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A                                                       Zrt.
turbina-

szerelőt keres
svájci munkára 

20-23 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.

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.

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

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

www.olcsofuvarok.hu
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Az akció időtartama 2018. február 1.-2018. február 28.
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Az akció időtartama 2018. február 1.-2018. február 28.

BALATONFÜRED TESCO 
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55. Tesco üzletsor S-21
+36 20/284-9570 • www.jeneiekszer.hu
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MINDEN EZÜST ÉS 
ACÉL ÉKSZER

50%*
KEDVEZMÉNNYEL! 

MINDEN 
ARANY ÉKSZER

1.000 Ft/g
KEDVEZMÉNNYEL!

SZERELMES 
FEBRUÁR
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ÁLLÁST KÍNÁL

Ausztriába 2 fő kőművest, 1 fő burkolót 
keresünk. Német nyelv előny! Érdeklődés: 
+43/676/310-8539, +43/676/310-8548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGATLAN
Csatárhegyen a Szarkaláb utcában 
eladó egy zártkerti ingatlan, melyen 
egy teljesen felszerelt lakókocsi talál-

ható, előtetővel és térköves kilépővel. 
A kert szépen gondozott és a terüle-
tén szerszámos tároló, valamint WC is 
kiépítésre került. Irányár 1.950.000 Ft. 
Érdeklődni: +36-30/408-0247xxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBÉRLET
Nagy László utcában 54 m2-es lakás 
hosszú távra kiadó. +36-70/590-7073
Veszprém, Halle utcában 1,5 szobás, 
bútorozatlan albérlet 60 ezer Forint + 
rezsiért azonnal költözhető! Magas-
földszint, éves szerződés! Meg- 
tekinthető: 27-én 9 órától. Időpont 
egyeztetés miatt hívjon: +36-30/859-
0429
Balatonfüred centrumában családi ház 
tetőterében 55 m2 lakrész hosszú távra 
kiadó. +36-70/566-1351

RÉGISÉG
Magas áron vásárolok készpénzfize-
téssel mindennemű régiséget, búto-
rokat (koloniált is), dísztárgyakat, 
festményeket, hanglemezeket, alpak-
kákat, ezüstneműket, bizsukat, csip-
kéket, órákat, érméket, kitüntetése-
ket, stb. Gyűjteményeket! Hagyatéko-
kat! Díjtalan kiszállás, értékbecslés! 
Szegvári Mónika +36-20/365-1042, 
antikceg@gmail.com

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 
Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozást vállalok. Pálovics 
Róbert +36-30/223-1639
Hidegburkolás! Vállalom új és 
régi építésű családi házak, laká-
sok csempézését, járólapozását 
Veszprém megyében. Érdeklődni: 
+36-30/858-5472  

Egyéni vállalkozó kőműves munkát 
vállal, építés, bontás, térkövezés, nyí-
lászárók beépítése. Tel.: 06-70/603-
1306
Szobafestést, gipszkartonozást, kül-
ső-homlokzatszigetelést vállalok, 
gyorsan, szakszerűen. +36-70/608-
9519

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetlenül. 
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó gépjárműve-
ket átveszünk ár megegyezés szerint. 
Hivatalos bontási papírt adunk. Tel-
jes körű ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299
Régi motorkerékpárokat vásárolok, 
hiányos, romos állapotban is. +36-
30/950-9170

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 
padlástól pincéig, lomelszállítás, 
épületbontás, udvar takarítás. +36-
30/581-9798
Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, örökséget vásárolok. 
+36-30/272-4436

jan. 29. Adél, jan. 30. Martina, Gerda, jan. 31. Marcella, Lujza

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

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

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!

Veszprémben zöldövezetben 
50-60 m2-es, 1. emeleti lakást 

vásárolnék. Lelakott is érdekel.
Jutasi, Haszkovó kizárt.
Tel.: +36-70/590-70-73

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

Székesfehérvári Kft. keres mun-
katársat tüzeléstechnikai szerviz-
műszerész munkakörben. Elvárá-
sok: legalább középfokú végzettség 
Előny: szakirányú képesítés és gya-
korlat. Jelentkezni lehet e-mailben 
a szfvarhirdetes@gmail.com címre 
szakmai önéletrajzzal.

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

Márkó, 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: 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

Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat veszprémi 
telephelyére két műszakos munkarendbe:

VILLANYSZERELŐ
- elektrikusi végzett ség előny

GÉPÉSZ
- betölthető bármely villamosipari vagy gépészeti  szakmunkás 

végzett séggel

PARKKARBANTARTÓ
- általános iskolai végzett séggel betölthető

ELVÁRÁSOK: • Megbízhatóság • Precizitás

ELŐNY: • 2-3 év szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag

• Jó munkahelyi légkör

Önéletrajzokat a
Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

vagy a vti pv@ipv.videoton.hu címre várjuk.
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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!

Betanított munkák akár
egyszerűsített foglalkoztatás keretében is!
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.

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.

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

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)

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.

Minőségügyi technikus/
rendszer adminisztrátor

Munkavégzés helye:
• Veszprém, Alsóerdő sor 1.

Feladatok:
•  hibaelemzés
•  gyökér ok elemzés
•  reklamációk kivizsgálásában segítség nyújtás
•  irányítási dokumentáció készítés
•  stati szti kák vezetése, követése

Elvárások:
•  középfokú végzett ség, (műszaki rajz olvasás szükséges)
•  termelési területen szerzett  minőségügyi tapasztalat
•  műanyagipari termékek ellenőrzésében szerzett  tapasztalat előny
•  felhasználószintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik
•  jó probléma megoldó és felismerő képesség
•  proakti vitás
•  csapatmunkára való képesség
•  alapfokú angol nyelvtudás szükséges, kommunikációs szintű angol 

nyelvtudás előny

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  180.000 Ft éves cafeteria
•  Egy műszakos állás 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltett e érdeklődését, 
önéletrajzát  (munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plasti c Gyártó Kft .  
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály

illetve elektronikusan: horvath.renata@plasti c.videoton.hu
Tel.: 22/554-097

VT Plasti c Gyártó Kft .
Cégünk nagy ipari múltt al rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon 
nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari termékek és más 
ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával foglalkozik. Profi lunk magába 
foglalja az esztéti kai, valamint technikai alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!
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Veszprémi élelmiszeripari 

partnercégünk megbízásából 
keresünk 3 műszakba 

csomagolókat
azonnali

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.)

 

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

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!

MŰANYAG FRÖCCSÖNTŐ TECHNOLÓGUS/ 
SZERSZÁMPRÓBA SZAKEMBER

Munkavégzés helye:
• Veszprém, Alsóerdő sor 1.

Feladatok:
•  A fröccsöntött  termékek próbagyártásában való részvétel
•  A gépek/szerszámok/folyamatok minőségének és hatékony 

működésének biztosítása
•  Automati zált gyártóberendezések és gyártósorok felügyelete
•  Gyártástechnikai folyamatok felügyelete és opti malizálása
•  A gyártási-, és  gépadatok dokumentálása, az üzembe helyezés 

nyomon követése

Elvárások:
•  Középfokú végzett ség
•  Műanyag üzemi termelési területen szerzett  technológusi/gép-

beállító tapasztalat komoly elvárás

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  180.000 Ft éves cafeteria
•  Egy műszakos munkalehetőség 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltett e érdeklődését, 
önéletrajzát  (munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plasti c Gyártó Kft .  
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály

illetve elektronikusan: horvath.renata@plasti c.videoton.hu
Tel.: 22/554-097

VT Plasti c Gyártó Kft .
Cégünk nagy ipari múltt al rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon 
nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari termékek és más 
ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával foglalkozik. Profi lunk magába 
foglalja az esztéti kai, valamint technikai alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!


