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A Waberer’s-Szemerey 
Logisztika Kft. 

országos áruterítéshez keres 
C+E kategóriával rendelkező 

Gépjárművezetőket 
kiemelt bérezéssel! 

Jelentkezni a 
06-20-524-0898-as 

telefonszámon lehet!

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.

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

www.olcsofuvarok.huVegyes 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
TR szam

: A
A

5817045

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

takarítónőket

VESZPRÉMI
MUNKAVÉGZÉSRE

KERESÜNK

ÁLLANDÓ ÉJSZAKÁS
MŰSZAKBA.
Érdeklődni:

+36-20-400-9168



2� 2018.�február�23.Rólunk. Röviden.

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.

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

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

Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő � zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon

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

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

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!
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Van tapasztalatod
gyártósori

munkavégzésben?
Pontos és precíz vagy?

Szeretnél váltani?

Hívj minket!
Veszprémi autóipari vállalathoz 

keresünk szenzorgyártó 
munkatársakat!

Telefon:
20-66-55-256

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

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

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
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

Magyarország legnagyobb 
műszaki kerámiagyártó 

üzemébe 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, 
csapatunk 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, 
 targoncavezetői jogosítvány

Feladat:  Gyártószerszámok és karbantartási
 anyagok raktározása
Elvárás:  termelő üzemben hasonló 
 munkakörben szerzett gyakorlat, 
 műszaki végzettség, 
 targoncavezetői jogosítvány

Gépbeállító lakatos:

Gép karbantartó:

Forgácsoló és Esztergályos

CNC köszörűs:

Kemencekezelő:

Betanított munkás 
              – operátor:

Művezető:

Alapanyag-gyártó

Szerszám és pótalkatrész 
raktáros

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

Érdeklődni (7-14h): 70/400-9526
Induló alapbérek munkakörtől függően (2 műszakban): bruttó 153 000 Ft-tól - 230.000 Ft-ig

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

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
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Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
• függő vagy független biztosításközvetítő 
   hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

KereskedelmiKereskedelmi
munkatársakatmunkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

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
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INGATLAN
Pápa belvárosában, autóbusz-
pályaudvar, piactér mellett jó par-
kolási lehetőséggel 2x110 m2-es 
üzlethelyiségek egyben, vagy külön-
külön is kiadók. Tel.: +36-30/383-
4484 

Csatárhegyen a Szarkaláb utcában 
eladó egy zártkerti ingatlan, melyen 
egy teljesen felszerelt lakókocsi 
ta-lálható, előtetővel és térköves kilé-
pővel. A kert szépen gondozott és 
a területén szerszámos tároló, vala-
mint WC is kiépítésre került. Irányár 
1.950.000 Ft. Érdeklődni: +36-30/408-
0247
Csatárhegyen 741 m2-es telek gyü-
mölcsössel, lakható faházzal eladó. 
Tel.: +36-70/626-5570
Gyenesdiáson 440 m2-es építési telek 
5,5 M Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/929-
2622
Gyenesdiáson, központi helyen, fafö-
démes, nádtetős parasztház piaci ár 

alatt, 8,5 M Ft-ért eladó kis telekkel. 
Tel.: +36-30/298-4499

ALBÉRLET
Veszprémben albérleti szoba kiadó 
konyha-fürdőszoba használattal nem 
dohányzó diáklány részére hosszú 
távra. Érd.: +36-70/324-1192

RÉGISÉG
Magas áron vásárolok készpénzfi-
zetéssel mindennemű régiséget, 
bútorokat (koloniált is), dísztárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket, 
alpakkákat, ezüstneműket, bizsukat, 
csipkéket, órákat, érméket, kitün-
tetéseket, stb. Gyűjteményeket! 
Hagyatékokat! Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés! Szegvári Mónika +36-
20/365-1042, antikceg@gmail.com

ÁLLAT
Hízott kacsa és libaháj töpörtőnek 
való, házhoz szállítva rendelhető! 
+36-20/527-4476

ÁLLÁST KÍNÁL
Veszprémi telephelyre autóbusz-
vezetőt keresünk szerződéses 
járatra! Azonnali munkakezdéssel! 
Érd.: +36-20/625-5888
Egri székhelyű fuvarozó cég 2 fő 
C, E kategóriás kamionsofőrt keres 
a térségből nem hetelős, otthoni
telephelyezéssel 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.
Balatonszárszón, éven át műkö-
dő Wellness Hotel keres szak-
mai gyakorlattal rendelkező fel-
szolgálót, úszómestert és recep-
cióst, éves állásra. Fényké-
pes önéletrajzokat, korábbi refe-
renciák megjelölésével várunk: 
bodizoltan7@hotelketkorona.hu 

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzletve-
zető, Vendéglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tanfolyam. +36-
70/637-4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Kineziológia tanfolyam indul Veszp-
rémben március 3–án. Szimbólum-
terápia február 24–25-én. Tibeti 
hangtál március 24-én. Érd.: +36-
20/944-0984, mariannatourist@t-
online.hu, www.mariannatourist.hu
(3. nyelvű) Oklevelet adó munka-
vállalásra alkalmas masszőrkép-
zés indul Veszprémben, március
17-én. Svéd frissítőmasszázs: 
39.000 Ft. Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex 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 lakáson-
ként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák 
tisztítása. Telefon: 06-20/976-3161, 
88/460-354 
Egyéni vállalkozó kőműves mun-
kát vállal, építés, bontás, térköve-
zés, nyílászárók beépítése. Tel.: 
06-70/603-1306
Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát vásárolok 
készpénzért. +36-20/497-5461

EGYÉB
Mindenféle ócska lim-lom vashulla-
dékát megvásárolom. +36-30/316-
9918
Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/
kg-ig, hagyatékot, régiséget vásá-
rolok. Hívásra házhoz megyek. +36-
20/397-7337
Mosonmagyaróvári nöi outlet divat-
áru üzlet árukészlettel, berendezés-
sel eladó. +36-30/392-8884
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 
padlástól pincéig, lomelszállítás, 

épületbontás, udvartakarítás. +36-
30/581-9798
Olvasott könyvet veszek, készpénz-
zel fizetek, házhoz megyek. +36-
70/452-7716
Két agyféltekés Rajztanfolyam! 
Hívja bátran:  +36-30/378-1999   
Kompresszor 380-as, mozgatható, 
eladó. Tel.: +36-70/324-1192 (Veszp-
rém)

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 ügyintézés. 
Tel.: +36-70/593-2299
Használt, idős, roncs autó, vagy lakó-
kocsi felvásárlás. Hivatalosan! +36-
30/733-7753

márc. 2. Lujza, Henriett, márc. 3. Kornélia, Frigyes, márc. 4. Kázmér, Lúciusz

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

Csontszáraz AKÁC tűzifa 
bontásból eladó.

16.000Ft/m3 (1mx1mx1m). 
Szállítás megegyezés 

alapján.
Érd.: 70/433-4750.

Fizetett p
olitikai hird

etés.
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A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

igazgató (magasabb vezető) beosztás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztá-
sának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 
3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés sze-
rinti munkakör az iskolai végzettség és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. 
melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2018. július 
01-től 2023. június 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges fel-
adatok:
Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett 
magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában 
foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény 
működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkál-
tatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető  
 tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- cselekvőképesség
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
- iskolai végzettség: 
  1. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy 
  2. nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos  
   Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (legalább államilag elismert komplex típusú 
 középfokú nyelvvizsga)
- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevé- 
 kenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenysé- 
 gének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a 
Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rende-
zéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai  
 gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata
- szakmai gyakorlat igazolása
- vezetői gyakorlat igazolása
- tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák  
 bemutatása, projektben való részvétel igazolása
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmas- 
 ságáról
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén  
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes  
 adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást  
 kéri vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 
Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (.pdf formátumban) a 
cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető (8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. 
iroda, telefon.: 88/549-194, e-mail: cperlaki@gov.veszprem.hu).

A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja 
meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony 
létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter 
egyetértése szükséges.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. július 01-től 
tölthető be.


