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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!

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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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
(SMT gépkezelőket 12 órás műszakrendbe)
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.

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!

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

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, csa-
patunk 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

Feladat:  termelő üzemben dolgozó kollegák 
 munkájának koordinálása, felügyelete
Elvárás:  középfokú szakképesítés, pontos, precíz 
 munkavégzés, határozott fellépés

Feladat:  alapanyag gyártása
Elvárás:  vegyipari szakmunkás végzettség, 
 szakközépiskola, vagy érettségi

Feladat:  Készletek kezelése, könyvelése
Elvárás:  szakmai gyakorlat
 targoncavezetői jogosítvány

Feladat:  alapanyag gyártásközi ellenőrzése
 és minősítése
Elvárás:  vegyipari szakmunkás végzettség,
 szakközépiskola vagy érettségi

Gépbeállító lakatos:

Gépkarbantartó:

Forgácsoló és Esztergályos

CNC köszörűs:

Kemencekezelő:

Betanított munkás 
              – operátor:

Művezető:

Alapanyag-gyártó:

Raktáros:

Alapanyag ellenőr:

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

Érdeklődni (7-14h): 70/400-6526
Induló alapbérek munkakörtől függően (2 műszakban): bruttó 153 000 Ft-tól - 230.000 Ft-ig

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

A Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság
szállítmányozási csoportjába

Pétfürdőről és térségéből induló fuvarozási feladatokra
TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ

munkatársakat keres.
A leendő kollégákkal szembeni elvárások:

–  C+E kategóriás vezetői engedély,
–   nyerges szerelvényen nemzetközi ill. belföldi közúti termék-szállítás terüle-

tén tehergépjármű vezető munkakörben szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
–  GKI-árufuvarozói alapképesítés, érvényes GKI kártya megléte,
–  digitális sofőrkártya,
–  PÁV II, 
–  „hetelős” munkavégzés vállalása,
–  büntetlen előélet,
–  megbízhatóság, rugalmasság, kiváló stressz-tűrő és problémamegoldó 
képesség.

ADR vizsga megléte ill. targoncavezetői szakképesítés és gyakorlat előnyt 
jelent.

A leendő munkatársak fő feladata lesz:
A társaság termékeinek és a társaság tevékenységi köréhez kapcsolódó anya-
gok szállítása belföldön.

Új fuvareszközök, kiemelt bérezés, stabil háttér!

Az önéletrajzokat a somogyi.eva@nitrogen.hu 
e-mail címre kérjük eljuttatni.

Érdeklődni a +36-30/578-6829-os telefonszámon lehet.

1931

NITROGÉNMŰVEK Zrt.

INGYENES céges buszjárat Várpalotáról és Inotáról!
Azonnali 5 000 Ft étkezési támogatás belépéskor!Azonnali 5 000 Ft étkezési támogatás belépéskor!

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

FRANCIA PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT 
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

Ø OPERÁTOR
Ø SMT OPERÁTOR
Ø ANYAGMOZGATÓ RAKTÁROS
Ø ANYAGFELTÖLTŐ

Dolgozz TE is Veszprém 
egyik legnagyobb vállalatánál!

www.prohuman.hu

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



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!

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhe-
lyű Balluff- Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársat 
keres hosszútávra, saját állományba az alábbi pozícióba:

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

az alábbi címre várjuk: oneletrajz@balluff.hu

Prémium Fenster System Kft. 
Várpalotán induló nyílászáró 
gyártó üzemébe keresünk 

munkavállalókat

asztalos
betanított 
munkás

targoncás 
munkakörökbe kiemelt 
kereseti lehetőséggel, 

hosszú távú munkavégzésre.

Jelentkezni 2018. február 9-ig 

a +36203905849-es 
telefonszámon vagy 

önéletrajzzal a 

sales@pfsablak.hu 
email címen lehet.

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

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Önéletrajzodat töltsd fel a www.spar.hu oldalon 
a Karrier menüpont alatt található adatbázisunkba
vagy küld el a pozíció és város megjelölésével a 
karrier@spar.hu email címre.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 27 éve van jelen a 
magyar élelmiszer- kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt 
Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi 
cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskeres-
kedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban 
rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet, 
színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk 
elismeréseként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, 
ezért keresünk balatonfüredi 

SPAR szupermarketünkbe új kollégákat 
az alábbi pozícióba:

HÚS ELADÓ
CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA:
•  akár azonnali munkakezdéssel szeretnél elhelyezkedni,
•   előny, de nem feltétel, ha a kereskedelem területén tapasztalatot 

szereztél,
•   lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
•  megbízhatóan és 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.

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

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!

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, Zirc 48.500 példányban.

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Veszprém, Kossuth u. 10., fszt. 9.;  Telefon: 88/569-060
E-mail: veszprem@szuperinfo.hu;  www.szuperinfo.hu
Nyomda: ADC Hungary  Kft.;  Terjeszti:  Westpost Kft.IMPRESSZUM
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INGATLAN

Gyenesdiáson, központi helyen, fafödé-
mes, nádtetős parasztház piaci ár alatt, 
8,5 millió Ft-ért eladó kis telekkel. Tel.: 
+36-30/9292-622

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
Várpalotán 51 m2-es, 2 szobás, kon-
vektoros lakás. Felújítva, konyha gépe-

sítve. 8,9 millió Ft eladó. Érdeklődni: 
36-30/884-0645
Gyenesdiáson 440 m2-es építési 
telek 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-
30/9292-622

ÁLLÁST KÍNÁL
Sofőrt keresünk nemzetközi nyerges 
szerelvényre. Jelentkezés: Triberg 
Kft. Mosonmagyaróvár, +36-20/322-
5774; job@triberg.hu 

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-4750; 

febr. 5. Ágota, Ingrid, febr. 6. Dóra, Dorottya, Dorka, febr. 7. Tódor, Rómeó

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

Szeretne egy több mint 70 éves 

múlttal rendelkező cég tagja lenni?

Szeretne minőségi, természetes 

alapanyagú termékeket forgalmazni?

Csatlakozzon a  
franchise rendszeréhez!

Azonnal átvehető üzleteink az alábbi városokban:

BUDAPEST, DUNAÚJVÁROS, GYŐR, 

PÉCS, SOPRON, SZEGED, VESZPRÉM
Információ: Hencz Emőke, Benyovics Tímea 
hencz.emoke@herbaria.hu, 06-20/486-3357 

benyovics.timea@herbaria.hu, 06-30/345-8126

Információ: Hencz Emőke, Benyovics Tímea 

Országosan keressük új Franchise Partnereinket!
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

A Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.)

FUVARSZERVEZŐ
munkatársat keres

olyan szakember személyében, aki:
–   legalább középfokú iskolai végzettséggel és a munkakör esetében releváns 

szakmai képzettséggel (pl. logisztikai ügyintéző, szállítmányozási ügyintéző, 
nemzetközi szállítmányozási ügyintéző, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző, stb.) rendelkezik,

–   a nemzetközi ill. belföldi közúti szállítás területén fuvarszervező munkakörben 
széles körű szakmai tapasztalatokat, legalább 3 év szakmai gyakorlatot szerzett,

–   angol és/vagy német nyelvből legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsgája van és 
a nyelvet munkája során tárgyalóképes szinten tudja használni szóban és írásban 
egyaránt,

–   kiváló kommunikációs és tárgyalási képességekkel bír, önálló munkavégzésre, 
gyors döntések meghozatalára képes,

–   jellemzője a kiemelkedő szervező és problémamegoldó képesség, pontos, megbíz-
ható munkavégzés és a magas szintű stressz-tűrő képesség,

–   felhasználói szintű számítógépes ismerete és készsége van.

A leendő munkatárs fő feladata lesz:
–    fuvarszervezői feladatok ellátása, járatok tervezése, szervezése, lebonyolítása, 

háttér feladatok elvégzése
–   sofőrök folyamatos felügyelete, koordinálása,
–   társasági fuvareszközök optimális kihasználása a kiemelkedő vevői szolgáltatás 

érdekében,
–   ügyfelekkel és partnerekkel folyamatos kommunikáció,
–   a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.

A munkavégzés helye a munkáltató pétfürdői székhelye.
Bérezés: megegyezés szerint
Széles körű béren kívüli juttatások, kiváló munkahelyi környezet, szakmai 
kihívások!

A részletes szakmai önéletrajzzal és a végzettségeket, valamint a nyelvvizsga meglétét 
igazoló doku men tumok másolatával ellátott pályázatokat 2018. február 15-ig az alábbi 
címek egyikére kérjük eljuttatni:

Nitrogénművek Zrt. – Személyügyi osztály
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14., palyazat@nitrogen.hu

1931

NITROGÉNMŰVEK Zrt.

G.E.B.E. Kft.  Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

Jelentkezni az allas@gebe.hu 
e-mailen vagy postai úton 

8000 Székesfehérvár, 
Amerikai fasor 3/A-5. címen.

új munkatársak jelentkezését várja 
az alábbi pozíciókra:

nemzetközi furgonos 
gépjárművezetőket 

„B” kat. jogosítvánnyal, tapasztalattal,

belföldes és 
nemzetközi 
gépkocsivezetőket 
„E” kat. jogosítvánnyal, tapasztalattal,

targoncavezetőket 
2 vagy 3 műszak vállalással, tapasztalattal. 

Jelentkezni az allas@gebe.hu 

G.E.B.E.

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.
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www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

RÉGISÉG
Régi bútorokat, festményeket, 
porcelánokat, ezüstöket és hagya-
tékot vásárolok. Tel.: +36-30/490-
6258
Könyveit, régiségeit, bakelit lemezeit, 
fotóit, képeslapjait készpénzért megvá-
sárolom. +36-70/600-6251

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 
Költöztetés, fuvarozás. 15 köb-
méteres Ford Transit, sofőrrel, óra-
bérben bérelhető. +36-70/409-
2877

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
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 ügy-
intézés. Tel.: +36-70/593-2299

EGYÉB
Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, örökséget vásárolok. 
+36-30/272-4436
Saját részre vásárolok festményt, por-
celánt, mindennemű régiséget, teljes 
hagyatékot. +36-30/458-7765
Disznó perzselő tömlővel, nagymére-
tű zománcozott vájling, hurkatöltő régi 
típusú 6.000 Ft, 55 cm Grundig televízió 
(távkapcsoló) 5.000 Ft, írógép régi ütő-
betűs, jó állapotú eladó. Tel.: 06-88/401-
742, 06-20/932-9166

febr. 8. Aranka, Jeromos, febr. 9. Abigél, Alex, febr. 10. Elvira, febr. 11. Bertold, Marietta

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.

Aura Hotel Balatonfüred szakmai
tapasztalattal rendelkező 

munkatársakat keres éves állásra 
az alábbi munkakörök betöltésére: 

 • műszakvezető felszolgáló
 • felszolgáló
 • báros

A munkakörökhöz versenyképes bérezés
tartozik valamint a munkába járás 

költségtérítése biztosított.
Ha szereted a szakmádat, a kihívással járó
feladatokat és szeretnél egy �atalos csapat 
tagja lenni, akkor várjuk jelentkezésedet! 

Jelentkezni a munkakör megjelölésével az alábbi 
e-mail címre elküldött fényképes önéletrajzzal és 

néhány soros szakmai bemutatkozóval, �zetési igény 
megjelölésével lehet: karrier@aura-hotel.hu
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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.)

 

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

b em u t a t j a

2018. február 10-11.
AGORA Veszprém Városi 

Művelődési Központ
facebook.com/

veszpremieskuvokiallitas

ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS

INFORMÁCIÓ:
www.eskuvoveszprem.hu

Veszprém, Táborállás tér 1. 
(Halle utca)

Tel.: +36 70 389 2619

VeszprémiVeszprémiVeszprémi
6. 

VeszprémiVeszprémi
Mr

Veszprémi
&

VeszprémiVeszprémi
Mrs

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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


