
V E S Z P R É M  É S  K Ö R Z E T E  2018. március 2., XXV/9

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

www.olcsofuvarok.hu
Kedves állást keresők!

Az Élő Bolygó 
élelmiszeripari mérnököt és 

tejkonyhai munkatársat keres.
Ha szeretsz csapatban dolgozni és 
nem riadsz vissza a munkától sem, 

JELENTKEZZ! Várunk.

Az Élő Bolygó biodinamikus gazdaság a Bakony aljában 
található Szentgál külterületén. A gazdaság magyartarka 
szarvasmarhákkal, mangalicákkal és mezőgazdasággal 

foglalkozik biodinamikus szellemiségben. 
Fő pro�lunk a szarvasmarhatartás és a tej, 

illetve a tejtermékek előállítása. 
Olyan �atalok jelentkezését várnánk, akik szívesen vesznek részt 
a tej feldolgozásában, tejtermékek készítésében (tejpasztörizálás, 
joghurt, kefír, vaj, sajt, túró gyártása); akik megbízhatóak, pozitív 
gondolkodásúak, elhivatottak és tudnak önállóan, de szeretnek 

csapatban is dolgozni. Tejkonyhán a kézi- és gépi mosogatás sem 
maradhat el (edények, műanyagkanna, tejesüvegek). 

Csapatunk �atalos, vidám és családias hangulatú.
Érdeklődni lehet a +36209737849-es telefonszámon, vagy 

az info@elobolygo.hu címen.
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Jelentkezés:

E-mail:  veszprem@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Veszprém
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ
VESZPRÉMI CSAPATUNKHOZ!

RAKTÁROS
TARGONCAVEZETŐ 

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos, hosszú távú munkalehetőség

Barátságos munkahelyi légkör

Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus és movált csapatban

Elvárásaink:

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

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)

www.posta.hu
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Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhelyű Balluff 
Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársakat keres az alábbi 
pozícióba:

GÉPKEZELŐ
 Feladatkör:
 CNC esztergagép üzemeltetése, műszaki felügyelete
 • Gépek működtetése, programozása, ellenőrzése
 • Érvényben lévő technológiai, és minőségi utasítások
  végrehajtása
 • A felmerülő kisebb javítási munkák elvégzése
 Szükséges képzettség:
 • Középfokú szakirányú végzettség

A jelentkezéseket fényképpel ellátott önéletrajzzal, a pozíció 
megnevezésével 2018.02.25-ig az alábbi címre várjuk: 

oneletrajz@balluff.hu 
A pozíciók részletes leírása megtalálható: 

www.facebook.com/balluffelektronikakft oldalon

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; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  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.

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

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.

88/560-362
veszprem@pannonwork.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

GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

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.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 SAJTKEZELŐ ÉS
 CSOMAGOLÓ
pozícióba hosszú távra 
munkatársakat keres.

Amit kínálunk:
• műszakpótlék 
• 13. havi fizetés 
• 8.000 Ft Erzsébet utalvány 
• 8.300 Ft nettó havi juttatás 
• munkába járás támogatása 
• speciális sajtüzemi pótlék 
• beszállítás a Pápa, Zirc vonalakról 
• 8 órás munkavégzés 
• szabad hétvége, vagy szabad vasárnap 
• munkatárs ajánlási program 
• egészségpénztári hozzájárulás 
• önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 

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
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www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága

Balatonfüred 2 postára
POSTAVEZETŐ

munkakörbe
munkatársat keres

Elvárt képességek:
Ügyfél-, minőség- és teljesítmény-orientáció, 
jó kommunikációs képesség, problémamegoldás, 
csapatmunka, együttműködés.

A munkakör betöltésének feltételei:
- felsőfokú állami végzettség, felsőfokú végzettség 
hiánya a jelentkezésnél nem kizáró ok,  
postai szakképzés, gyakorlat előnyt jelent

- bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány
- vezetői ambíció, önálló munkavégzés

Érdeklődni: elektronikus formában: 
Nemeth.Istvan@posta.hu hu címen, vagy postai úton: 
Németh István személyügyi referens, Magyar Posta Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság, Sopron 
(9401), Pf.: 64. címre küldheti. Tel.: (06 30) 771-7502

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

ADATVÉDELMI KOORDINÁTOR
 Feladatkör:
 • Az adatvédelem törvényekre vonatkozó belső szabályozási rendszer
   bevezetése, megvalósítása a cégcsoport veszprémi telephelyén
 • Adatvédelmi ellenőrzések, auditok végrehajtása Veszprémben 
  az anyavállalattal együttműködve
 • Az adatvédelmi projektekért való felelősség
 • A vállalat adatvédelmi szabályozásainak végrehajtása és 
  karbantartása
 • A munkavállalók képzése, oktatása és felügyelete
 • Kapcsolattartás a magyar adatvédelmi hatóságokkal és a vállalat 
  adatvédelmi tisztviselőjével
 Szükséges képzettség:
 • Felsőfokú jogi és/vagy számítástechnikai és/vagy 
  informatikai végzettség

 A jelölttel szembeni elvárások:
 • Társalgási szintű angol és német nyelvismeret szóban és írásban
 • Nagyfokú precizitás, szervezőkészség, vezetői képességek
 • Jó konfliktustűrő képesség   
 • Jó kommunikációs, információs és elemző képesség
 • Felelősségvállalás és döntésképesség
 • Célorientált gondolkodásmód

A jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 
az alábbi címre várjuk: oneletrajz@balluff.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

LOGISZTIKAI

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a panczelne@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 telephelyére

munkatársat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

Feladatok: 
 - Teljes körű export-import folyamatok támogatása
 - Fuvarszervezési feladatok ellátása
 - Export és import irányú EKÁER adminisztráció
 - Export számla-ellenőrzések és költségek 
  nyomon követése
Elvárások: 
 - Felsőfokú vámügyintézői és logisztikai szakképesítés
 - Több éves vámügyintézői gyakorlat
 - Német vagy angol nyelv kommunikációs szintű 
  ismerete
 - MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 - EKAER bejelentések, visszajelentésekkel 
  kapcsolatos tapasztalat
 - Határozottság, önálló munkavégzés
 - Megbízhatóság és lojalitás

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon

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!

Tel.: 88/885-051 - ALLAS@NASSMAGNET.HU - VESZPRÉM, HENGER U. 2.

A veszprémi nass magnet Hungária Kft. felvételt hirdet 
határozatlan idejű szerződéssel hosszú távra, 

Gépkezelő és gyártósori operátor munkakörbe
 Amit kínálunk:
 • 164.000 Ft induló alapbér (942 Ft-os órabér)
 • Műszakpótlék (délután 30%, éjszaka 60%) 
 • Cafetéria juttatás (havonta bruttó 34.000 Ft) 
 • Negyedéves teljesítmény prémium
 • Munkahelyi pótlék (fröccsöntésen 750 Ft/nap, 
  egyéb kiemelt munkahelyeken 500 Ft/nap)
 • Helyközi bérlettérítés ill. 15 Ft/km költségtérítés
 • Veszprémen belül ingyenes buszjáratok
 • Munkaruha juttatás, tiszta munkakörnyezet

További részletek: facebook.com/nassmagnet
Önéletrajzokat az allas@nassmagnet.hu e-mail címre várjuk!

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!

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

Balatonalmádi-vörösberényi
ABC-be tapasztalt bolti 

eladót felveszünk. Sürgős!
Részletek, érdeklődés 

a 70/636-5827-es telefonon.

MUNKATÁRSAT
KERES? 

Hívjon: +36-70/946-5788
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INGATLAN

Csatárhegyen 741 m2-es telek gyü-
mölcsössel, lakható faházzal eladó. 
Tel.: +36-70/626-5570

ALBÉRLET
Veszprémben albérleti szoba kiadó 
konyha-fürdőszoba használat-
tal nem dohányzó diáklány részé-
re hosszú távra. Érd.: +36-70/324-
1192
Balatonfüred centrumában családi 
ház tetőterében 55 m2 lakrész hosz-
szú távra kiadó. +36-70/566-1351

GÉP, SZERSZÁM
Vásárolnék lapkákat, marókat, 
üllőket, fúrókat, satut, hegesz-
tőt, használt szerszámokat. +36-
30/193-5354

ÁLLÁST KÍNÁL
Sofőrt keresünk nemzetközi 
ponyvás nyerges szerelvényre. 
Jelentkezés: Triberg Kft. Moson-
magyaróvár, +36-20/322-5774; 
job@triberg.hu
„D” kategóriával rendelke-
ző autóbusz-vezetőt keresünk 
Veszprém környéki járataink-
ra. +36-70/984-4630, H–P: 8-15 
óráig. 

Balatonkenesei vendéglőbe sze-
zonra pultost, szakácsot, kony-
hai kisegítőt keresek. Érdeklődni: 
+36-30/393-3548

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 ügyin-
tézés. Tel.: +36-70/593-2299
Használt, idős, roncs autó, vagy 
lakókocsi felvásárlás. Hivatalosan! 
+36-30/733-7753

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomelszál-
lítás, épületbontás, udvartakarí-
tás. +36-30/581-9798
Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. 
+36-70/452-7716
Kompresszor 380-as, mozgatha-
tó, eladó. Tel.: +36-70/324-1192 
(Veszprém)

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-
4750; www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

(3. nyelvű) Oklevelet adó 
munkavállalásra alkalmas masz-
szőrképzés indul Veszprém-
ben, március 17-én. Svéd fris-
sítőmasszázs: 39.000 Ft. Nyi-
rokmasszázs: 42.000 Ft Ref-
lex talpmasszázs: 42.000 Ft 
(Részletfizetés+kedvezmények) 
Érd.: +36-70/369-8655

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698, +36-30/
431-5063
Szőnyeg- és kárpittisztítás 
lakásonként 1.500 Ft-tól. 
Bőr garnitúrák tisztítása. Tele-
fon: 06-20/976-3161, 88/460-
354 

TÁRSKERESŐ
83 éves Hölgy 75 év feletti becsüle-
tes társát keresi Veszprém környé-
kéről. +36-70/579-2917

márc. 9. Fanni, Franciska, márc. 10. Ildikó, Emil, márc. 11. Szilárd, Borsika

Kedves állást keresők!
Az Élő Bolygó állattenyésztő mérnök és

állatgondozó munkatársat keres 
hosszú távra.

Ha szeretsz csapatban dolgozni és 
nem riadsz vissza a munkától sem, 

JELENTKEZZ! Várunk.

Az Élő Bolygó biodinamikus gazdaság a Bakony aljában 
található Szentgál külterületén. A gazdaság magyartarka 
szarvasmarhákkal, mangalicákkal és mezőgazdasággal 

foglalkozik biodinamikus szellemiségben. 
Fő pro�lunk a szarvasmarhatartás és a tej, 

illetve a tejtermékek előállítása. 
Olyan �atalok jelentkezését várnánk, akik szeretnének állatokkal 

foglalkozni (gépi fejés folyamatának előkészítése, - felügyelete, 
etetés, almozás, gondozás, mezőgazdasági gépekkel való munkák, 

állatnyilvántartások vezetése stb.), akik megbízhatóak, 
pozitív gondolkodásúak, elhivatottak és tudnak önállóan, 

de szeretnek csapatban is dolgozni. 
Csapatunk �atalos, vidám és családias hangulatú.

Érdeklődni lehet a +36209737849-es telefonszámon, vagy 
az info@elobolygo.hu címen.

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhelyű Balluff 
Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársakat keres az alábbi 
pozícióba:

GÉPKEZELŐ
 Feladatkör:
 CNC marógép üzemeltetése, műszaki felügyelete
 • Gépek működtetése, programozása, ellenőrzése
 • Érvényben lévő technológiai, és minőségi utasítások
  végrehajtása
 • A felmerülő kisebb javítási munkák elvégzése
 Szükséges képzettség:
 • Középfokú szakirányú végzettség

A jelentkezéseket fényképpel ellátott önéletrajzzal, a pozíció 
megnevezésével 2018.02.25-ig az alábbi címre várjuk: 

oneletrajz@balluff.hu 
A pozíciók részletes leírása megtalálható: 

www.facebook.com/balluffelektronikakft oldalon

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Veszprémben
március 3-án.

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

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
I M P R E S S Z U M

Megjelenik:  Minden héten pénteken 46.000 példányban.
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

Nyomda: HSO Trade Kft. Terjeszti:  Westpost Kft.  

. . . k ö z ö s s é g b e n  a  k ö z ö n s é g g e l . . .

Csillagszóró bérlet 
2018. márCius 18. 19 óra
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A&A REISEN
berlini utazási iroda 

keres nyárra 

APARTMANOKAT, HÁZAKAT 
ingyenes felvétellel (minimum bérlési idő 1 héttől)

a Balaton partján.
A vendég Önöknél fizet EURO-ban az érkezéskor. 
Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz

ELÉRHETŐSÉG: Mobil: +36 30 711-6341
 A&A REISEN Tel.: 0049-30-2839138-5
 10115 Berlin-Mitte, Torstr. 178. Fax.:0049-30-2839138-6
 www.a-a-reisen.de E-mail: office@a-a-reisen.de
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

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!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

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

Vegyes ömlesztett tűzifa
konyhakész 16.000 Ft/mxmxm-től,

sorba rakott kalodás tűzifa
32.000 Ft/erdei m3-től (mxmx1,7)

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

EU
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A
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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


