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üveg beépítés  
és csere

  új gumi- 
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csere és  
beállítás
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Várpalotai munkahelyre 
kamionsofőrt, 

minimum B kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

gépkocsivezetőt, 
raktárost, csomagolót és 
karbantartót keresünk.

Jelentkezni hétköznap
8-12 óráig személyesen 

a Várpalota, Péti út 46. sz. alatt
(Pannon-Sütő Kft .), vagy e-mailben.

Önéletrajzot 
a szallitasvezeto@pannonsuto.hu  

e-mail címre várunk.

 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) 

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

Veszprémi autóipari 
vállalathoz 

keresünk

betanított munkára 
munkatársakat. 

A feladat elsősorban válogatás és 
vizuális ellenőrzés. Minőség- 

ellenőrzésben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent, de nem feltétel! 
Fizetés megegyezés szerint.

A környező településekről céges 
buszjáratot biztosítunk!

Jelentkezőket várunk az alábbi 
elérhetőségeink egyikén: 

www.correctforras.hu
info@correctforras.hu

tel.: +36706707373

Balatonszőlős és 
Tótvázsony között 

a Papok Borozójába 
németül beszélő, 

önállóan közlekedő 
felszolgálót keresünk, 

versenyképes fizetéssel, 
éves állásra.
70/2508481

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, köz-
tük az USA-ba szállít magas minőségű kerámia alkatrészeket. Készítünk gáz-
tűzhelyekhez 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 pozíciókba 
keresünk munkatársakat:

Feladat: gyártógépek beállítása, üzemeltetése
Elvárás: fémipari szakmunkás végzettség

Feladat:  TMK tevékenység
Elvárás: villanyszerelői vagy lakatos végzettség

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

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

Feladat:  termékek elszedése gépekről, 
 egyedi megmunkálás
Elvárás:  8 általános végzettség, 
 üzemi tapasztalat

Feladat:  gyártásközi minőségellenőrzés
Elvárás:  középfokú végzettség

Gépbeállító lakatos:

Gépkarbantartó:

Forgácsoló:

Kemencekezelő:

Betanított munkás 
              – operátor:

Minőségellenőr:

Amit kínálunk: hosszú távú biztos munkalehetőség, határozatlan idejű mun-
kaszerződés, versenyképes jövedelem, mozgóbér, cafeteria, vidékieknek 100% 
utazási térítés és egyéb béren kívüli juttatások, jó kollektíva, nyugodt munkakör-
nyezet, önálló munkahelyek.

A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
8202 Veszprém, Pf. 2078., vagy palyazat@bakonycer.hu
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Nemzetközi műanyagipari vállalatcsoport 
Peremarton-gyártelepi

folyamatosan bővülő leányvállalata keres 

MINŐSÉGELLENŐR munkatársat
Főbb feladatok:
• Végtermékek előre meghatározott program alapján történő 
 (mintavételes) ellenőrzése, mérése és tesztek elvégzése
• Végtermékek teljes körű átvétele
• Minőségügyi vizsgálati dokumentumok vezetése

Elvárásaink:
• Középfokú  végzettség, 
• Termelő környezetben szerzett tapasztalat (min. 1 éves)
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 (levelezőprogram, Excel)
• Folyamatos 12 órás műszakrend vállalása 
• Minőségellenőri, vagy laboratóriumi tapasztalat előnyt jelent

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, 
a info@ipackchem.hu e-mail címen lehet. 

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

Bővülő csapatunkba
beépítésben jártas, munkájára 

igényes nyílászáró beépítőt,
épület asztalost keresünk 

Veszprém és környéki munka-
végzéssel, vállalkozói, vagy 
alkalmazotti jogviszonyba.

Előny: épületasztalos tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány 

szükséges! 
Jelentkezés: H.-P. 8-16-ig

+36 20 436 5753

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.

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

HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015
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HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

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
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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!

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.

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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ÁLLÁST KÍNÁL
Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói, vagy ajkai telephely-
re  „CE” kategóriás jogosít-
vánnyal belföldi áruszállításra 
sofőrbarát munkára. Tel.: +36-
20/251-2821

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

Veszprémi ruhaüzletbe regge-
li munkavégzésre takarító höl-
gyeket keresek, lehet nyugdí-
jas is. Érdeklődni: +36-20/233-
0894

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
győri, sopronkövesdi, ajkai 
és mosonmagyaróvári mun-
kahelyünkre. Szállást, étke-
zést, utazást biztosítunk. +36-
70/354-9321

Diákmunka! Rugalmas beosz-
tással árufelöltőket, kasz-
szás diákokat felveszünk 863–
1365 Ft-os bérrel! Tel.: +36-
30/476-8657, +36-30/284-
7080, infozeg@diakmania.hu, 
siofok@diakmania.hu

Veszprém megyében több 
telephelyen működő fém- és 
acéláru kereskedő cégcsoport 
keres hosszú távú alkalma-
zásra megbízható raktáros – 
árukiadó munkatársat. Mun-
kavégzés helye: Veszprém. 
Jelentkezés önéletrajzzal: 
magyar.bernadett@komfort.hu

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő-, vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). +36-
30/334-5262

Fodrász, műkörmös munka-
társakat keresek alkalmazott-
ként Balatonfüredre, nyári 
munkára. Tel.: +36-20/356-
0656

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

www.prohuman.hu

Amit kérünk Tőled: 8 általános iskolai végzettség, 
folyamatos műszakrend vállalása, erkölcsi bizonyítvány.

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

munkába járás támogatása, igényes munkakörnyezet, 
azonnali munkakezdés.

Bővebb információt a 70/6655-251-es telefonszámon kérhetsz, 
vagy küldd el önéletrajzodat a job4308@prohumanallas.hu e-mail címre!

Jelentkezz nálunk Veszprém egyik legnagyobb 
és legjobban fizető nagyvállalatához 

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA!

NE CSAK AZ ELVÁRÁSAID 
LEGYENEK MAGASAK, A BÉRED IS!

EZ AZ, AMIRE VÁRTÁL? HÍVJ AZONNAL!

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
• éttermi 
reggeliztető (6 órás)

• masszőr
• diszpécser
• �tness edző

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi szék-
helyű Balluff- Elektronika Kft. további növekedéséhez mun-
katársat keres hosszú távra, saját állományba az alábbi po-
zícióba:

MŰSZERÉSZ
(Elektronikai műszerész)

 Feladatkör:
  • Napi rendszeres ellenőrző méréseket végez a gyártott  
   termékeken (sorozatgyártás)
  • Részt vesz elő- és nullszéria gyártásban
  • Megjavítja a termelésben előforduló meghibásodott 
   elektronikákat, termékeket
  • Elvégzi a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések 
   tervszerűen előírt és rendkívüli karbantartását
  • Vezeti a számára rendszeresített nyomtatványokat, 
   nyilvántartásokat

 Szükséges képzettség:
  • Elektronikai vagy elektrotechnikai műszerész végzettség

 A jelölttel szembeni elvárások:
  • Önálló munkavégzés
  • Kétműszakos (esetenként három műszakos) 
   munkarend vállalása
  • Igényesség, kreativitás

 Előnyt jelent:
  • Német, vagy angol nyelvismeret
  • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
  • Ipari buszrendszerek ismerete
  • Mechanikai, pneumatikai ismeretek
  • PLC programozási ismeretek
  • SAP ismeretek

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

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
A jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 2017.04.17-ig 

az alábbi címre várjuk: oneletrajz@balluff.hu

0656
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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

Vagyonőrőket keresünk, 
kiemelt bérezéssel hamarosan induló

Zánkai munkavégzésre 24/48 órás
munkarendben, alkalmazotti jogviszonyban.

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

Nemzetközi Állásbörze 
2017. április 8-án,
9-15 óráig
Immár negyedik alkalommal 

kerül megrendezésre a Nem-
zetközi Állásbörze az Euwork 
szervezésében Budapesten.
Az A38 hajón tartandó ren-

dezvény célja, hogy közvet-
len kapcsolat létesülhessen 
a külföldi munkavállalás felé 
kacsingató érdeklődők és 
a külföldi munkaadók, ügynök-
ségek között. 
Idén 18 kiállító várja rengeteg 

nyugat-európai munkalehető-
séggel az érdeklődőket.
Az állásbörzén való részvétel és 

minden program díjmentes. To-
vábbi részletek és regisztráció: 
www.kulfoldiallasborze.hu

cvonline.hu
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INGATLAN
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.
Balatonfűzfőn, Balaton krt. 6. 
16 éve épült villaszerű, 2 szintes 
családi ház áron alul eladó. +36-
30/901-9938
Eladó 1,5 szobás családi ház 
a Dózsavárosban. Felújítandó 
állapotú 50 m2, telek: 214 m2. 
+36-70/622-4790
Balatoni összközműves nyaraló/
családi ház eladó. Tel.: 06-88/
875-044, +36-20/402-4813

ALBÉRLET
Veszprémben, Stadion utcában 
bútorozott szoba olcsón kiadó. 
+36-70/248-4524

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

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

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 650 Ft/db. Tel.: +36-
20/204-2382

ÁLLÁST KÍNÁL
Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói, vagy ajkai telephely-
re  „CE” kategóriás jogosít-
vánnyal belföldi áruszállításra 
sofőrbarát munkára. Tel.: +36-
20/251-2821
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, +36-
30/313-3516
Veszprémi ruhaüzletbe regge-
li munkavégzésre takarító höl-
gyeket keresek, lehet nyugdíjas 
is. Érdeklődni: +36-20/233-0894
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
győri, sopronkövesdi, ajkai és 
mosonmagyaróvári munkahe-
lyünkre. Szállást, étkezést, uta-
zást biztosítunk. +36-70/354-
9321
Diákmunka! Rugalmas beosz-
tással árufelöltőket, kasz-
szás diákokat felveszünk 863–
1365 Ft-os bérrel! Tel.: +36-
30/476-8657, +36-30/284-7080, 
infozeg@diakmania.hu, siofok@
diakmania.hu
Veszprém megyében több 
telephelyen működő fém- és 
acéláru kereskedő cégcso-
port keres hosszú távú alkal-
mazásra megbízható raktá-
ros – árukiadó munkatársat. 
Munkavégzés helye: Veszp-
rém. Jelentkezés önéletrajzzal: 
magyar.bernadett@komfort.hu

ápr. 10. Zsolt, ápr. 11. Leó, Szaniszló, ápr. 12. Gyula

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

Tavaszi
szénakció

házhoz szállíTással!

Az árak a házhoz szállítás költségét már tartalmazzák!Az árak a házhoz szállítás költségét már tartalmazzák!
Online rendelhető a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül.
A fenti árak 2017. március 16-tóI a készlet erejéig A fenti árak 2017. március 16-tóI a készlet erejéig 
érvényesek! A változtatás jogát fenntartjuk!
Vásároljon hazai szenet közvetlenül Vásároljon hazai szenet közvetlenül 
a bányától, Felsőnyárádról!
Telefon: 06-30/528-1802Telefon: 06-30/528-1802

Hazai barnaszén forgalmazása Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

Hazai barnaszén forgalmazása 

postai kiszállítással, 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

postai kiszállítással, 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

közvetlenül a kitermelőtől!
1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 29.210 Ft/tonna (29,21 Ft/kg)
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Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő-, vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). +36-30/334-
5262
Fodrász, műkörmös munkatár-
sakat keresek alkalmazottként 
Balatonfüredre, nyári munkára. 
Tel.: +36-20/356-0656

OKTATÁS
Ingyenes informatikai kép-
zés Veszprémben 2017.04.18., 
04.19. 18:00-tól, vagy 9:00-tól. 
35 órás alapképzés indul álla-
mi támogatással 16–65 éves 
korig jelentkezhet, hiány-
zás maximum 1 alkalom. Min. 
8 ált. végzettség. Jelentke-
zés 04.14-ig: +36-20/211-9523 
(E-000255/2014)
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó Üzlet-
vezető, 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)

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, +36-
30/431-5063 

Családi lakóházak tervezése, 
rövid határidővel. Tomor Lász-
ló: +36-30/412-7769
„Redőnyjavítás, redőny készí-
tés! Gurtnicsere akár még ma! 
Péter úr! 06-20/ 256-3324!”
RENDEZVÉNYEKRE, fesztivá-
lokra, esküvőre hűtőkocsi bér-
be adó (Várpalota) +36-20/460-
6116
T é rk ö ve z é s / v i ac o l o r o z ás 
Veszprémben és környékén! 
Minőség és garancia! Tel.: +36-
30/392-6086
Megvásárolom minden feles-
leges holmiját (nyaralóktól és 
szállodáktól is) padlástól-pin-
céig, bútor szállítást, kertek 
tisztítását illetve bozótirtást 
vállalok. +36-30/321-5080
Nyaralógondozást, kertápolást, 
fűnyírást, sövényvágást, fakivá-
gást vállalok. 20 év tapasztalat-
tal. +36-70/953-2270
Egyéni vállalkozó kőműves 
munkát vállal, építés, bontás, 
térkövezés, nyílászárók beépí-
tése. Tel.: 06-70/603-1306
Felújítást vállalok megbízható, 
szakképzett munkaerővel: +36-
70/362-6325, +36-30/729-9170
Bontást, takarítást válla-
lok. Gyors, megbízható, pre-
cíz munkavégzés +36-70/362-
6325, +36-30/729-9170

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár meg-
egyezés szerint. Hivatalos bon-
tási papírt adunk. Teljes körű 
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299

EGYÉB
Házhoz menő takarítás, lomta-
lanítás, padlástól pincéig, épü-
letbontás, sittszállítás. +36-
30/581-9798
Vásárolok bizsut, hagyatékot, 
ezüstöt, bontóasztalt, gyalupa-
dot, dunnát, fateknőt, bútort, 
festményt és órákat. Értesítés-
re házhoz megyek. Ramosné, 
+36-30/979-8398, 06-74/465-
699
Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget! Apróságtól a 
bútorig. Díjtalan kiszállás! Mol-
nár Enikő: +36-20/365-1042
Ócskavasat vásárolok, érte 
megyek, elszállítom. Tel.: +36-
20/512-9256
Eladó: 4 db acélfelnire szerelt 
155xR80x13 nyári gumi, TRION 
Color konyhai szeletelő, heveder-
zár. Érdeklődni: 06-88/875-044, 
+36-20/402-4813

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

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

Svájc

Visszakapja mosolyát 
72 óra alatt, akár implantátummal, 

fájdalommentesen!

Dr. somogyi Richárd
tel.: 06-83/777-427, 06-30/957-8577

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

TÁRSKERESŐ
Fiatalos, Sopron környéki, 30-as 
természetimádó fiatalember 
megismerkedne 20–30 év közöt-
ti, szerény, nem dohányzó lány-
nyal, tartós kapcsolatra. +36-
20/916-7176
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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.

Nyerje meg belépőjét az operett gálára!
Válaszoljon az alábbi kérdésre helyesen:

Hol rendezik meg az Anyák napi operett gálát május 18-án Veszprémben?
A megfejtéseket a szerkesztoseg@8200.hu e-mail címre, illetve postai úton 

a Szuperinfó Szerkesztőség, 8200 Veszprém, Kossuth u 10. címre várjuk 2017. április 18-ig. 
A jól válaszolók között egy páros belépőt sorsolunk ki. 

A gyors kommunikáció érdekében kérjük, tüntessék fel a telefonszámukat is. Sok szerencsét!

 

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

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.


