényképes önéletrajzzal lehet.

Balatonfüredi
Aura Hotel

szakmai tapasztalattal  
rendelkező szakács, 

konyhai kisegítő, 
felszolgáló, báros, 

szobaasszony – takarító
munkatársat keres 

éves állásra.
Jelentkezni az alábbi 
e-mail címre elküldött 

fényképes 
önéletrajzzal és 

néhány soros szakmai 
bemutatkozóval lehet: 
karrier@aura-hotel.hu
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INGATLAN

Ügyfelem részére keresek 
kisebb lakást Veszprémben, 
a Cholnoky lakótelepen. Tel.: 
+36-20/228-1702  

Balatonfűzfőn,	 Balaton	 krt.	 6.
16	 éve	 épült	 villaszerű,	
2	szintes	családi	ház	áron	alul	
eladó.	+36-30/901-9938
Veszprémben,	 a	 Márci-
us	 15.	 utcában	 1,5	 szobás	
lakás	 eladó.	 Érdeklődni:	 +36-
20/228-1702

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,	 marógé-
pet,	 kompresszort,	 invertert,	
kis	 gépeket.	 +36-70/624-
5475

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető,
Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező-Ven-
déglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. +36-70/637-4750;
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011)
Intenzív masszázstanfo-
lyam indul Veszprémben 
március 04-én (35 ezer Ft 
+akciók) külföldi mun-
kavállalásra is alkalmas! 
www.v i ta l i t as i roda .hu ; 
+36-70/330-4694
OKJ-s dajkaképzés. 
www.kaszaszakkepzes.hu; 
+36-30/269-1061

SZOLGÁLTATÁS
Burkolást vállalok 1.900 Ft/
m2 alapártól! Részletes tájé-
koztató: facebook.com/
CSEMPEJAROLAP
Szőnyeg- és kárpittisztí-
tás lakásonként 1.500 Ft-
tól. Bőr garnitúrák tisztítása. 

Telefon: +36-20/976-3161, 
88/460-354 
Térkövezés/viacolorozás 
Veszprémben és környékén! 
Minőség és garancia! Tel.: 
+36-30/392-6086
Családi házak, társasházak 
felújítása, szigetelése ingye-
nes árajánlat. +36-30/836-
8877
V A R R Ó G É P S Z E R V I Z !
Rendkívüli árengedmény!
Árainkról bővebben: 
www.varrogepszerviz.net; 
+36-70/565-2922
Redőnyös munkák, javítás 
is! Tel.: +36-20/938-5698
„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere akár 
még ma! Péter úr! 06-20/ 
256-3324!”
Építőipari vállalkozás az 
alábbi munkákat vállal-
ja: - magasépítési generál-
kivitelezést, - felelős 
műszaki vezetést, - műsza-
ki tanácsadást, - költség-
vetés készítését, - komp-
lett családi ház kulcsra-
kész szakszerű kivitele-
zését, - lakásfelújítást (fes-
tés, burkolás), - térköve-
zést. Keressen bizalommal: 
Varjas Tamás magasépítő 
technikus +36-30/916-7021, 
tvarjas@gmail.com

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas tagi köl-
csön, magas házipénz-
tár előnyben. +36-30/345-
4724

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó 
gépjárműveket átveszünk 
ár megegyezés szerint. 
Hivatalos bontási papírt 
adunk. Teljes körű ügyinté-
zés. Tel.: +36-70/593-2299
Lakókocsit	 vásárolnék,	 álla-
potától	függetlenül,	okmányok	
nélkül	 is.	 Tel.:	 +36-30/203-
4592

ÁLLÁST KÍNÁL
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, +36-30/313-3516
Az alsóörsi Marina Hotel fel-
szolgáló és szakács munka-
vállalókat keres éves állás-
ra. Jelentkezni: recepcio@
alsoorsmarina.hu
Betanított és szakmunkáso-
kat nettó 150-200 ezer Ft 
közötti bérrel felveszünk! 
Tel.: +36-20/284-0698, +36-
30/282-6263, engedélyszám: 
4 9 7 6 5 - 1 / 2 0 0 8 - 5 1 0 0 5 9 5

Veszprémi kenőanyaggyár-
tó cég középfokú vegyipa-
ri végzettséggel rendelke-
ző munkatársat keres labo-
ratóriumi és általános irodai 
munkák végzésére. Angol 
nyelvismeret előny. E-ma-
il: info@wswproding.hu Tel.: 
06-88/580-590
Gyakorlott villanyszerelőket 
keresünk Budapesti mun-
kavégzésre. Fizetés: nettó 
200.000 Ft-tól. Tel.: +36-
20/409-0094
Veszprémi székhelyű épü-
letelektronikával foglalko-
zó Kft. riasztó és/vagy tűz-
jelző berendezések telepí-
tésében jártas munkatár-
sat alkalmazna, felkészült-
ségtől függően 200–250 
ezer Ft kezdő nettó fize-
téssel. Ugyanitt autóelekt-
ronikai, autóriasztó, nyom-
követő berendezések sze-
relésében jártas szakembe-
rek jelentkezését is várjuk, 
felkészültségtől függően 
170–200 ezer Ft kezdő nettó 
fizetéssel. Tel.: +36-30/946-
9966, 06-88/591-478 
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. 
+36-70/354-9321 

febr.	27.	Ákos,	Bátor,	febr.	28.	Elemér,	Oszvald,	márc.	1.	Albin,	Lea,	márc.	2.	Lujza,	Henriett

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
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Jelentkezni 2017. március 1-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

VÍZMŰGÉPÉSZ
munkakörbe munkatársat keres.

A munkavégzés helye: Balatonalmádi ivóvíz művezetősége

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A szerződés határozott időre szól.

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
március 11-én.

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

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

AJTÓFELÚJÍTÁS

 06-20/20-777-40

PERFEKT-MÓR BT. 
www.perfektajto.hu

  bontás, piszok és  
törmelék nélkül

  soha többé  
ajtókat festeni

  minőségi ütés- és  
kopásálló burkolóanyag

 több mint 1000 modell
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Tapasztalattal, jó kommu-
nikációs képességgel ren-
delkező üzletkötőt keresünk 
Siófoki székhelyű Élelmiszer 
Nagykereskedelmi céghez, 
azonnali kezdéssel, Veszp-
rém - Tihany - Várpalota - 
Balatonfüred környékére. 
Céges autót és telefont biz-
tosítunk, munkaidő napi 8 
óra. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal: ertekesites@
sendex.hu
Sörcsapoló berendezések 
telepítésére, szervizelésére, 
műszaki végzettséggel ren-
delkező munkatársat kere-
sünk Veszprém megyébe, 
áprilistól-októberig. Fényké-
pes önéletrajzokat: szerviz-

partner@gmail.com címre 
várjuk.
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő-, vagy másod-
állásban (alapbér+jutalék). 
+36-30/334-5262
Élelmiszer üzletünkbe eladó 
- pénztáros és hentes mun-
katársat keresünk. Érd.: 
+36-30/444-8420

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lom-
talanítás, padlástól pincéig, 
épületbontás, sittszállítás. 
+36-30/581-9798
Magas áron vásárolok min-
dennemű régiséget! Apró-
ságtól a bútorig. Díjta-
lan kiszállás! Molnár Enikő: 
+36-20/365-1042
Készpénzért	 veszek	 bakelit	
lemezeket,	 diafilmeket,	 dia-
vetítőt.	 régi	 pénzeket,	 kitün-
tetéseket.	 Ingyenes	 kiszállás!	
+36-30/194-9356	

Garázs	 Bolhapiac!	 Bútorok,	
ruhaneműk,	 üvegtárgyak,	 por-
celánok,	festmények,	könyvek,
szerszámok,	 stb.	 Csopak,	
Ranolder	 J.	 u.	 14.	Szombaton	
és	vasárnap	9–15	óráig.	
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Jelentkezni 2017. március 1-ig lehet, kizárólag a 
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A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Balatonfüredi Üzemvezetősége

ÜZEMVEZETŐSÉGI 
ÜGYINTÉZŐ

munkakörbe munkatársakat keres.
A munkavégzés helye: Balatonfüred és térsége

A munka betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározás,
+  komissiózás,
+  raktáron belüli 
    anyagmozgatás,
+  göngyölegkezelés. 

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú 
    hozzáállás.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a professzio-
nális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy kimagaslót 
nyújtani csak megfelelő körülmények között lehet. 

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás támogatása   
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői enge-
dély megszerzésére, vagy már meglévő engedély 
frissítésére!

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.veszprem@kuehne-nagel.com 
Jelige: Veszprém
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
 Veszprém

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL
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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

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

Értékesítési munkatársat keresünk!	
Elvárások: • Mezőgazdasági és gépészeti ismeretek
 • Dinamikus személyiség
 • Kiváló kapcsolatteremtő és 
  kommunikációs képesség
 • Értékesítési tapasztalat, áruforgalmi tapasztalat
 • Üzleti érzék
 • Önálló munkavégzés
 • Számítógép felhasználói ismeretek
 • B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: • 24 éve a piacon lévő cég stabil háttere
 • Folyamatos képzés, háttér anyagok, hirdetések
 • Versenyképes bérezés

Munkavégzés helye: Márkó

Kezdés:  azonnal

Pályázati anyagát várjuk az andrea@ihaszker.hu e-mail címen.
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Tiszta Szív Mosoda és
Varroda 

Várpalota, Mártírok útja 1. 
88/742-130

hetkez@gmail.com

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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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

Jelentkezni 2017.03.02-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.
Leolvasási és Kivizsgálási Osztálya

VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ
munkakörbe munkatársat keres.
A munkavégzés helye: Balatonfüred és térsége

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A szerződés határozott időre szól, kötetlen munkarenddel.

Magyarország legnagyobb
műszaki kerámiagyártó
vállalatához keresünk

munkatársakat!
Magyar magántulajdonban lévő, önálló társaságként működő több mint 
30 éves és 220 főt foglalkoztató cégcsoportunk a világ 25 országába, köztük 
az USA-ba szállít magas minőségű kerámia alkatrészeket. Készítünk gáztűz-
helyekhez és kazánokhoz gyújtóelektróda szigetelőket, ipari hegesztések-
hez fűtőpaplan elemeket, sebészeti eszközökhöz kerámia betéteket, állatok 
jelölésére alkalmas gyomorszondákat, papírgyártó gépekhez akár 10 m-es 
kerámiaszálakat, szivattyúkba, dugattyúkat, tengelyeket és csapágyakat, 
szelepkerámiákat és egyéb az iparban használatos eszközökhöz alkatrészeket.

Dinamikusan növekvő vállalatunkhoz, csapatunk erősítéséhez az alábbi pozí-
ciókba keresünk munkatársakat:

Gépbeállító lakatos
Feladat: gyártógépek beállítása, üzemeltetése
Elvárás: fémipari szakmunkás végzettség

Gépkarbantartó
Feladat:  TMK tevékenység
Elvárás: villanyszerelői vagy lakatos végzettség

Forgácsoló
Feladat:  megmunkálási feladat CNC gépeken
Elvárás:  CNC programozói gyakorlat,

Kemencekezelő
Feladat:  kamrás kemence rakományépítése, kemence üzemeltetése
Elvárás:  kisteljesítményű kazánfűtői vizsga
 targonca vezetői jogosítvány

Betanított munkás – operátor
Feladat:  termékek elszedése gépekről, egyedi megmunkálás
Elvárás:  8 általános végzettség, üzemi tapasztalat

Minőségellenőr
Feladat:  gyártásközi minőségellenőrzés
Elvárás:  középfokú végzettség
Amit kínálunk: hosszú távú biztos munkalehetőség, határozatlan ide-
jű munkaszerződés, versenyképes jövedelem, mozgóbér, cafeteria, 
vidékieknek 100% utazási térítés és egyéb béren kívüli juttatások,
jó kollektíva, nyugodt munkakörnyezet, önálló munkahelyek.

A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
8202 Veszprém, Pf. 2078., vagy palyazat@bakonycer.hu

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.

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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