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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Veszprém, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 88) 462 131
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ÚJRA OPERETT
SZEREPBEN!

2017. MÁJUS 18. (CSÜTÖRTÖK) • 19 ÓRA

VeszpréM – Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér
(8200 Veszprém, Brusznyai u. 2.)

JEGYVÁSÁRLÁS ELÔVÉTELBEN A HELYSZÍNEN ÉS A JEGY.HU OLDALON.

TiSzTelT 
hazudozó!
Április 2. 19.00

kukac kaTa 
kalandjai
Április 30. 15.00

a nagy négyeS
Május 19. 19.00

Meddig 
Vagyok?!

Április 7. 19.00

Tokaji aSzú
Május 7. 18.00

. . . k ö z ö s s é g b e n  a  k ö z ö n s é g g e l . . .

Tavaszi zsongás a Veszprémi 
Petőfi Színházban!

A Noszlopy Gáspár Gimnázium és a dunaszerdahelyi Sportgimná-
zium együttműködése újabb állomásához érkezett. Az elmúlt évek-
ben egy-egy labdarúgótorna jelentette a kapcsolatot. Ebben a tan-
évben a Határtalanul 2016 Sportbarátság című pályázat keretében 
decemberben 4 napig ismerkedhettek a fiatalok Dunaszerdahellyel, 
Pozsonnyal, Bőssel és iskolástársaikkal. Sok szép emléket gyűjtöt-
tek. A legemlékezetesebb a DAC mérkőzése és előtte a Nélküled 
című dal éneklése volt 3300 néző kíséretében.
A viszontlátogatásra március 7-10 között került sor. Az iskola di-

ákjai ezen a délelőttön, természettudományos napon vettek részt, 
előadásokat hallgattak, és különféle játékos feladatokat oldottak 
meg. Ezen részt vettek a vendégek is. A találkozás emlékére fákat 
ültettek a veszprémi és dunaszerdahelyi fiatalok. Este az Arénában 

kézilabda bajnoki mérkőzést tekintettek meg, ahol négy diákunk is 
játszott, akikre büszkék vagyunk.
A látogatás során, a pályán is találkoztak. Szerdán az után-

pótlás centrumban 5 csapatos tornán vettek részt ahol pápai, 
dunaszerdahelyi és helyi csapatok játszottak. Ezt az eseményt 
megtisztelte részvételével és díjat adott át Sándor Mátyás igazgató 
úr. Délután a felnőtt csapat edzését tekintették meg. A házigazda 
diákokkal séta közben ismerkedtek Veszprémmel.
Csütörtökön nagypályás labdarugó mérkőzésen találkoztak újra 

a pályán. Tihany és Balatonfüred szépsége, az ébredező Balaton, 
szép élményekkel gazdagította napjaikat. A búcsúkor már a kö-
vetkező programról beszéltek a szervezők, ahol az iskolák lányai 
találkoznak majd kézilabda és futball sportágakban.

Sportbarátság

IMPALA BÉBI AZ ÁLLATKERTBEN
Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert. Az idei 

év első újszülöttje a kis impala bébi.
Az impala az afrikai szavannák talán legkecsesebb, 

és egyik leggyakrabban előforduló antilopféléje. 
Jó időben a Gulya-dombon található Afrika-szavan-

na kifutón tekinthetik meg őket látogatóink a széles-
szájú orrszarvúk, zebrák és zambézi mocsárianti-
lopok társaságában, de hűvösebb időjárás esetén 
bármikor megtekinthetők az új Orrszarvúházban 
kialakított belső kifutójukban.

A tehén 7 hónap vemhesség után hozta világra 
kicsinyét, melyet születése óta nagy gonddal őriz. 
Anya és borja is jó egészségnek örvendenek. Az új-
szülött borjú pár hét múlva a nagyközönség számára 
is látható lesz.
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Veszprémi és ajkai áruházba, Veszprémi és ajkai áruházba, 

pénztáros és 
árufeltöltő 
munkakörbe

keresünk 17 év feletti nappali, 
esti és levelező tagozatos, 

illetve magántanuló, 
évhalasztó és pályakezdő 

jelentkezőket! Heti időpont 
egyeztetések, hosszú távú, 

fix munkahely; biztos
 pénzkereseti lehetőség 

kiemelt bérezéssel!

További információk és 
jelentkezés ezen a számon:  

+36 30 945 0475

Kiemelt bérezés!
25 év alatti asztalos munkatársat 

keresünk Felsőörsön.
Lehet akár szakmai gyakorlat 

nélküli pályakezdő is.
További információ: 06-30/901-2840

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

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

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

Helyesírási hibák
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni mennyire fontos, 

hogy mielőtt elküldöd az önéletrajzod egy állásaján-
latra, mindenképp nézd át még egyszer az önéletrajzo-
dat helyesírási szempontból is. Nagyon sok olyan CV 
érkezik be hozzánk és a partnereinkhez is ami tele van 
hibával. Akkor a legkellemetlenebb ez, amikor ráadásul 
kiemeljük, hogy az egyik fő erényünk a precizitás…
Amennyiben Word dokumentumban szerkesztjük 

a CV-t, akkor az is segítség lehet ha átváltunk másik 
betűtípusra az ellenőrzésig. Ez azért válhat be, mert 
egy teljesen más betűtípust még nem szokott meg 
a szemünk így nem fog elsiklani a hiba felett. További 
megoldás lehet, ha egy ismerősünkkel, családtagunkkal 
olvastatjuk át, mielőtt küldésre kerülne a sor.

Alulképzettség, tapasztalat hiánya
Sokan jelentkeznek olyan pozícióra, amiben egyáltalán 

nem jártasak az önéletrajzuk alapján. Mostanában egyre 
többen szeretnének karriert váltani, teljesen más irány-
ba elindulni vagy azért, mert elegük lett a jelenlegi mun-
kájukból, vagy rájöttek, hogy mással szeretnének fog-
lalkozni.  Nincs is ezzel semmi baj, azonban ilyenkor rá 
kell mutatni az önéletrajzban, hogy valamilyen szinten 
akár korábbi munkakörben érintőlegesen foglalkoztunk 
a feladattal, vagy olyan készséggel rendelkezünk ami 
a leendő munkakörhöz illik. Képezzük magunkat 
az adott szakterületen és próbáljunk meg tapasztalatot 
szerezni, ha van rá lehetőségünk. Emellett pedig ilyenkor 
célszerű az önéletrajzban egy célkitűzés részt is feltüntet-
ni, hogy megmagyarázzuk mit szeretnénk. Fontos tudni, 
hogy ilyenkor sajnos a legtöbb esetben „legalulról” kell 
kezdeni, ezért olyan pozíciókat pályázzunk meg.

Túl sok állás túl rövid idő alatt
Noha ma már egyre ritkább az, ha valaki hosszú éveket 

tölt el egy munkahelyen mégis azt a lojalitás számlájára 
írják. Éppen ezért ha valaki akár évente váltja a munka-
helyét az sok HR-es szemében válik megbízhatatlanná, 
„ugrándozóvá” akire hosszú távon nem lehet számítani.

Fénykép
Nagyon sokan nem frissítik az önéletrajzukban a fény-

képüket, hanem a régi, „jól bevált” képet használják fel 
akár 5 év elteltével. Az évek alatt az ember nagyon so-
kat tud változni és kellemetlen pillanatokat tud okozni 
a HR-eseknek ha egy teljesen „más ember” jelenik meg 
az interjún.
Nem gondolnánk, de sokszor a jelentkezés akár 

ilyen apróságnak tűnő dolgokon bukik el. Figyeljünk 
a fentiekre, mert ezek azok a dolgok, amelyeknek 
a nagy részét könnyedén tudjuk orvosolni! Sikeres állás-
keresést és pályázást kívánunk!

www.cvonline.hu

Ezek az önéletrajz hibák riasztják el a HR-eseket

A DENSO Gyártó Magyarország Kft. keres 
székesfehérvári csapatába 

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ 
munkatársat. 

FELADATOK: 
 Villamos érintésvédelmi mérések 

elvégzése 

 Villamos berendezések időszakos 
tűzvédelmi szabványossági felülvizs-
gálatának elvégzése 

 Villámvédelmi berendezések  
felülvizsgálatának elvégzése 

ELVÁRÁSOK: 
 Villanyszerelő szakmunkás legalább 

5 éves gyakorlattal vagy Erősáramú 
villamos energiaipari technikus 
végzettség legalább 3 éves gyakor-
lattal 

 MsOffice felhasználói szintű  
ismerete 

 Rendszerszemlélet, precizitás, 
felelősségtudat 

 Nyitottság új ismeretek  
megszerzésére 

 

A KIVÁLASZTÁS SORÁN 
ELŐNYT JELENT: 
Érintésvédelmi mérési és/vagy 

tűzvédelmi és/vagy villámvédelmi 
felülvizsgálói OKJ-s tanfolyam.  

A kiválasztott jelölt a fenti, mindhárom 
OKJ-s tanfolyam elvégzése után 
töltheti majd be a munkakört.  
Amennyiben hiányzik, cégünk biztosít-
ja a tanfolyamokon való részvételt. 

  
AMIT KÍNÁLUNK: 
Nemzetközi munkakörnyezet 

Fiatalos, lendületes csapat 

Versenyképes bérezés 

Féléves bónusz 

Cafeteria rendszer 

Munkába járás támogatása 

Szakmai és nyelvi továbbképzés 
lehetősége 

Önéletrajzát a job@denso.hu emailcímre várjuk. 
www.denso.com 

Jelentkezni 2017. március 27-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

VÍZHÁLÓZAT SZERELŐ, 
KARBANTARTÓ 

munkakörbe munkatársat keres.
A munkavégzés helye: Balatonalmádi és térsége

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A szerződés határozott időre szól.
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Vagyonőrőket keresünk, 

kiemelt bérezéssel hamarosan induló
Zánkai munkavégzésre 24/48 órás

munkarendben, alkalmazotti jogviszonyban.
Érd.: hétköznapokon 8-16 között.

Tel.: 06-30/324-6527

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhelyű Balluff- 
Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársat keres hosszú távra, 
saját állományba az alábbi pozícióba:

ÜZEMVITELI KARBANTARTÓ
(villamos)

Feladatkör:
  • Az épületgépészeti berendezések üzemeltetése, a (gyártó)
   berendezések energiaellátásának figyelemmel kísérése. 
   Az esetlegesen felmerülő hibák elhárítása.
  • Új (épület)villamos rendszerek kiépítésében való aktív közreműködés.
  • Külső kivitelezők munkájának támogatása a vállalat területén.
  • Különböző esedékes villamos mérések, 
   felülvizsgálatok elvégzése

Szükséges képzettség:
  • Villanyszerelő-, erősáramú berendezés szerelő végzettség

A jelölttel szembeni elvárások:
  • Kiváló műszaki érzék, jó problémamegoldó képesség
  • Hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat
  • Igényesség, kreativitás
  • Terhelhetőség, rugalmasság

Előnyt jelent:
  • Targoncavezetői jogosítvány
  • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés 
  • Erősáramú berendezések felülvizsgálói szakképesítés

Amit kínálunk:
  • Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatások
  • Kiváló munkakörnyezet

A jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 2017.03.31-ig 
az alábbi címre várjuk: oneletrajz@balluff.hu

A Halker Kft. veszprémi 
élelmiszer-nagykereskedelmi 

telephelyére keres:

• RAKTÁROST 
nappalos és éjszakás műszakba,

elektromos targoncavezetői
jogosítvány előnyt jelent.

Hosszú távú, 
stabil munkahelyet kínálunk. 

Szombaton és vasárnap 
nem dolgozunk.

A meghirdetett pozícióra
veszprémi, vagy 

Veszprém környéki 
jelentkezőket várunk.

Jelentkezni e-mailban 
a halkerveszprem@halker.hu 

címen lehet.
További információ:

30/428-7533.

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

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

A sok csalódás és kudarc mellett, ami az állás-
keresési munka velejárója, néha egészen meglepő 
és kellemes csalódások is érik az embert az állás-
keresése során. Ezek erőt adnak a későbbiekre és 
segítenek pozitívnak, aktívnak maradni a nehéz 
időkben.

1. Nem feltétlenül probléma, ha nem vagy 
rutinos álláskereső.
Ha az első önéletrajzaid kissé ügyetlenek is a gya-

korlatlanság miatt, akkor is fogsz válaszokat kapni 
az álláspályázataidra. Sok cég felismerte már, hogy 
az álláskeresést nem tanítják sehol, és egy, a saját 
szakterületén jó szakember egyáltalán nem biztos, 
hogy jó önéletrajzíró is – mert nem tartozik a szak-
területéhez az önéletrajzírás. Ezért egy piacképes 
tudást akár csak sejtető önéletrajzra is érkezhetnek 
visszajelzések. Természetesen lehetőség szerint mi-
nél jobb, informatívabb önéletrajzot kell készíteni, 
de az első próbálkozásokkal nem érdemes várni. 
Küldd el, amit jónak gondolsz, és majd fejlődik fo-
lyamatosan az álláspályázói készséged is.

2. Az ismerősök segítőkészek.
Sokan nem mernek ismerősöktől segítséget kér-

ni az álláskeresésben, mert lehet, hogy régen be-
széltek, és milyen rosszul veszi ki magát, hogy 
sok év után most hirtelen segítséget kérsz. Kérj 
bátran, mert az ismerőseid érteni fogják a problé-
mádat, még akkor is, ha már régóta nem voltatok 
napi kapcsolatban. Segíteni különösen szeretnek 
az emberek, mert a napi jócselekedetre igénye van 
mindenkinek, és az is lehet, hogy a te beajánlásod-
dal egy cégnek is komoly szívességet tett. Tehát, 
bátran keresd a régi ismerősöket, ne feltételezd, 
hogy csak mert régen láttak, nem fognak segíteni.

3. Látni fogod, hogy nem vagy egyedül.
Az állás elvesztése, vagy egy reményteli pálya-

kezdő sikertelen álláskeresése komoly lelki teher, 
de ha közösségi oldalakon is keresel állást, állás-
portálok álláskereső blogjait olvasod, látni fogod: 
az eseted nem egyedi, nincs veled semmi komoly 

probléma, az álláskeresés egyszerűen ilyen: sokáig 
is tarthat és nem hoz azonnal sikert.

4. Ott is van állás, ahol nem is sejtenéd
Az álláskeresésedről mindenféle társaságban ér-

demes beszélgetni, hátha onnan jön a segítség. Ha 
futóklubba jársz, vagy túrázó csoporttal stb., ott is 
biztosan elindul a társalgás, és meg is említheted 
nyugodtan, hogy állást keresel. Akármennyire fe-
lületesen is ismeritek csak egymást, a segítőkész-
ség mégis beindul mindenkiben…

5. Nem könnyű elrontani egy állásinterjút
Az állásinterjú olyan, mint a kezdő háziasszony-

oknak írt receptek az elronthatatlan sütikhez: ha 
csak nem vétesz valamilyen fatális hibát (odaége-
ted a sütit), az állásinterjút nehéz elrontani. Ki-
sebb késést megbocsátanak (azért igyekezz pontos 
lenni!), nem várnak 100%-os tudást (mindenkitől 
lehet olyat kérdezni, amire nem tud válaszolni), 
és értik az állásinterjús stresszhelyzetet, amit át-
élsz, tudják, hogy feszélyezve érzed magad, hogy 
a teljesítményed most görcsös. Ezzel együtt fognak 
értékelni, és nem a hibáidat keresik, hanem azt, 
hogy alkalmas lennél-e az általuk kitűzött felada-
tok elvégzésére. Valószínűleg igen, hiszen meghív-
tak állásinterjúra, ők is úgy látják, érdemes veled 
tárgyalni.

www.cvonline.hu

Kezdő álláskeresők kellemes meglepetései

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként! 

Dönts mellettünk Te is! 

Amit kínálunk: 
 kiemelt bérezés és műszakpótlék 

 cafeteria: bruttó 330.000 forint/év 

 hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 forint/hó 

 féléves bónusz, javaslattételi rendszer jutalmazással 

 dolgozói kedvezmények, családi nap, sportversenyek 

 ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből 

 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés 

 belső munkatárs ajánlási rendszer - nettó 50.000 forint 

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától. 

Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

 

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

Csatlakozz csapatunkhoz
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!
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ÁLLÁST KÍNÁL
Keszthely, Mámor Bár munkatársa-
kat keres. Konzumlányok jelentkezését 
várom. Magas kereseti lehetőség. Szállás 
megoldott. Érd.: +36-30/331-3997

Diákmunka! Rugalmas beosztással áru-
feltöltőket, kasszás diákokat felve-
szünk! Tel.: +36-30/284-7080., +36-
70/622-7885 infozeg@diakmania.hu., 
siofok@diakmania.hu 

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
+36-30/313-3516

Homlokzati hőszigetelésben jártas szak-
embert keresek azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezéssel. +36-30/579-4735

Villanyszerelőket, erősáramú berendezés 
szerelőket automata gépsorok karban-
tartására, ill. CNC-gépkezelőket keresünk 
sárvári munkahelyre, azonnali kezdés-
sel. +36-20/370-5412, +36-70/384-7636, 
munka1jg@gmail.com

200.000 Ft bruttó! Zalaegerszegre betaní-
tott munkásokat keresünk több műszak-
ra! Szállás-előleg megoldott! Tel.: +36-20/
224-0242,+36-30/791-0950

Nemesvámosi élelmiszerüzletbe eladó-
pénztárost keresünk részmunkaidős fog-
lalkoztatásban. Ugyanitt megváltozott 
munkaképességű munkavállaló jelentke-
zését is várjuk. Érdeklődni személyesen az 
üzletben (COOP ABC Nemesvámos, Kos-
suth u. 116.) az üzletvezetőnél, ill. a +36-
30/637-2155 tel. számon lehet. Önéletraj-
zokat a horvathj@mecsekfuszert.hu e-ma-
il címre várjuk.

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő-, 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
+36-30/334-5262

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás 
biztosított. +36-70/354-9321

Amerikai multinacionális cég magyar-
országi piac nyitáshoz keres disztribú-
torokat. Magas jövedelem lehetőség. 
Csak komoly érdeklődők jelentkezését 
várjuk. Tel.: +36-70/203-5719, érdeklőd-
ni: hétfőtől-csütörtökig 9-15 óra között.

Helyettesítő takarítónőt keresünk gyakor-
lattal, veszprémi munkára. Főállást kere-
sők ne hívjanak. Érdeklődni H–P-ig 8-16 
óra között. +36-70/375-7870

Diákmunka! Rugalmas beosztással áru-
feltöltőket, kasszás diákokat felveszünk! 
Bruttó 733-1364 Ft. Tel.: +36-30/284-
7080, +36-70/622-7885, +36-20/393-3446; 
infozeg@diakmania.hu

Csatornahálózat kiépítésében gyakor-
lattal rendelkező gépkezelőket keresünk 
kombi kotrógépre várpalotai munkate-
rületre. 06-52/370-589, +36-70/931-0302, 
targaz@t-online.hu

Gépkocsivezetőt keresünk márkói telep-
helyre  „CE” kategóriás jogosítvánnyal 
belföldi áruszállításra, sofőrbarát munká-
ra. Tel.: +36-/20/251-2821

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.

Balatonalmádiban munkatársakat
keres az alábbi pozíciókba:

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

küldött fényképes önéletrajzzal lehet.

• szobaasszony
• felszolgáló
• uszodagépész

• masszőr
• diszpécser
• �tness edző

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 nass magnet Hungária K�. felvételt hirdet 
veszprémi gyárába határozatlan idejű szerződéssel 

hosszú távra, SAJÁT állományába
Gépkezelő és gyártósori operátor munkakörbe
 Amit kínálunk:
 • 150.000 Ft induló alapbér (862 Ft-os órabér)
 • Műszakpótlék (délután 25 %, éjszaka 50 %) 
 • Cafetéria juttatás (min. nettó 23.000 Ft) 
 • Negyedéves teljesítmény prémium
 • Munkahelyi pótlék (kiemelt munkahelyeken)
 • Helyközi bérlettérítés ill. 15 Ft/km költségtérítés
 • Veszprémen belül ingyenes buszjáratok
 • Munkaruha juttatás, tiszta munkakörnyezet

Felkeltettük az érdeklődését? 
Csatlakozzon hozzánk!
Jelentkezéseket várjuk:

 allas@nassmagnet.hu
8200 Veszprém, Henger u. 2. 
Telefon: 88/885-059, 88/885-060

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

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. március 27-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.



6� 2017.�március�24.Rólunk. Röviden.
INGATLAN

Ügyfelem részére keresek 
kisebb lakást Veszprémben, 
a Cholnoky lakótelepen. Tel.: 
+36-20/228-1702
Pápai Hús Kft. húsboltnak 
alkalmas kiadó üzletet keres. 
Előny: berendezett, frekventált 
helyen lévő, parkolóval rendel-
kező üzlet. Érdeklődni: Szücs 
Beátánál, a +36-30/729-2922 
telefonszámon lehet.
Ügyfelem számára keresek 
Veszprémben – elsősorban a 
Haszkovó lakótelepen – 1,5-
2,5 szobás lakást. +36-20/228-
1702
Balatonfűzfőn, Balaton krt. 6. 
16 éve épült villaszerű, 2 szintes 
családi ház áron alul eladó. +36-
30/901-9938
Eladó 76 m2-es két szobás csalá-
di ház Devecser csendes részén. 
Épület alatta pince, az udvar-
ban két melléképület is találha-
tó. Gazdálkodásra és lomizásra 
is kiválóan alkalmas 1000 öles 
kerttel. Irányár: 6 m Ft. Érdeklőd-
ni lehet: +36-20/383-6525
Veszprémben, a Március 15. 
utcában 1,5 szobás lakás eladó. 
Érdeklődni: +36-20/228-1702

ALBÉRLET KERESÉS
Jó állapotú, minimum 2 szoba+
nappalis kiadó házat, vagy la-
kást keresek a Balaton észa-
ki partján hosszú távra. +36-30/
355-3282

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

RÉGISÉG
Régi bútorokat, festménye-
ket, porcelánokat, ezüstöt és 

hagyatékot vásárolok. Tel.: 
+36-30/490-6258

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben!  
+36-30/345-4724

ÁLLAT
25 hetes szabadtartású tojó-
tyúkok eladók! Ingyenes szál-
lítással. Tel.: +36-30/748-7634, 
+36-70/255-7414

ÁLLÁST KÍNÁL
Keszthely, Mámor Bár mun-
katársakat keres. Konzum-
lányok jelentkezését várom.
Magas kereseti lehetőség. 
Szállás megoldott. Érd.: +36-
30/331-3997 

Diákmunka! Rugalmas beosz-
tással árufeltöltőket, kasz-
szás diákokat felveszünk! Tel.: 
+36-30/284-7080., +36-70/622-
7885 infozeg@diakmania.hu., 
siofok@diakmania.hu
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
Homlokzati hőszigetelésben 
jártas szakembert keresek 
azonnali kezdéssel, kiemelt 
bérezéssel. +36-30/579-4735
Villanyszerelőket, erősáramú 
berendezés szerelőket auto-
mata gépsorok karbantar-
tására, ill. CNC-gépkezelőket 
keresünk sárvári munkahely-
re, azonnali kezdéssel. +36-
20/370-5412, +36-70/384-
7636, munka1jg@gmail.com

márc. 27. Hajnalka, Lídia, márc. 28. Gedeon, Johanna, márc. 29. Auguszta

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS 3 éjszaka 

15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

AcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetes

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázsszínes garázsszínes garázsszínes garázsszínes garázs

220.000 Ft-tól

99.000 Ft-tól

garázs márgarázs márgarázs márgarázs márgarázs márgarázs márgarázs márgarázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.Az akció május 31-ig tart.

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

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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200.000 Ft bruttó! Zalaeger-
szegre betanított munkáso-
kat keresünk több műszakra! 
Szállás-előleg megoldott! Tel.: 
+36-20/224-0242,+36-30/791-
0950
Nemesvámosi élelmiszerüz-
letbe eladó-pénztárost kere-
sünk részmunkaidős foglal-
koztatásban. Ugyanitt meg-
változott munkaképessé-
gű munkavállaló jelentkezé-
sét is várjuk. Érdeklődni sze-
mélyesen az üzletben (COOP 
ABC Nemesvámos, Kossuth 
u. 116.) az üzletvezetőnél, ill. 
a +36-30/637-2155 tel. szá-
mon lehet. Önéletrajzokat a 
horvathj@mecsekfuszert.hu 
e-mail címre várjuk.
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő-, vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). +36-
30/334-5262
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. 
+36-70/354-9321 

Diákmunka! Rugalmas be-
osztással árufeltöltőket, kasz-
szás diákokat felveszünk! 
Bruttó 733-1364 Ft. Tel.: 
+36-30/284-7080, +36-70/
622-7885, +36-20/393-3446;
i n f o z e g @ d i a k m a n i a . h u

Amerikai multinacionális cég 
magyarországi piac nyitás-
hoz keres disztribútorokat.
Magas jövedelem lehető-
ség. Csak komoly érdeklő-
dők jelentkezését várjuk. Tel.: 
+36-70/203-5719, érdeklődni: 
hétfőtől-csütörtökig 9-15 óra 
között.
Helyettesítő takarítónőt kere-
sünk gyakorlattal, veszprémi 
munkára. Főállást keresők ne 
hívjanak. Érdeklődni H–P-ig 
8-16 óra között. +36-70/375-
7870
Csatornahálózat kiépítésé-
ben gyakorlattal rendelke-
ző gépkezelőket keresünk 
kombi kotrógépre várpalotai 
munkaterületre. 06-52/370-
589, +36-70/931-0302, 
targaz@t-online.hu
Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói telephelyre  „CE” kate-
góriás jogosítvánnyal belföl-
di áruszállításra, sofőrbarát 
munkára. Tel.: +36-/20/251-
2821

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)

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
„Redőnyjavítás, redőny készí-
tés! Gurtnicsere akár még ma! 
Péter úr! 06-20/ 256-3324!”
Építési műszaki ellenőr -fel-
újítások, átépítések, új építé-
sű ingatlanok teljes körű mű-
szaki felügyelete: +36-30/641-
6907
RENDEZVÉNYEKRE, fesz-
tiválokra, esküvőre hűtő-
kocsi bérbe adó (Vár-
palota) +36-20/460-6116

Térkövezés/v iacolorozás 
Veszprémben és környékén! 
Minőség és garancia! Tel.: 
+36-30/392-6086
Mozgó MÉH házhoz megy! 
Legmagasabb áron felvásárol: 
vashulladék, vaslemez, akku-
mulátor, egyéb fémhulladé-
kot. Szemét és építési hul-
ladék elszállítás, reális áron. 
+36-30/363-9615
Családi házak, társashá-
zak felújítása. Beázás ellenni 
szigetelés stb. +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

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdü-
lés félpanzióval, 20.500 Ft/
fő/7 éj, 13.900 Ft/fő/3 éj 
www.frankvendeghaz.hu; +36-
30/944-9398

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár 
megegyezés szerint. Hivata-
los bontási papírt adunk. Tel-
jes körű ügyintézés. Tel.: +36-
70/593-2299

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lomta-
lanítás, padlástól pincéig, épü-
letbontás, sittszállítás. +36-
30/581-9798
Vas hulladékát (mosógép, 
gáztűzhely stb.) azonnal meg-
vásárolom! +36-30/316-9918
Azonnali lomtalanítás, udvar-
takarítás, bontás padlástól - 
pincéig. +36-30/642-2549
Vásárolok bizsut, hagyaté-
kot, ezüstöt, bontóasztalt, 
gyalupadot, dunnát, fateknőt, 
bútort, festményt és órákat. 
Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, +36-30/979-8398, 
06-74/465-699

MASSZÁZS-CSONTKOVÁCSOLÁS
Nyak, hát, derék, csípő és egyéb 
izom-ízületi fájdalmak egyhítése. 

BAKONY GERINCE MASSZÁZS,
Veszprém, Török Ignác u. 3. (Emotion Fitness) 

és Zirc, Ady u. 24. Tel.: 30/284-3542

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

GÉPI FÖLDMUNKA
MINIKOTRÓ KISGÉPPEL
Árokásás, csatornázás,
közműárok kiemelés,
törés, rézsű készítés,

tereprendezés.
A gép kis mérete miatt

a terep károsodása
minimális.

Kiszállási díj:
10.000 Ft+áfa
Óradíj:  
8.000 Ft + áfa

Tel: 36-30/9427-180

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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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

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.

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

www.olcsofuvarok.hu

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
Lapzárta: kedd 12.00 óra  Kiadja: Bakony Média Kft.

Felelős kiadók: Kertész Zsolt, Molnár Károly

Megjelenik:  Minden héten pénteken Balatonalmádi,
Balaton-füred, Balatonfűzfő, Felsőörs, Nemesvámos, 

Szentkirály-szabadja, Várpalota, Veszprém, Veszprém-Gyulafirátót, 
Veszprém-Kádárta településeken 46.000 példányban.

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.IMPRESSZUM


