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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.

VESZPRÉMBE
AKÁR 1000 Ft / óra
 br. 25.900 Ft cafeteria
 Műszakpótlékok (15-50%)
 Havi ajándék csomag
 Kedvezmények a cég termékeiből
          

INGYENES CÉGES JÁRATOK
Ajka, Várpalota, Tapolca,

Bakonynána és Balatonfűzfő 

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.
 

+36 20-272-6118
www.pannonjob.hu

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

www.olcsofuvarok.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
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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

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
főépítészi referens munkakör

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője. 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda 
Főépítészi Csoport, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: főépítészi referens (határozott idejű kinevezéssel várhatóan 2020. június 08-ig)

Ellátandó feladatok: 
- főépítész munkájának segítése a településrendezési feladatok ellátásában, a főépítészi szakterülethez tartozó  
 szakmai bizottsági és közgyűlési előterjesztések, a feladatkörhöz kötődő helyi rendeletek előkészítésében való  
 részvétel
- a településtervezőkkel való folyamatos kapcsolattartás, tervek módosítása, karbantartása, felülvizsgálata  
 során
- a főépítész elnökletével működtetett Építészeti-műszaki Tervtanács adminisztratív teendőinek ellátása,  
 állásfoglalások előkészítése
- a főépítész véleményezési körébe tartozó tervek átvizsgálása, ellenőrzése, vélemények előkészítése
- az előzetes szakmai konzultációkon való részvétel, szakmai konzultáció, feljegyzések, jegyzőkönyvek  
 készítése
- a településképi eljárások (véleményezés, bejelentés, kötelezés) előkészítésében lefolytatásában való  
 részvétel, szükség esetén a főépítész helyettesítése

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
-	büntetlen előélet
-	cselekvőképesség
-	magyar állampolgárság
-	 iskolai végzettség: 
 felsőoktatásban szerzett építészmérnök szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és  
 település-fejlesztési felsőfokú szakképesítés
-	egészségügyi alkalmasság
-	vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-	felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excell, ArchiCad)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-	 legalább két év településrendezéssel összefüggő, köztisztviselői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
- egyéb tervezőprogramok, pl. AutoCad felhasználói szintű ismerete
- „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély
- középfokú angol nyelvismeret

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a 
Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 10. 
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 
Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2018. február 16-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.
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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!

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
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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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rende-
let alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Göllesz Viktor Fogyatékos 
Személyek Nappali Intézménye intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikö-
tésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 3. számú melléklet 6.2. pontja alapján kerül 
meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: 2018. május 1-jétől 2023. április 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2/A.

Az intézmény tevékenységi köre: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdésének  
c) pontjában foglaltak alapján nappali ellátás „a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 
képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szük-
ségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket 
– napközbeni étkeztetését”. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó 

felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító 
okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyon-
tárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó 
szakmai munkáért.

2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
-	 felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
-	 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valameny-

nyi területét,
-	 ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és dönté-

sekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
-	magyar állampolgárság,
-	 büntetlen előélet,
-	 cselekvőképesség
-	 az SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 6.2. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
-	 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás 

vagy gyermekjóléti ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-	 szociális szakvizsga, 
-	 egészségügyi alkalmasság,
-	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-	 legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
-	 a szociális vagy gyermekjóléti alapszolgáltatások, szakellátások terén szerzett tapasztalat.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:
-	motivációs levél,
-	 fényképes szakmai önéletrajz,
-	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-	 iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
-	 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
-	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
-	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-

rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
-	 foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról, 
-	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének eleget tesz, 
-	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésén a zárt 

ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye” 
megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell 
benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 
Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Közgyűlés 
dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve  
a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. május 1-jétől tölthető be.

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

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 telephelyre
autóbusz-vezetőt keresünk 

szerződéses járatra!
Azonnali munkakezdéssel!

Érdeklődni: +36-20/625-5888 
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INGATLAN
Csatárhegyen a Szarkaláb utcá-
ban eladó egy zártkerti ingat-
lan, melyen egy teljesen felszerelt 
lakókocsi található, előtetővel és 
térköves kilépővel. A kert szépen 
gondozott és a területén szerszá-
mos tároló, valamint WC is kiépí-
tésre került. Irányár 1.950.000 Ft. 
Érdeklődni: +36-30/408-0247
Csatárhegyen 741 m2-es telek 
gyümölcsössel, lakható faházzal 
eladó. Tel.: +36-70/626-5570

ALBÉRLET
Balatonfüred centrumában csalá-
di ház tetőterében 55 m2 lakrész 
hosszú távra kiadó. +36-70/566-
1351
Veszprémben albérleti szoba 
kiadó konyha-fürdőszoba hasz-
nálattal nem dohányzó diáklány 
részére hosszú távra. Érd.: +36-
70/324-1192

VÁLLALKOZÁS
Balatonakarattyán meleg-kony-
hás strandbüfé berendezés-
sel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. +36-
30/394-7655; +36-30/374-8396

ÁLLÁS
Székesfehérvári ruhaválo-
gató üzembe, egy műsza-
kos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel, betanított munká-
sokat keresünk! Jelentkezni a 
betanítottmunka16@gmail.com 
címen, vagy a +36-20/234-6272-
es telefonszámon lehet!
Ausztriába határ közelbe táncos 
lányokat felveszünk 18 éves kor-
tól. +36-30/534-4699, 0043/664-
2366335  
Veszprémi telephelyre autó-
busz-vezetőt keresünk szerző-
déses járatra! Azonnali mun-
kakezdéssel! Érd.: +36-20/625-
5888 
Egri székhelyű fuvarozó cég 
2 fő C, E kategóriás kamion-
sofőrt keres a térségből nem 
hetelős, otthoni telephelyezés-
sel belföldi munkára. Kereseti 

lehetőség: nettó 260.000 Ft/hó.
Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk az uzemeltetes@flott.hu 
email címen, vagy a +36-70/933-
1515-ös telefonszámon.
Cégcsoportunk keres hosszú 
távú munkára szakembereket 
a következő munkakörökben 
Ausztria területére (Voralberg): 
ipari fényező (Airless), víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtech-
nikai szerelő, hidegburkoló, vil-
lanyszerelő, autószerelő, karosz-
széria lakatos, CNC gépszere-
lő, asztalos, nyílászáró beépí-
tő. NÉMET NYELV SZÜKSEGES 
(előny auto+jogosítvány), kollek-
tív osztrák szerződéssel, bére-
zés osztrák alkalmazottként. 
Jelentkezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999
Sofőrt keresünk nemzetkö-
zi ponyvás nyerges szerelvény-
re. Jelentkezés: Triberg Kft. 
Mosonmagyaróvár, +36-20/322-
5774; job@triberg.hu
Cégcsoportunk Németország-
ba (Rostock LIEBHERR) gyakor-
lott, érvényes minősítéssel ren-
delkező (pozíciók: PF, PC, PD) 
MAG (CO2) hegesztőket keres, 
ipari daruk gyártásához (pró-
bamunka a helyszínen). NÉMET 
NYELV SZÜKSEGES, kollek-
tív német szerződéssel, bére-
zés német alkalmazottként. 
Jelentkezésüket e-mailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendég-
látásszervező, Vendéglátó üz-
letvezető, Vendéglátó 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)
Kineziológia tanfolyam indul 
Veszprémben március 3–án. 
Szimbólumterápia február 
24–25-én. Tibeti hangtál márci-

us 24-én. Érd.: +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 gar-
nitúrák tisztítása. Telefon: 
06-20/976-3161, 88/460-354 
Cégünk vállal vízvezeték-szere-
lést, kerítés építést, egyéb laka-
tos és kőműves munkák elvég-
zését. Érd.: +36-70/416-2409
Egyéni vállalkozó kőműves 
munkát vállal, építés, bontás, 
térkövezés, nyílászárók beépíté-
se. Tel.: 06-70/603-1306
Belső kőműves munkákat, javí-
tásokat, csempézést, járó-
lapozást vállalok. +36-70/418-
8341

ÜDÜLÉS
Márciusi 1 hetes gyógyüdülés 
a Hévízi-tó mellett, jól felszerelt 
apartmanban 2 fő részére ked-
vezményes áron átvehető! OEP 
által támogatott fürdőjegyek, 
kezelések igényelhetők! Érdek-
lődni: +36-30/721-3403

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherau-
tóját 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 
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomel-
szállítás, épületbontás, udvarta-
karítás. +36-30/581-9798
Dunnákat, párnákat 23.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget, 
bizsukat, ékszereket vásárolok. 
+36-30/272-4436
X1 Classic alakformáló fogyasz-
tó infraszauna sürgősen, kedvező 
áron eladó. +36-30/399-6578
Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. 
+36-70/452-7716
Régi antik bútorokat, hagyaté-
kot/dísztárgyakat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat (Heren-
di/Zsolnay) vásárolok. Tel.: +36-
30/849-4786
Saját részre vásárolok festményt, 
porcelánt, mindennemű régiséget, 
teljes hagyatékot. +36-30/458-
7765
Kompresszor 380-as, mozgatha-
tó, eladó. Tel.: +36-70/324-1192 
(Veszprém)

TÁRSKERESŐ
178/86/50 fiatalos férfi keres nem 
molett hölgyet tartós kapcsolatra. 
+36-20/274-4095

febr. 22. Gerzson, Zétény, febr. 23. Alfréd, Mirtill, febr. 24. Mátyás, Jázmin, febr. 25. Géza

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 �zetett 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

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!

TOLLTISZTÍTÁS VESZPRÉMBEN
HÁZTÓL-HÁZIG SZOLGÁLTATÁSSAL!

Paplanok, párnák készítése,  
forgalmazása, igény szerint!

Időpont-egyeztetés:
Telefon: 06-30/488-0260

Következő kiszállás: 2018. február 26-27.

Régibôl vadonatújat? Igen!

AGYTOLLTISZTITAS.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

                                       Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

                      PANNONTEJ ZRT.

veszprémi telephelyének üzemeibe

 GÉPKEZELŐ
pozícióba hosszú távra
munkatársakat keres.

Fő feladatok:
• adagológép működésének biztosítása
• gépek előkészítése, összerakása, kisebb javítások
• adagolási beállítások elvégzése
• csomagolóanyagok azonosításának rögzítése
• dátumozó gép beállítása

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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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

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Veszprémben
február 17-én.


