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ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁS? ÖNÖN MÚLIK!
Veszprémi és nemesvámosi partnercégeinkhez keresünk 

munkavállalókat az alábbi pozíciók betöltésére:

Ø  GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ 
Ø  ANYAGMOZGATÓ RAKTÁROS
Ø  ÉDESIPARI BETANÍTOTT MUNKÁS

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
70/450-8743, 70/665-5297, 70/665-5069

          • Velencei karnevál non-stop 2018. febr. 2-4., 9-11. 13.000 Ft/fő
• Busójárás Mohácson 2018. febr. 11. 6.500 Ft/fő

• Prága városnézés 2018. márc. 15-18. (4 nap/3 éj, hotel 4*, regg.) 49.500 Ft/fő
• Krakkó-Auschwitz-Wieliczka-Zakopane

2018. márc. 16-18. (3 nap/2 éj, hotel 3*) 37.600 Ft/fő
• Vásárlás a szabadkai piacon 2018. márc. 17. 7.500 Ft/fő
• Kittsee csokigyár- Pozsony 2018. márc. 24. 5.500 Ft/fő

• Szlovéniai ízelítő 2018. márc. 24-25. (2 nap/1 éj, hotel 4*, regg.) 29.900 Ft/fő

Adminisztrációs díj: 500 Ft/fő

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

www.olcsofuvarok.hu
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INGATLAN

Várpalotán kétszobás 53 m2, 1. eme-
leti, várra panorámás saroklakás 
eladó. +36-30/946-1857
Pince, présház teljes felszereléssel és 
5 sor termő szőlővel 900 m2-es terü-
leten eladó a bakonyszentlászlói pin-
cesoron. Irányár: 2,5 millió Ft. Érdek-
lődni: +36-20/518-8473  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bejáratott, időszakos kocsma-
ként működő 35 m2 + 20 m2-es 
fedett teraszos üzlethelyiség kiadó 
Bakonyszentlászlón. Az épület más 
tevékenységre is kiválóan alkalmas. 
Érdeklődni: +36-20/518-8473
Csatárhegyen a Szarkaláb utcában 
eladó egy zártkerti ingatlan, melyen 
egy teljesen felszerelt lakókocsi 
található, előtetővel és térköves kilé-
pővel. A kert szépen gondozott és 
a területén szerszámos tároló, vala-
mint WC is kiépítésre került. Irány-
ár 1.950.000 Ft. Érdeklődni: +36-
30/408-0247

ALBÉRLET
Egy, maximum 2 fő dogozó-
ink részére albérletet keresünk 
Veszprémben. 06-24/260-440, 
H–P: 8-15 óráig.

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

ÁLLÁST KÍNÁL
Tetováló kollégát keresünk Veszp-
rém megyei szalonunkba, gya-
korlat és alap nyelvtudás előny.  
+36-20/356-0656
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, +36-30/313-
3516
Veszprémi raktárházunkba tar-
goncavezetőt, áru összeállí-
tó munkatársakat felveszünk. 
Főbb feladatok: leszedési jegy-
zékek alapján az áruk leszedése, 
komissiózása, átadás-átvételi és 
fizikai készlet-ellenőrzési felada-
tok ellátása, áru összekészítés, 
kartonozás. Szombat -vasárnap 
nincs munkavégzés. Jelentkezni: 
06-88/561-708 telefonon.
Veszprémi kis élelmiszerüzlet-
be eladót keresünk. Jelentkezni:  
+36-20/925-5906 telefon számon.
„D” kategóriával rendelkező autó-
buszvezetőt keresünk veszp-
rémi, balatonfüredi járatainkra.  
+36-70/984-4630, H–P: 8-15 óráig.
Sofőrt keresünk nemzetközi nyer-
ges szerelvényre. Jelentkezés: 
Triberg Kft. Mosonmagyaróvár, 
+36-20/322-5774; job@triberg.hu

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó 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
Szobafestés, külső homlokzatfes-
tés, gipszkartonszerelés. Rövid 
határidővel! Tel.: +36-20/619-9006 

Redőnyös munkák, javítás is! Tel.: 
+36-20/938-5698, +36-30/431-5063
Kerttisztítás, fakivágás, ágazás, 
gyümölcsfa metszés, sövény-
vágás, tuskómarás, rotálás.  
+36-30/947-7374
Egyéni vállalkozó kőműves mun-
kát vállal, építés, bontás, térkö-
vezés, nyílászárók beépítése.  
Tel.: 06-70/603-1306
Szőnyeg- és kárpittisztítás laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitú-
rák tisztítása. Telefon: 06-20/976-
3161, 88/460-354 

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:  
+36-70/669-7777
Forgalomból kivonandó gépjár-
műveket átveszünk ár megegye-
zés szerint. Hivatalos bontási 
papírt adunk. Teljes körű ügyinté-
zés. Tel.: +36-70/593-2299
Renault Clio 1,2-es, 1,5 év műszaki-
val, jó állapotban eladó 210.000 Ft-
ért. Tel.: +36-30/211-9510

EGYÉB
Hitelügyintézés Veszprémben 
magánszemélyeknek, kis- és 
középvállalatoknak. Lakás, jel-
zálog, személyi kölcsön régi- és 
új ügyfeleimnek. Sátor Ferencné 
+36-20/427-3285
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomelszállí-
tás, épületbontás, udvar takarítás. 
+36-30/581-9798
Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget 
vásárolok. +36-30/272-4436
Ház körüli lim-lomját megvásáro-
lom. +36-30/316-9918
Készpénzért veszek bakelit lemeze-
ket, diafilmeket, diavetítőt, régi pén-
zeket, kitüntetéseket. +36-30/1949-
356

TÁRSKERESŐ
Magányos? Akkor keres-
sen engem! Garantáltan meg-
ismertetem az igazival!  
www.szemelyestarskereso.hu; 
+36-30/353-6152

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség

jan. 15. Loránd, Lóránt, jan. 16. Gusztáv, Fanni, jan. 17. Antal, Antónia

Vegyes ömlesztett tűzifa
konyhakész 14.000 Ft/mxmxm,

sorba rakott kalodás tűzifa
28.000 Ft/erdei m3 (mxmx1,7)

ingyenes kiszállítással.
Toldi: 06-20/989-16-98

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY,
CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS,

GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

1, 2, 3, vagy folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, operátorokat,
kézi anyagmozgatókat, áru-összekészítőket

Raktárosokat, Targoncavezetőket
2 műszakos munkarendbe
villamos karbantartókat,

fémipari szerelőket, és gépkezelőket
3 műszakos munkarendbe

CNC gépkezelőket, anyagvizsgálókat
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!
Időpont egyeztetésre hívj minket, vagy 

küldj egy SMS-t és visszahívunk:
88/400-453; 20/929-2430

vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:
manatwork@manatwork.hu

vagy keress fel minket személyesen:
Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál.

A Halker Kft. veszprémi
élelmiszer-nagykereskedelmi 

telephelyére keres:

• Tehergépkocsi-
vezetőt

áruterítési feladatra,
C kategóriás jogosítvány 

előnyt jelent.

• Raktárost 
nappalos és éjszakás

műszakba 
elektromos targoncavezetői 

jogosítvány előnyt jelent.
Hosszú távú, stabil munkahelyet 

kínálunk. Szombaton és
vasárnap nem dolgozunk. 
A meghirdetett pozíciókra 
veszprémi, vagy Veszprém 

környéki jelentkezőket várunk.
Jelentkezni e-mailban 

a halkerveszprem@halker.hu 
címen lehet. 

További információ: 
raktáros: 30/215-4760
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NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

Válasszon akár heti
2-3 napban is végezhető

munkáink közül! 
 • Betanított munka
 • Takarító
 • Eladó
 • Pénztáros
 • Árufeltöltő
 • Pék
 • Asztalos

Bővebb információ: 
Pannon-Work Silver

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Hétfő-Péntek 10.00-16.00
Veszprém, Kereszt u. 9.

88/560-363
veszprem@pannonwork.hu

jan. 18. Piroska, Margit, jan. 19. Sára, Márió, jan. 20. Fábián, Sebestyén, jan. 21. Ágnes

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

Márkó, 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: HSO Trade Kft.
Terjeszti:  Westpost Kft.  

A Szuperinfó fizetett 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

Balaton Bútor Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 4. szám 

alatti munkavégzési hellyel, 

KÁRPITOS TECHNOLÓGUST,
(teljes kárpitozási technológiai

feladatsorok gyakorlati 
megvalósítása, szervezési 

feladatok és részvétel 
a termelésben stb.),

ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT,
(egyedi bútorok helyszíni 
összeszerelésére) keres.

Várjuk, a faipar iránt elkötelezett, 
kreatív érdeklődők 

szakmai önéletrajzát 
a kiss.rita@balaton-butor.hu 

e-mail címre.
Telefonon érdeklődni 

a 88/688-615 
telefonszámon lehet.

Ajánlattételi felhívás
a Várpalota, Erdődy P. T. u. 46-48.

tető hő- és vízszigetelése, 
villámhárító kiépítése, 

homlokzati  hőszigetelés, 
közösségi nyílászáró csere, 

fűtéskorszerűsítés és
kapcsolódó munkálatok 

elvégzésére.
Ajánlati dokumentáció átvehető:

 Lakász’ 93 Kft. Várpalota,
Tábormező utca 32.fszt 1

Ajánlatok beadási határideje:
2018. január 31., szerda, 10.00 óra  

Helye: 8100 Várpalota,
Tábormező u. 32. fszt. 1.
Érdeklődni: Tóth József, 

+36-30/929-4911

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

nemesvámosi
partnercégünkhöz keresünk

1, 2, 3 műszakba
az alábbi munkakörökbe:

- összeszerelés
- festés

- gépkiszolgálás
- anyagmozgatás
azonnali kezdéssel

Veszprémből és környékéről
Ingyenes buszjárat 

Balatonfőkajár, Várpalota és 
Tapolca irányából.

(A céges buszjáratokkal nem fedett
területekről bejárók 100% bérlet, vagy 

gépkocsi térítés.)
Kereseti lehetőség: 

156.600 Ft alap (900 Ft/ó)
egyes területeken 

191.400 Ft alap (1.100 Ft/ó)
+ műszakpótlék 18:00 óra után 40%,
hétvégi munkavégzés 100% túlóra 
kifizetéssel,  teljesítmény bónusz, 

minőségi bónusz, cafeteria. 
Jelentkezés (8-16 óráig):
+36-30/204-6998, vagy 
balatonfoi@gmail.com

(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!

A                                                       Zrt.
turbina-

szerelőt keres
svájci munkára 

23 euro/óradíjért.
Jelentkezni:

Tel.: 0036-48/512-330; 
06-70/383-0863

E-mail:
kbarcika@halbomce.hu

A                                                       Zrt.
turbina-turbina-turbina-turbina-turbina-turbina-turbina-turbina-turbina-

A                                                       Zrt.

Veszprém
központjában 

a rendőrséggel
szemben kiadó egy
5 db irodából álló

irodaház. 
Irodák mérete:

59 m2, 55 m2, 91 m2,
46 m2 és 54 m2.

Az irodákhoz tartozik 
egy 19 m2-es folyósó is.
Érdeklődni a következő 

telefonszámon:
06-70/508-1025

(hétköznap 8:00-tól 16:30-ig)

 
Veszprémi élelmiszeripari 

partnercégünk megbízásából 
keresünk 3 műszakba 

csomagolókat
februári

munkakezdéssel
könnyű fizikai munkára 

Veszprémből és a Bakonynána-
Dudar-Nagyesztergár-Zirc-

Veszprém útvonalról.

Kiemelt alapbér:
950-1000 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.)

 

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.
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Ajánlattételi felhívás
a Várpalota, Szabolcska Mihály 

utca 51-59. székhelyű Társasház
tető hő- és vízszigetelése, 
homlokzati és pincefödém 
hőszigetelés, villámhárító 

átalakítása, közösségi nyílászáró 
csere, fűtés rendszer 

korszerűsítése és kapcsolódó 
munkálatok elvégzésére.

Ajánlati dokumentáció  átvehető: 
Lakász’ 93 Kft. Várpalota,

Tábormező utca 32. fszt. 1.
Ajánlatok beadási határideje:

2018. január 31., szerda, 11.00 óra  
Helye: 8100 Várpalota,

Tábormező u. 32. fszt. 1.
Érdeklődni: Tóth József,

+36-30/929-4911

veszprémi élelmiszeripari
partnercégünkhöz keresünk

3 műszakba
csomagolókat,

azonnali kezdéssel
Veszprémből, illetve

Várpalota, Pétfürdő és 
Balatonalmádi, Balatonfűzfő, 

Balatonkenese, Berhida irányából.
Kereseti lehetőség:  kb. 165.300 Ft 

alap  + műszakpótlék (15-50%)
hétvégi pótlék, br. 25.900 Ft 
cafeteria második hónaptól.  

Egyéb juttatás:
Ingyenes buszjárat, munkaruha

Jelentkezés (8-16 óráig):
+36-30/204-6998,

vagy 
balatonfoi@gmail.com

(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

Azonnal terhelhető

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Balaton Bútor Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 4.

Telefon: 88/688-615 vagy a 88/688-642
hr@balaton-butor.hu

Vegyész technikust keres
Vegyipari technikus végzettséggel (határozott időre)

pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Főbb feladatok:

 • felületkezelési technológiák kidolgozása
   • felületkezelő anyagok beszerzése, 
   • egyedi színek kidolgozása,
   • új anyagok terhelése, üzemi szintű bevezetése, 
   • raktári készletek terhelése, 
  • környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítése,
  • fényező csoport irányítása

Amennyiben úgy érzed, hogy szívesen lennél csapatunk tagja,
küld el Önéletrajzodat, Bérigény megjelölésével 

a fenti elérhetőségek valamelyikére, vagy 
érdeklődj a fenti telefonszámok egyikén.

Magyarország legnagyobb
műszaki kerámiagyártó
vállalatához keresünk

munkatársakat!

Magyar magántulajdonban lévő, önálló társaságként működő, több mint 35 éves 
és 200 főt foglalkoztató cégcsoportunk a világ 20 országába, köztük az USA-ba 
szállít magas minőségű kerámia 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:  gépi megmunkálási feladat
Elvárás:  szakmai gyakorlat

Feladat:  CNC köszörűgépek beállítása, 
 kerámia finommegmunkálás
Elvárás:  szakmunkás végzettség és 
 CNC gépbeállítói gyakorlat

Feladat:  kamrás kemence rakományépítése,
 kemence üzemeltetése
Előny:  kisteljesítményű kazánfűtői vizsga
 targoncavezetői jogosítvány

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

Gépbeállító lakatos:

Gépkarbantartó:

Forgácsoló és Esztergályos

CNC köszörűs:

Kemencekezelő:

Betanított munkás 
              – operátor:

Amit kínálunk: hosszú távú biztos munkalehetőség, határozatlan idejű
munkaszerződés, versenyképes jövedelem, mozgóbér, cafeteria belépéstől min.
bruttó 20 ezer Ft/hó, 100% utazási térítés vidékről bejáró dolgozóknak és egyéb 
béren kívüli juttatások, jó kollektíva, nyugodt munkakörnyezet, önálló munka-
helyek.
Munkarend: több műszakos (terület és munkakör függő) 
Munkavégzés helye: Veszprém

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

Érdeklődni (7-14h): 70/400-6523
Induló alapbérek munkakörtől függően (2 műszakban): bruttó 153 000 Ft-tól - 230.000 Ft-ig

Megváltozott munkaképességű dolgozó portás munkakörbe!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

ÖNTÖDEI GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség


