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Az 
elõadás 

szünetében 
farsangi fánkot 

és koktélt 
kínálunk

A jegyár a fánkot és 
a koktélt tartalmazza.

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

www.olcsofuvarok.hu

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.

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.huwww.prohuman.hu

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

NEMESVÁMOSI
PARTNEREINKHEZ KERESÜNK

MUNKAVÁLLALÓKAT
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA: 

Ø  ÉDESIPARI BETANÍTOTT 
MUNKÁS

Ø  GÉPKEZELŐ
Ø  GÉPBEÁLLÍTÓ
Ø  ESZTERGÁLYOS
Ø  PLC TECHNIKUS

HOSSZÚTÁVÚ, STABIL 
MUNKALEHETŐSÉGEK!
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INGATLAN

Csatárhegyen a Szarkaláb utcában 
eladó egy zártkerti ingatlan, melyen egy 
teljesen felszerelt lakókocsi található, 
előtetővel és térköves kilépővel. A kert 
szépen gondozott és a területén szer-
számos tároló, valamint WC is kiépítés-
re került. Irányár 1.950.000 Ft. Érdeklőd-
ni: +36-30/408-0247

Káptalanfüreden 555 m2-es sarokte-
lek összközműves utcában, vízparttól 
10 percre eladó. +36-70/618-2084

Németországban, Passau közelé-
ben városi, lakóparki 1 szobás lakás 
csodás panorámával, 13,8 millió Ft-
ért teljes ügyintézéssel eladó. A lakás 
jól kiadható. Munkalehetőségek, egye-
temek, síkörnyék. +36-30/206-5920, 
+4917676867515

ÁLLÁST KÍNÁL
Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, +36-30/313-3516
Otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak 
csomagolása, stb. Érdeklődni emelt 
díjas telefonszámon: 06-90/60-36-
07 (audiopress.iwk.hu bruttó 635 Ft/
perc, 06209104517).
„D” kategóriával rendelkező autó-
buszvezetőt keresünk veszprémi, 
balatonfüredi járatainkra. +36-70/984-
4630, H–P: 8-15 óráig. 

Takarítónőt keresünk Veszprémi csa-
ládi ház takarítására, heti 2x4 óra. 
Érd.: +36-70/551-1830

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-4750; 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
Metamorf- masszázs tanfolyam 
Veszprémben január 28-án. Bach- 
virágterápia február 2–4. Szimbólum-
terápia február 24–25. Kineziológia 
március 3. Érdeklődni: +36-20/944-
0984, mariannatourist@t-online.hu, 
www.mariannatourist.hu

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! Tel.: 
+36-20/938-5698, +36-30/431-5063
Szőnyeg- és kárpittisztítás laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák 
tisztítása. Telefon: 06-20/976-3161, 
88/460-354 
Egyéni vállalkozó kőműves munkát 
vállal, építés, bontás, térkövezés, nyí-
lászárók beépítése. Tel.: 06-70/603-
1306
Szőnyegtisztítás felsőfokon, garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás ingyenes szállítás. 
+36-20/447-2726 

jan. 22. Vince, Artúr, jan. 23. Rajmund, Emerencia, jan. 24. Timót, Xénia

 
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.)

 

www.prohuman.hu

INGYENES céges buszjárat Várpalota és Inota felől!
Azonnali 5000 Ft étkezési támogatás belépéskor!Azonnali 5000 Ft étkezési támogatás belépéskor!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 8-16 óra között:
70/450-8743, 88/326-196

AUTÓIPARI PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK 
MUNKAVÁLLALÓKAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

Ø  OPERÁTOR
Ø SMT OPERÁTOR
Ø  ANYAGMOZGATÓ RAKTÁROS
Ø ANYAGFELTÖLTŐ

Dolgozz TE is Veszprém egyik 
legnagyobb vállalatánál!

A Zafír Reklám & Modellügynökség    
Modell & statiszta szemesztert* szervez  
           10 – 21 éves korosztálynak! 
               Modellképzés 1   
                   Statisztaképzés 2                                       

                              Színi tanoda 3 
                  Az - az 3 az 1-ben! = Szemeszter* 
A szemeszterre jelentkezőket alkalmassá tesszük a modellmunkára, 
statisztálásra, szerepek eljátszására. Megtanítjuk, hogyan oldd meg 
a megjelenést másként, úgy, ahogyan előtted senki más! 

Megéri? Részvételi díj: 30.000 Ft  Spórolj az alapoknál! 
Akár 10 részletre felosztható! Jelentkezni már: 5.000 Ft kezdő részlettel lehet. 

 Infó, jelentkezés:    www.zafirugynokseg.hu   
Kényelmes online irodai ügyintézés! 

* A kurzus, képzési időszakra, jellemzően félévekre tagolódik, így a kurzus alatt egy 

képzési időszak (szemeszter) terjedelmű tanulási folyamatot értünk. 

 Különleges vagy?  +36 30 882 97 67 Jelentkezz!Jelentkezz!

 

 

           10 – 21 éves korosztálynak!
               Modellképzés
                   Statisztaképzés 2
                              Színi tanoda 3
                  Az - az 3 az 1-ben! =
A szemeszterre jelentkezőket alkalmassá tesszük a modellmunkára, 
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Fogyj gyorsan és tartósan, kombi-
nált terápiával. Hipnózis+Lipolézeres, 
Kavitációs zsírbontás. A hipnózisra 
külön időpontot kapsz. +36-30/379-
9633; www.egyensuly-hu.com
Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozást vállalok. Pálovics 
Róbert +36-30/223-1639

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetlenül. 
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó gépjárműve-
ket átveszünk ár megegyezés sze-
rint. Hivatalos bontási papírt adunk. 

Teljes körű ügyintézés. Tel.: +36-
70/593-2299
Használt, idős roncs autó felvásárlás 
hivatalosan! +36-30/733-7753

EGYÉB
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

jan. 25. Pál, Henrik, jan. 26. Vanda, Paula, jan. 27. Angelika, Angyalka, jan. 28. Károly, Karola

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

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

www.prohuman.hu

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 8-16 óra között: 
20/665-5256, 70/492-5805

BIZTOS MUNKAHELYRE VÁGYSZ? 
Veszprémi partnercégünknél megtalálod!

Amit kínálunk:
• azonnali munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés • fizetési előleg 

5 ledolgozott munkanap után• béren kívüli juttatások• ingyenes céges járat
• munkahelyi étkezés lehetősége éttermi színvonalon

Pozíciók:
Ø SZENZORGYÁRTÓ MUNKATÁRS
Ø RAKTÁROS          Ø GÉPBEÁLLÍTÓ

Mozgásszervi
problémái vannak?

Közérzetét jobbá tesszük,
mozgékonyságát javítjuk.

Fájdalmát jelentősen 
enyhítjük, vagy 
megszüntetjük. 

Hát-, derék-, gerinc-, 
ízületi és reumatológiai 

fájdalmait hatásosan kezeljük 
gyógyszerek és sorbanállás 

nélkül, természetes 
módszerekkel és eszközökkel.

Időpont egyeztetés: 
H.-P-ig 10-18 óra között.
Telefon: 06-30/972-6002

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

Jelentkezés:

E-mail:  veszprem@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Veszprém

Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

Elvárásaink:Amit ajánlunk:

Alapbér+ bónusz+ cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos, hosszú távú munkalehetőség

Barátságos munkahelyi légkör

Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus és movált csapatban

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Targoncavezetői engedély + OKJ targoncavezetői bizonyítvány

3 műszakos vagy folyamatos munkarend vállalása
(2 nappalos műszak, 2 pihenőnap, 2 éjszakás műszak, 2 pihenőnap)

Pontos és precíz munkavégzés

CSATLAKOZZ VESZPRÉMI CSAPATUNKHOZ:

RAKTÁROS - TARGONCAVEZETŐ 

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 SAJTKEZELŐ 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

Várpalotai munkahelyre 
gyakorlott karbantartót, 

betanított munkást,
valamint péket keresünk.
Jelentkezni 8-12 óráig személyesen, 

a Várpalota, Péti út 46. sz. alatt 
(Pannon-Sütő Kft.) lehet.

Önéletrajzot 
a szallitasvezeto@pannonsuto.hu  

e-mail címre várunk.



www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága

Balatonfüred és Veszprém postára

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres

Amit kínálunk:
- biztos munkahely,
- emberközpontú munkavégzés,
- fejlődési és előrelépési lehetőség,
- Cafeteria rendszer,
- utazási költségtérítés,
- egyéb szociális és jóléti juttatások.

Amit kérünk:
- precíz, pontos munkavégzés,
- megbízhatóság,
- lojalitás és munkaszeretet.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, küldje el 
önéletrajzát az alábbi elérhetőségek egyikére: 
E-mail: klein.tamas@posta.hu
Magyar Posta Zrt. Balatonfüred 2 posta,
8232 Balatonfüred, Ady Endre utca 1.
(telefon: +36-30-772-2903)

79x135mm_MP_allas_kezbesito_0111.indd   1 2018. 01. 12.   14:49:15

*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet
  erejéig, maximum 2018. február 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti   
  elérhetőségeken.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    február 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg
           kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés:
06-30/557-1731

8100 Várpalota, 
Honvéd u. 3.

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

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

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 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

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 
ki�zetéssel,  teljesítmény bónusz, 

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

(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!

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, Herend, Inota, Márkó, Nemesvámos, 

Szentkirályszabadja, 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: HSO Trade Kft.;  Terjeszti:  Westpost Kft.IMPRESSZUM


