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

www.olcsofuvarok.hu

Veszprémi indulással
        • Kittsee csokoládégyár-látogatás Pozsony városnézéssel 

2017. ápr. 08.  5.500 Ft/fő
• Dél-Csehország gyöngyszemei 2017. máj. 6-7., szept. 2-3. (2 nap/1 éj)  24.700 Ft/fő

• Vásárlás a szabadkai piacon 2017. máj. 13.  7.500 Ft/fő
• Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz 

2017. máj. 20., jún. 24., aug. 26., szept. 16.  9.900 Ft/fő
• Barangolás Dél-Dalmáciában 2017. máj. 25-28. (4 nap/3 éj)  69.900 Ft/fő

• Pünkösd Erdélyben 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

HOSSZÚ TÁVÚ
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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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A&A REISEN
berlini utazási iroda 

keres nyárra 

apartmanokat, házakat 
ingyenes felvétellel (minimum 1 hétre)

a Balaton partján kb. 900 m-ig.
A vendég önöknél fizet EURO-ban az érkezéskor. 
Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz

ElérhEtőség: Mobil: +36 30/972-3138
 A&A rEIsEN tel.: 0049-30-2839138-5
 10115 Berlin-Mitte, torstr. 178. Fax.:0049-30-2839138-6
 www.a-a-reisen.de E-mail: office@a-a-reisen.de
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INGATLAN

Ügyfelem részére keresek 
kisebb lakást Veszprémben, 
a Cholnoky lakótelepen. Tel.: 
+36-20/228-1702 
Csopakon családi ház eladó. 
3 szintes, minden szin-
ten a szobák mellett kony-
ha, WC és fürdő is találha-
tó. További információ, képek: 
bit.ly/csopakihaz
Veszprémben, a Március 15. 
utcában 1,5 szobás lakás 
eladó. Érdeklődni: +36-20/228-
1702

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

ÁLLÁST KERES
Szakápoló otthonápolást 
és krónikus sebkezelést vál-
lal szakértelemmel Várpalo-
ta, Veszprém területén. +36-
20/393-0515

ÁLLÁST KÍNÁL
Veszprémi ruhaüzletbe reg-
geli munkavégzésre takarí-
tó hölgyeket keresek, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni: +36-
20/233-0894
Keszthely, Mámor Bár mun-
katársakat keres. Konzum-
lányok jelentkezését várom. 
Magas kereseti lehetőség. 

Szállás megoldott. Érd.: +36-
30/331-3997
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, +36-30/313-3516
Sörcsapoló berendezések
telepítésére, szervizelésé-
re, műszaki végzettséggel
rendelkező munkatársat 
keresünk Veszprém me-
gyébe, áprilistól-októberig. 
Fényképes önéletrajzokat: 
szervizpartner@gmail.com 
címre várjuk.
Lakatosokat keresünk 
lovasberényi telephelyre. 
Tel.: +36-30/993-1649
Diákmunka! Rugalmas 
beosztással árufeltöltő-
ket, kasszás diákokat fel-
veszünk! Tel.: +36-30/284-
7080., +36-70/622-7885 
in fozeg@diakman ia .hu . , 
siofok@diakmania.hu
Festőművészt kere-
sünk hosszú távú munká-
ra, pályakezdők is! Jelent-
kezés önéletrajzzal: 
hashtagfestek@gmail.com
Várpalota és körzetéből 
helyettesítő, nyugdíjas  taka-
rító hölgyet keresünk kollé-
gáink szabadságolásának 
idejére. +36-30/947-2043

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető,
Szakács, Cukrász, Pincér,

V e n d é g l á t á s s z e r v e z ő -
Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos 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) kül-
földi munkavállalásra is alkal-
mas! www.vitalitasiroda.hu; 
+36-70/330-4694

SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és kárpittisztítás 
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
Családi lakóházak tervezése. 
Tomor László, 30 éves gya-
korlattal. +36-30/412-7769
Térkövezés/viacolorozás 
Veszprémben és környékén! 
Minöség és garancia! Tel.: 
+36-30/392-6086
„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere akár 
még ma! Péter úr! 06-20/ 256-
3324!”
Építési műszaki ellenőr -fel-
újítások, átépítések, új épí-
tésű ingatlanok teljes körű 
műszaki felügyelete: +36-
30/641-6907
Sitt és lom elszállítás. Épü-
let bontás, udvar takarítás. 
Profi munka, jó áron. +36-
30/952-8453

márc. 6. Inez, Leonóra, márc. 7. Tamás, Tomaj, márc. 8. Zoltán, márc. 9. Fanni, Franciska

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

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

településeken 48.500 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

SOFŐR ÁLLÁS
Keresünk Veszprém-

Budapest viszonylatra
érvényes C kat.

jogosítvánnyal + GKI
igazolvánnyal rendelkező
sofőrt azonnali kezdéssel

állandó éjszakai munkára!
Fizetés nettó 140-160 e Ft!

Érd.:+36209472707

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Veszprémi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo02@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9112, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a
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Jelentkezni 2017. március 10-ig lehet kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. Karrier oldalán 

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

módunkban figyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Mérőkezelési és Korlátozási Osztálya

MÉRŐKEZELŐ ÉS 
KORLÁTOZÓ MUNKATÁRS

munkakörbe munkatársat keres.
A munkavégzés helye: Balatonalmádi

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
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JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár 
megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. 
Teljes körű ügyintézés. Tel.: 
+36-70/593-2299
Használt, idős, roncs autó fel-
vásárlás hivatalosan! +36-
30/733-7753
Kiváló állapotú 2006-os évjá-
ratú, keveset futott (35 ezer 
km) Ford Fiesta Comfort eladó. 
Érdeklődni: +36-30/411-2722

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lom-
talanítás, padlástól pincéig, 
épületbontás, sittszállítás. 
+36-30/581-9798
Hűtő, mosógép, fém hulladé-
kát azonnal megvásárolom! 
+36-30/316-9918
Épület bontást, sitt és sze-
mét szállítást, udvar takarí-
tást vállalunk. +36-/20/539-
2384
Garázs Bolhapiac! Búto-
rok, ruhaneműk, üvegtárgyak, 
porcelánok, festmények, köny-
vek, szerszámok, stb. Cso-
pak, Ranolder J. u. 14. Minden 
szombaton és vasárnap 
9–15 óráig.  

Birkacsengőt, lócsengőket, 
marhakolompokat, juhászkam-
pókat, pitykéket, tanyaberen-
dezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: +36-
30/979-9529

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

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

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

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.
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Zánkán vállalati faházas üdülőbe 

Gondnokot
 keresünk.  

Feladatok: 
-  Vállalati dolgozók nyári 

üdültetésével kapcsolatos 
teendők koordinálása

-  Üdülő területén az épületek 
körzetének rendben tartása

A fenti munkakör munkaviszony 
keretében, illetve vállalkozói 
jogviszonnyal is betölthető.

Jelentkezését a vállalási díj 
megjelölésével, valamint 

önéletrajzzal az alábbi  
címre várjuk:

: vtipv@ipv.videoton.hu
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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

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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betanított munka

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

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?
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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


