
V E S Z P R É M  É S  K Ö R Z E T E  2017. március 31., XXIV/13

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)
20/272-6118

(nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

Veszprémi indulással!
        • Városnézés Grazban 2017. május 29.  6.000 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. május 13.  7.500 Ft/fő

• Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz 2017. május 20., június 24.  9.900 Ft/fő
• Pünkösd Erdélyben 2017. június 1-5. (5 nap/4 éj, hotel, félpanzió)  64.900 Ft/fő

• Zotter csokigyár – Riegersburgi vár  2017. június 10.  7.500 Ft/fő
• Erdélyi nagykörút  

2017. július 15-21. (7 nap/6 éj)  89.900 Ft/fő – 5% kedvezmény ápr. 21-ig!
2017-es görögországi – Neoi Pori és Platamon – útjaink már foglalhatók előfoglalási akcióban!

Regisztrációs díj: 500 Ft/fő

* Szépségszalon * Fodrászat * Hajhosszabbítás
* Hajgyógyászat * Kozmetika * Műszempilla készítés
* Csillámtetoválás * Hennázás * Halpedikűr
* Kéz-és lábápolás * Pedikűr * Műkörömkészítés
* Különleges masszázsok * SPA-Wellness kezelések
* Professzionális gépi és kombinált alakformálás  

VANILLA WELLNESS VESZPRÉM
AZ EXCLUSIVE BELVÁROSI SZÉPSÉGSZALON

Szépülj és karcsúsodj velünk a nyárra!

8200 Veszprém, Szabadság tér 2. (Bejárat a Horgos utca felől)

Időpontfoglalás:
+36 30 477 1816
+36 88 204 199

Nyitvatartás:
H-P: 8:00-20:00
Szo.: 8:00-14:00

www.vanillawellness.hu
     Vanilla Wellness Veszprém     Vanilla Wellness Veszprém

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

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

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

www.olcsofuvarok.hu
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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. április 4-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!




ELVISZIK A GYŰJTEMÉNYT
A 2021-ig szóló megállapodás ellenére bezár a László 

Károly gyűjtemény a Dubniczay Palotában. Most hét-
végén lesz látogatható utoljára.
A több mint 250 műtárgy április 1-jén, szombaton, vala-

mint április 2-án, vasárnap 50 százalék kedvezménnyel 
tekinthető meg, illetve mind a két nap 11 és 15 órakor 
tárlatvezetést is tartanak ebből az alkalomból.
László Károly 2013. novemberében hunyt el. Az örökös 

most úgy döntött, hogy szeretné értékesíteni a gyűjte-
ményt. Hosszú tárgyalások folytak, hogy milyen formá-
ban maradhatnának Veszprémben az alkotások, de nem 
sikerült megegyezni - jelentette be Porga Gyula pol-
gármester és Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza 
igazgatója egy szerdai sajtóbeszélgetés alkalmával. 
Kérdésre válaszolva elmondták, mivel úgynevezett leté-
ti szerződés alapján voltak Veszprémben az alkotások, 
a tulajdonos elviheti a gyűjteményt, ha erre tart igényt.
A gyűjtemény hűen tükrözi László Károly műgyűjtő szé-

leskörű képzőművészeti érdeklődését. A tárlaton kiállí-
tott legkorábbi mű Bihari Sándor Alföldi naplementéje, 
a magyar tájképfestészet korai realista alkotása. E mű-
től hosszú út vezet a most Veszprémbe került pop-art 
kompozíciókig. Ezt az utat lehet nyomon követni a tárla-
ton. A gyűjtemény új címe is erre utal: Az akadémiától a 
pop-artig – művek, stílusok a XX. századból - olvasható 
a Művészetek Háza honlapján.

Életének nyolc évtizedében nem volt köze Veszprém-
hez, majd az utolsóban veszprémivé vált. Most itt van 
köztünk, s itt marad, örökre. Kívánságára a veszprémi 
zsidó temetőben nyugszik, közel gyűjteményének sze-
retett műalkotásaihoz - írják László Károlyról.
2006. augusztus 20-án nyílt meg a felújított Dubniczay-

palotában a XX. század képzőművészetéből kereszt-
metszetet nyújtó állandó kiállítás: a László Károly Gyűj-
temény. Két álom, két akarat találkozott az ezredforduló 
tájékán. Veszprém városa forrást keresett, hogy felújít-
hassa az akkor már egyre romló állapotban lévő épüle-
tet a várban. László Károly pedig magyarországi otthont 
keresett gyűjteménye számára. E szerencsés találkozás 
révén újulhatott meg a Dubniczay-palota, méltó hely-
színt biztosítva a műalkotások sokaságának. 2017. ápri-
lis 2-ig.               8200.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL
Keszthely, Mámor Bár munkatársa-
kat keres. Konzumlányok jelentke-
zését várom. Magas kereseti lehe-
tőség. Szállás megoldott. Érd.: +36-
30/331-3997

Homlokzati hőszigetelésben jár-
tas szakembert keresek azonna-
li kezdéssel, kiemelt bérezéssel. 
+36-30/579-4735 

Gépkocsivezetőt keresünk márkói, 
vagy ajkai telephelyre  „CE” kategó-
riás jogosítvánnyal belföldi áruszállí-
tásra sofőrbarát munkára. Tel.: +36-
20/251-2821

Balaton-parton, gyenesdiási étte-
rem keres éves, illetve szezoná-
lis munkára szakácsokat, közét-
keztetésben jártas szakácsokat, 
főzőasszonyokat, konyhai kisegí-
tőket, felszolgálókat (lehet pálya-
kezdő is)! Bérezés 200.000 Ft–
400.000 Ft/hó. Szállás megoldha-
tó. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal: zsinkone.livia@freemail.hu, 
+36-30/936-0907 

Áruterítésre Sümeg és Zalaszentgrót 
környékéről “C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező sofőrt keresek. 
+36-20/667-8985

Balatonalmádi Cukrászda pultost, 
konyhai kisegítőt keres kiemelt bére-
zéssel. Érdeklődni: +36-30/705-0600

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
budapesti munkavégzésre. Fizetés 
nettó 200.000 Ft-tól. Tel.: +36-20/409-
0094

CNC-gépkezelőket, villanyszerelőket, 
erősáramú berendezés szerelőket 
automata gépsorok karbantartására 
keresünk sárvári munkahelyre, azon-
nali kezdéssel. +36-20/370-5412, +36-
70/414-0455, munka1jg@gmail.com

Balatonalmádiban munkatársakat
keres az alábbi pozíciókba:

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

küldött fényképes önéletrajzzal lehet.
+36-88/620-620

• szobaasszony
• felszolgáló
• 6 órás éttermi
 reggeliztető

• masszőr
• diszpécser
• �tness edző

A Veszprém-Kádártai
Lang Építőanyag Kereskedés

értékesítő
munkatársat keres.
Építőipari alapismeret és 

kereskedelmi jártasság előnyt jelent.
Jelentkezés önéletrajzzal és

az elérhetőségek feltüntetésével
a langepitoanyag@ langepitoanyag.hu 

e-mail címen 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

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhelyű Balluff 
Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársakat keres az alábbi po-
zícióba:

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

GÉPKEZELŐ
Feladatkör:
  • Termelőeszközök, gépek működtetése, ellenőrzése 
  • Érvényben lévő technológiai, és minőségi utasítások végrehajtása
  • A felmerülő javítási munkák elvégzése 
  • Részt vesz az üzemben lévő gépek, berendezések karbantartásában, 
   az új technológia telepítésében
  • Értesíti a felettesét a minőségi mutatók meghatározott értéket meghaladó 
   romlása, vagy jobbító javaslat esetén
Szükséges képzettség:
  • Középfokú műszaki (elektronikai-, gépész-, mechatronikai) végzettség

MŰSZAKI ASSZISZTENS/RAJZOLÓ
Feladatkör:
  • A konstruktőrök munkájának támogatása, új termékek gyártásához 
   szükséges műszaki dokumentációk, rajzok, 3D modellek elkészítése
  • Katalógus és vevő-specifikus termékek, változások műszaki 
   dokumentációinak elkészítése, kapcsolódó SAP adatok, darabjegyzékek,
   klasszifikáció aktualizálása
  • Change Management folyamat támogatása
  • Fejlesztési projektekben való aktív részvétel 
  • Közreműködés konstrukciós munkákban
A jelölttel szembeni elvárások:
  • Középfokú műszaki (gépész, mechatronika) végzettség
  • 2D és 3D tervezésben szerzett ismeretek
  • MS-Office ismeretek (Word, Excel)
  • Aktív középfokú német és alapfokú angol nyelvismeret
Amit kínálunk:
  • Kreatív feladatok, folyamatos szakmai fejlődés
  • Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatások
  • Karrierlehetőség Balluff csoporton belül
  • Kiváló munkakörnyezet

A jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 2017.04.09-ig
az alábbi címre várjuk: 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

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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Tippek karrierváltáshoz
Van, hogy idővel rájövünk, teljesen 

mással szeretnénk foglalkozni. Elő-
fordul az is, hogy az adott munkakö-
rünk egy másik területe válik érde-
kessé. Bárhogy legyen is, ahhoz hogy 
elérjük a céljainkat érdemes tervezni 
és lépéseket tenni az új irányba.
Összefoglalunk pár tippet, ami segít-

het közelebb vinni minket az új lehe-
tőségek felé:
Tudatosítsd magadban, hogy hol 

akarsz dolgozni, vagy hogy mivel 
akarsz foglalkozni.
Első lépésként szánjunk időt arra, 

hogy átgondoljuk mit is szeretnénk 
igazán, csak ezt követően lehet meg-
tervezni a következő lépést. Amennyi-
re lehet konkretizáljuk magunkban, 
hogy mivel szeretnénk foglalkozni!

Szólj az ismerősöknek
Beszélgessünk a barátokkal, ismerő-

sökkel arról a területről/munkahely-
ről/pozícióról, amiben megszeretnénk 
vetni a lábunkat. A LinkedIn-en is ér-
demes utánanézni a cégnek, hogy kik 
dolgoznak ott – lehet, hogy van közös 
ismerősünk az ottani szakemberrel, 
HR-essel?

Szerezzünk tapasztalatot
Segítsünk be a munkatársainknak, 

csatlakozzunk be új projektekbe, 
önkénteskedjünk – a lényeg, hogy 
próbáljunk meg egy kis tapasztalatot 
szerezni ami kicsit is köthető ahhoz a 
területhez ahol dolgozni szeretnénk. 
Keressünk rá álláshirdetésekre és 
nézzük meg milyen elvárásokat tá-
masztanak abban a pozícióban/azon a 
munkahelyen, így pontosan láthatjuk, 
hogy miben kell fejlődnünk. Ameny-
nyiben már rendelkezünk a szükséges 
tapasztalattal akkor érdemes azokra 
irányítani a �gyelmet az önéletraj-
zunkban.

Kutass!
Nézzünk utána milyen a piac, milyen 
változások, szakmai csoportok van-
nak az adott területen, kik dolgoznak 
benne. Amennyiben van lehetősé-
günk közeli emberrel beszélni, akkor 
kérjük ki a véleményét, mi szükséges a 
karrierváltáshoz, tud-e javasolni/aján-
lani dolgokat?            www.cvonline.hu

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

Personalvermittlungs Firma mit mehr als 10 jähriges Erfahrung 
sucht nach Landshut und Umgebung Maurer mit mindestens 
Deutschkenntnisse als Unterhaltungsniveau.

Aufgaben: 
- Ausführen von Betonrenovierung,-Betonsanierungarbeiten

Unser Angebot:
- Wettbewerbfähiges Einkommen: netto:1400-1500 Euro/Monat 
- Unterkunft und Reise-Zuschuss zwischen Arbeitsplatz und Unterkunft 
- Angemeldete Bescheftigungsverhältnis in Deutschland bei einer 
  traditionsreichen Unternehmen - IGZ -mbH

Wenn Sie an unsere Arbeitsstelle interessiert sind, übermitteln Sie uns 
Ihre deutschsprachige Lebenslauf  per
E-mail: allas@igz-gmbh.eu 
Telefon: +3620-560-60-77 oder +3670-342-05-85 

Wir suchen Maurer 
für Betonsanierung 
nach Landshut und 

Umgebung 

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

Vagyonőrőket keresünk, 
kiemelt bérezéssel hamarosan induló

Zánkai munkavégzésre 24/48 órás
munkarendben, alkalmazotti jogviszonyban.

Érd.: hétköznapokon 8-16 között.
Tel.: 06-30/324-6527

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!

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

Hogyan kezeld a kollégáddal való konfliktust?
Akármennyire is jó a csapat egy munkahelyen belül, 

bizony idővel előfordulhatnak feszültebb napok, szitu-
ációk, amik olykor a kollégák közötti viszályokhoz ve-
zethetnek.
Mind a kollégák jó érzete mind pedig a munka gördülé-

keny elvégzése érdekében az ilyen helyzeteket minél ha-
marabb célszerű feloldani. Annak érdekében, hogy helyre 
álljon a rend, mindenképp nekünk is tennünk kell érte. 
Első lépésként próbáljuk meg nyugodtan átgondolni, hogy 
mi váltotta ki ezt a helyzetet.
Nem megfelelő hangnemben beszélt veled a kollégád, 

úgy viselkedett mintha a főnököd lenne? Ráadásul ezt 
mások előtt tette? Belekontárkodott a te feladatodba 
a megkérdezésed nélkül? Úgy prezentálta az egyik mun-
kádat mintha a sajátja lenne? Vétettél egy apró hibát és 
ezt felnagyítva továbbküldte a vezetőségnek? …vagy 
csak sunyiban megette a te szendvicsedet?
Bármekkora is legyen a probléma, mindig érdemes tisz-

tázni, mert idővel az apróságok is felgyülemlenek, és ké-
sőbb nagyobbat robbanhatnak.

Négyszemközt
A probléma tisztázása nem tartozik másokra, csak az 

érintett felekre. Azért sem jó mások előtt megejteni, mert 
elképzelhető, hogy az plusz frusztrációt okoz bennünk/
benne és nem tudjuk/tudja igazán önmagunkat/önmagát 

adni. Szóban, vagy e-mailben jelezzük a kollégánknak, 
hogy szeretnénk vele négyszemközt beszélni a tár-
gyalóban, és kérdezzünk rá, hogy mikor lenne neki alkal-
mas.

Gondoljuk végig
Mielőtt azonban szólunk a kollégának gondoljuk végig 

és tervezzük meg, hogy mit akarunk mondani. Építsük fel 
a mondandónkat és az is legyen előttünk, hogy mit aka-
runk ezzel elérni, mi a megbeszélésünk lényege: megis-
merjük a másik álláspontját, próbáljuk meg megérteni őt 
és jussunk közös nevezőre még ha ez azt is jelenti, hogy 
ő elnézést kér a végén.

Semmi személyeskedés
Fontos, hogy legyünk diplomatikusak és kerüljük a sze-

mélyeskedést! Mindig lebegjen a szemünk előtt, hogy 
munkahelyen vagyunk ezért próbáljuk meg ezt a helyzetet 
is szakmailag megfelelően kezelni.
Nagyon sokat számít egy-egy ilyen szituációnál, hogy

az érintett felek hogyan állnak a helyzethez, hogyan lép-
nek be a beszélgetésbe. Szeretnék-e mindketten megol-
dani a helyzetet, vagy van olyan köztük akinek nem fontos, 
nem érdeke a megoldás. A kezdeményezésünk ellenére is 
sajnos előfordulhat, hogy nem tudjuk feloldani a konflik-
tust. A probléma súlyosságától függően mérlegelhetjük, 
hogy beszéljünk-e róla a szakmai vezetővel.

www.cvonline.hu
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 Felsőfokú 
duális nyílt 

nap 
a DENSO-nál 

 
2017.04.08. 

szombat 
9:00 

A nyílt napra azokat a diákokat és szüleiket 
várjuk, akik érdeklődnek a felsőfokú duális  

képzés iránt a DENSO-nál. 

A rendezvényen megismerkedhetnek a  
DENSO által nyújtott lehetőségekkel, gyártási  

folyamatainkkal és termékeinkkel. 

A rendezvényre előzetes  
regisztráció szükséges emailben: 

Bresák Judit • email: j.bresak@denso.hu 

www.denso.com 

 

DENSO Gyártó  
Magyarország Kft,  

8000  
Székesfehérvár, 
Holland fasor 14. 

Partneriskoláink: 
Óbudai Egyetem  

Alba Regia Műszaki Kar 
(Gépészmérnök Bsc,  

Mechatronikai mérnök Msc) 
 

Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
(Mechatronikai mérnök Bsc) 

Personalvermittlungs Firma mit mehr als 10 jähriges Erfahrung 
sucht nach Wörth/Isar Schweißer mit Deutschkenntnisse als 
Unterhaltungsniveau.
Anforderungen und Konditionen
- Deutsckenntisse in Unterhaltungsniveau muss unbedingt sein!
- Führerschein Kat. „B” ist Voraussetzung, ein eigenes Auto ist von Vorteil. 
Unser Angebot
- Wettbewerbfähiges Einkommen: netto 1500-1900 Euro/Monat
- Unterkunft und Reise-Zuschuss zwischen Arbeitsplatz und Unterkunft 
- Angemeldete Bescheftigungsverhältnis in Deutschland bei einer 
traditionsreichen Unternehmen - IGZ -mbH

Wenn Sie an unsere Arbeitsstelle interessiert sind, übermitteln Sie uns 
Ihre deutschsprachige Lebenslauf per
E-mail: allas@igz-gmbh.eu 
Telefon: +3620-560-60-77 oder +3670-342-05-85 

Wir suchen 
Schlösser nach 

Altdorf (Bayern)

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat a
www.spar.hu oldalon a Karrier menüpont alatt töltheted fel
adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció és város
megjelölésével a karrier@spar.hu email címre.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 26 éve van jelen a
ma gyar élel mi szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt
Ma gyar ország egyik meg ha tá rozó, országos élelmiszer- és napi
cikk ke   res ke  del  mi láncává vált.  Az ország egyik ve ze tő kis ke res -
ke delmi lánca ként a SPAR si kerének egyik kul csa a dolgo zói ban
rejlik, akiknek szociális biztonságot, ver seny ké pes jö  vedel   met,
szín vo na  las mun    ka    kö    rül   mé  nye ket nyújt lelkiismeretes munkájuk
elisme ré se ként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk 
balatonfüredi és herendi SPAR szupermarketeinkbe

új kollégákat az alábbi pozícióba:

PÉNZTÁROS
TÉGED KERESÜNK, HA:
• érdekel a kereskedelem,
• élvezed a vásárlókkal való kapcsolattartást,
• szereted látni munkád eredményét.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA:
• előny, de nem feltétel, ha a kereskedelem területén tapaszta-

latot szereztél,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:
• azonnali, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy 

stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,
• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket, 
• folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel

családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk, 
• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Balatonfüred, Herend.

Zánkán vállalati faházas üdülőbe 

Gondnokot
 keresünk.  

Feladatok: 
-  Vállalati dolgozók nyári 

üdültetésével kapcsolatos 
teendők koordinálása

Elvárások: 
- középfokú végzettség,
- számítógép kezelői ismeret, 
-  hasonló területen szerzett 

tapasztalat.

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

www.prohuman.hu

Amit kérünk Tőled:  középfokú végzettség, targoncavezetői jogosítvány, 
folyamatos műszakrend vállalása, erkölcsi bizonyítvány

Amit nyújtunk Neked:  a magas béren és műszakpótlékokon kívül jelenléti 
és teljesítmény-prémium, kiemelkedő Cafeteria-juttatás, határozatlan idejű szerződés,

ingyenes céges járatok, igényes munkakörnyezet, azonnali munkakezdés

Bővebb információt a 70/492-5804-es telefonszámon kérhetsz, 
vagy küldd el önéletrajzodat a job4294@prohumanallas.hu e-mail címre!

Jelentkezz általunk Veszprém egyik legnagyobb 
és legjobban fizető nagyvállalatához 

RAKTÁROS
munkakörbe!

NE CSAK AZ ELVÁRÁSAID 
LEGYENEK MAGASAK, A BÉRED IS!

EZ AZ, AMIRE VÁRTÁL? HÍVJ AZONNAL!

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:
  • 865 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

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

5 mondat, amit soha nem 
fogsz hallani a főnöködtől
Mindamellett, hogy egyre fontosabb 

a cégeknek az átláthatóság és a kom-
munikáció, vannak olyan tényezők, 
amiket a vezetőd nem fog megosztani 
veled. Azonban ez nem újdonság, hisz 
sok olyan információ van ami csak rá 
tartozik, esetleg üzleti titoknak minő-
sül és csak bizonyos pozíció felett érte-
sülhetsz róla.
Vannak azonban olyan apróbb dolgok 

is, amiket azért nem oszt meg veled, 
mert ez a taktikájának a része. Nézzük, 
melyek ezek:

Pihenned kéne, menj szabadságra!
Nagyon ritka esetek egyike lehet az, 

amikor valakinek ilyet mond a fő-
nöke. Én személy szerint még sosem 
hallottam, hát Te? Természetesen túl 
fontosak (ilyenkor bezzeg) és nélkü-
lözhetetlenek vagyunk, hát ki végezné 
el helyettünk a munkát?

Egyedül dönthetek a �zetés-
emelésedről
…helyett inkább a „nem dönthetek 

egyedül ezzel kapcsolatban, egyeztet-
nem kell a vezetőség többi tagjával” 
mondat szokott elhangzani, amit hos-
szú-hosszú várakozás követ. Ismerős?

Többet tudsz a munkádról, 
mint én
Előfordult már veled, hogy a vezetőd 

elismerte, hogy semmit nem tud arról, 
amivel foglalkozol? Kétlem.

Nem vagyok alkalmas arra, 
hogy a vezetőd legyek
Sőt mi több, nem csak, hogy 

a munkával kapcsolatos hanem a saját 
vezetői képességeit �rtató aggályait is 
kifejezte már neked? Na ilyen nincs!

Ne haragudj, nem veled van 
a baj
A nagyfokú felelősség, a rövid ha-

táridők, a mindenkinek való meg-
felelés sokszor indulatossá teszi 
a vezetőket és ennek következménye-
ként nem bánnak mindig megfelelően 
a munkavállalókkal. Kért ezért már 
bárki is tőled elnézést?

www.cvonline.hu
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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

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
közterület felügyelő segítő munkakör

A pályázat kiírója:
Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda Közterület Felügyeleti Csoport
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Betöltendő munkakör: 
közterület felügyelő segítő (határozatlan idejű munkaviszonyban)

Ellátandó feladatok: 
Közterület Felügyeleti törvény keretei között:
 - közreműködés a közterületek jogszerű használatának, 
  a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
  hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
  ellenőrzésében
 - közreműködés a közterület rendjére és tisztaságára 
  vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
  megakadályozása, megszakítása érdekében
 - közreműködés a közterület, az épített és a természeti 
  környezet védelmében
 - közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
  megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében
 - közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében
 - közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 
  végrehajtásának ellenőrzésében
 - közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti 
  feladatok ellátásában

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
 - büntetlen előélet
 - cselekvőképesség
 - magyar állampolgárság
 - iskolai végzettség: érettségi
 - egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - szakmai tapasztalat
 - B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolandó iratok:
 - motivációs levél
 - fényképes szakmai önéletrajz
 - iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 - jogosítvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) 
kell benyújtani. 
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül 
kerülnek elbírálásra. 
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írás-
ban értesítést kap.
Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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INGATLAN
Pápai Hús Kft. húsboltnak alkal-
mas kiadó üzletet keres. Előny: 
berendezett, frekventált helyen 
lévő, parkolóval rendelkező üzlet. 
Érdeklődni: Szücs Beátánál, a +36-
30/729-2922 telefonszámon lehet.
Ügyfelem részére keresek kisebb 
lakást Veszprémben, a Cholnoky 
lakótelepen. Tel.: +36-20/228-1702 
Ügyfelem számára keresek Veszp-
rémben – 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
Várpalotán a Loncsosban kétszin-
tes családi ház eladó tágas kertrész-
szel, saját garázzsal. A ház 2014-
ben teljes felújításra került, hőszige-
telt, új nyílászárókkal ellátott. A felújí-
tás során mediterrán járólap és par-
ketta került lerakásra. Igényes beépí-
tett bútorok teszik egyedivé a házat. 
Fix ár: 32 millió Ft. Érdeklődni: +36-
20/943-4367 
Veszprémben, a Március 15. utcában 
1,5 szobás lakás eladó. Érdeklődni: 
+36-20/228-1702

GÉP, SZERSZÁM
Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllőt, CO hegesztőt, műszerészesz-
tergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. +36-70/624-
5475

RÉGISÉG
Vásárolok hagyatékot, ezüstöt, 
bontóasztalt, gyalupadot, dun-
nát, fateknőt, saját részre szar-
vasagancsot. Értesítésre házhoz 
megyek. Ramosné, +36-30/979-
8398, 06-74/465-699

ÁLLÁST KÍNÁL
Keszthely, Mámor Bár munkatár-
sakat keres. Konzumlányok jelent-
kezését várom. Magas kereseti 
lehetőség. Szállás megoldott. Érd.: 
+36-30/331-3997
Homlokzati hőszigetelésben jártas 
szakembert keresek azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel. +36-
30/579-4735
Gépkocsivezetőt keresünk márkói, 
vagy ajkai telephelyre  „CE” kate-
góriás jogosítvánnyal belföldi áru-
szállításra sofőrbarát munkára. 
Tel.: +36-20/251-2821
Balaton-parton, gyenesdiási étte-
rem keres éves, illetve szezoná-
lis munkára szakácsokat, közét-
keztetésben jártas szakácsokat, 
főzőasszonyokat, konyhai kisegí-
tőket, felszolgálókat (lehet pálya-
kezdő is)! Bérezés 200.000 Ft– 
400.000 Ft/hó. Szállás megoldha-
tó. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal: zsinkone.livia@freemail.hu, 
+36-30/936-0907 

Áruterítésre Sümeg és Zala-
szentgrót környékéről „C” kate-
góriás jogosítvánnyal rendel-
kező sofőrt keresek. +36-20/667-
8985
Balatonalmádi Cukrászda pultost, 
konyhai kisegítőt keres kiemelt 
bérezéssel. Érdeklődni: +36-
30/705-0600 

Gyakorlott villanyszerelőket kere-
sünk budapesti munkavégzésre. 
Fizetés nettó 200.000 Ft-tól. Tel.: 
+36-20/409-0094
CNC-gépkezelőket, villanyszerelő-
ket, erősáramú berendezés szere-
lőket automata gépsorok karban-
tartására keresünk sárvári mun-
kahelyre, azonnali kezdéssel. +36-
20/370-5412, +36-70/414-0455, 
munka1jg@gmail.com

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendég-
látásszervező-Vendéglős, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. +36-70/
637-4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! Tel.: 
+36-20/938-5698, +36-30/431-5063
Szőnyeg- és kárpittisztítás laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitú-
rák tisztítása. Telefon: +36-20/976-
3161, 88/460-354 
Építési műszaki ellenőr -felújítá-
sok, átépítések, új építésű ingatla-
nok teljes körű műszaki felügyele-
te: +36-30/641-6907
„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 256-3324!”
Térkövezés/viacolorozás Veszp-
rémben és környékén! Minőség és 
garancia! Tel.: +36-30/392-6086
Mozgó MÉH házhoz megy! Leg-
magasabb áron felvásárol: vas-
hulladék, vaslemez, akkumulátor, 
egyéb fémhulladékot. Szemét és 
építési hulladék elszállítás, reális 
áron. +36-30/363-9615
Tetőfedés, palatetők bontás nél-
küli felújítása 3D színes bitume-
nes zsindellyel. Ajándék kémény. 
Felújítás. Ingyenes felmérés. Tava-
szi akciós áron. +36-30/860-5016

Kőművesmunkát vályog-tégla-
ház felújítás, hőszigetelés, cse-
rép és cserepes lemez fedés 
készítése. +36-70/384-2651 
www.epitesalkoholnelkul.hupont.hu
Épületek (külső–belső) felújítását 
vállaljuk! Gipszkartonozás, fes-
tés, parketta, kőműves m. Osb, 
Ck lap. Hívjon bizalommal! +36-
20/514-1365
Családi és társasházak felújítá-
sát vállalom (hőszigetelés, burko-
lás, festés, vakolás) rövid határidő-
vel, profi minőségben, garanciával! 
+36-70/612-4311
Építési vállalkozás családi házak 
generálkivitelezését, szerkezet-
építését vállalja felelős műszaki 
vezetéssel, valamint térkövezést, 
gipszkartonozást, bontási munká-
kat. +36-30/916-7021

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
Forgalomból kivonandó gépjármű-
veket átveszünk ár megegyezés 
szerint. Hivatalos bontási papírt 
adunk. Teljes körű ügyintézés. 
Tel.: +36-70/593-2299
Használt, idős, roncs autó felvásárlás 
hivatalosan! +36-30/733-7753
Elektromos moped, mozgáskorlá-
tozottak részére, szép állapotban 
eladó! +36-30/405-5666

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lomtala-
nítás, padlástól pincéig, épület-
bontás, sittszállítás. +36-30/581-
9798
!Ipari Ezüst, Platina, Amalgám, Pallá-
dium Felvásárlása Helyszíni Kp fize-
téssel. +36-70/292-1004
Készpénzért veszek bakelit leme-
zeket, diafilmeket, diavetítőt. régi 
pénzeket, kitüntetéseket. Ingyenes 
kiszállás! +36-30/194-9356

TÁRSKERESŐ
Társközvetítő (HARMÓNIA) szere-
tettel vár minden Ügyfelet a Zöld-
ház földszintjén. +36-30/281-0881
21 éves srác barátnőt keres. Tel.: 
+36-20/429-3839

ápr. 6. Bíborka, Vilmos, ápr. 7. Herman, ápr. 8. Dénes, ápr. 9. Erhard, Dusán

ÁPRILIS 22.

Az Ihász Kft. 
új szolgáltatásként

vállalja Mezőgazdasági 
gépek javítását, 
karbantartását,

szervizelését garanciával.
További információ 

az alábbi telefonszámon 
kapható: Szabadics Péter, 

30/914-9676

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

VESZPRÉM CSERHÁT
LAKÓTELEPEN

1+2 FÉLSZOBÁS, 
4. EMELETI, ERKÉLYES  

LAKÁS ELADÓ.
+36-20/3466-898VESZPRÉM 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

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
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Oltassa kedvencét tartási helyén
veszettség elleni védőoltással.

A 164/2008. (XII.20) sz. FVM rendelet előírja a kutyák évenkénti kötelező
veszettség elleni védőoltását. Oltásban kell részesíteni valamennyi

3 hónaposnál idősebb, egészséges, chippel ellátott ebet.

Az oltás díja 4.500 Ft
Kedvezmények: 

• 5 db oltása esetén 500 Ft/db kedvezmény jár
• Hűség bonus- 500 Ft a kedvezmény, 

ha az állatot már 3X oltottam.
A kedvezmények 2017.08.01-ig vehetők igénybe!

Kiszállás ingyenes!
Időpont egyeztetés: 16 óra után,
a 06-30/959-66-09-es telefonszámon.

Dr. Hinger Sándor, szolgáltató állatorvos


