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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

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
TR szam

: A
A

5817045

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

www.olcsofuvarok.hu

A Halker Kft. veszprémi
élelmiszer-nagykereskedelmi 

telephelyére keres:

• Túraindító-számlázót 
állandó éjszakás műszakba.

• 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: 

30/215-4760

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.
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NYUGDÍJAS munkavállalók 
jelentkezését várjuk, 
az alábbi munkákra:

Érd.: +36-20/349-4646

- Bolti kisegítő munka, 
részmunkaidőben, Veszprém

- Betanított munka, 
forrasztás, egy, vagy

kétműszakos 
munkarendben, Veszprém

- Villanyszerelési feladatok, 
Veszprém

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

Nyári időszámítás kezdete: 2018. március 25. vasárnap hajnalban 
2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát.



2018. március 23.    3

Fizetett politikai hirdetés.
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INGATLAN

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

Veszprém Belvárosában (Zöldház), föld-
szinti, 25 m2-es üzlethelyiség eladó vízzel, 
3 fázisú árammal. +36-30/946-4622

Veszprémben, a Március 15. utcában 1+3 
félszobás, 1. emeleti, klimatizált lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 18,1 millió Ft. 
Érdeklődni: +36-20/234-1466

ALBÉRLET
Balatonfüred centrumában családi ház tető-
terében 55 m2 lakrész hosszú távra kiadó. 
+36-70/566-1351

RÉGISÉG
Régi bútorokat, festményeket, porcelá-
nokat, ezüstöket és hagyatékot vásáro-
lok. Tel.: +36-30/490-6258

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár 
előnyben! Érd.: +36-30/345-4724

ÁLLÁS
Szlovákiában működő nyomda munka-
társakat keres állandó munkaviszony-
ba - nyomdász, gépmesteri pozíció-
ban. Jelentkezni az order@adc-media.
eu, illetve + 421 905 283 689 telefonszá-
mon lehet.
Vagyonőröket keresünk Veszprémbe, 
üzlet őrzésre 800 Ft-os óradíjjal. +36-
70/232-8930
Inotai céghez keresünk alkalmak-
ra helyettes takarító kollégát. Munka-
idő 6-14 óráig, munkabér 1.000 Ft/óra. 
Jelentkezés: munkanapokon hétfőtől - 
péntekig 9-15 óráig. +36-20/311-9885
Vagyonőröket keresünk kiemelt bére-
zéssel májustól induló zánkai munka-
végzésre, 24/48 órás munkarendbe, 
alkalmazotti jogviszonyban. Érdeklődni 

hétköznapokon 8–16 óra között. Tel.: 
+36-30/324-6527
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő-, 
vagy másodállásban (alapbér+ jutalék). 
+36-30/334-5262
Műszaki végzettségű, számítógép keze-
lésében jártas nyugdíjas férfi heti 2 alka-
lommal (eseti megbízással) munkát vál-
lal. Telefon: +36-20/466-3709, e-mail: 
laszlo.szonyi@freemail.hu
Veszprém, Pápai u. 39. szám alatt műkö-
dő raktárházunkba áru összeállító mun-
katársakat felveszünk. Egy műszak, 
szombat-vasárnap nincs munkavégzés. 
Érdeklődni a 06-88/561-708 telefonszá-
mon lehet.
Évi 2.000.000 Ft+jutalékokkal józan életű 
juhászt keresek ott-lakással a Bakony-
ban. Családos is érdekel. +36-20/552-
5011
Villanyszerelőt és betanított kollégákat 
keresünk veszprémi szerelési munká-
ra. Bejárás céges járattal. Bérezés nettó 
900–1.500 Ft/óra. Bővebb információ: 
+36-20/225-3434, zoltan@biztoskesz.hu; 
Biztos Kész Cégcsoport

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
+36-70/637-4750; www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

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 tisztí-
tása. Telefon: 06-20/976-3161, 88/460-
354 
Fakivágást (veszélyest is) vállalok 20 év 
tapasztalattal. +36-70/953-2270 
Ezermester gyorsszerviz! Kisebb- 
nagyobb javításokat vállalok. Házhoz 
megyek, keressen bizalommal! +36-
70/366-2535
Villanyszerelési munkákat vállalunk rövid 
határidővel, régi-új épületekben. +36-
30/413-5993
Aszfaltozás! Udvarok, kapubeállók, jár-
dák aszfaltozását vállaljuk. Érdeklődni: 
+36-30/314-9131 

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!

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

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!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY,
CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS,

GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

1 műszakos munkarendbe
Áru-összekészítőket, Targoncavezetőket
2 műszakos munkarendbe Veszprémbe

Betanított munkásokat
operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

(ülő munka, magas kereset)
Fémipari gépkezelőket

2 műszakos munkarendbe Nemesvámosra
Présgépkezelőket

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Betanított munkák akár egyszerűsített
foglalkoztatás keretében is!

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.

Munkahelyet keresel vagy váltanál?
Szívesen lennél egy dinamikus csapat tagja?

Szeretnél kimagasló bérezést munkádért?

Cím: 8200 Veszprém, Rákóczi út 2.
E-mail: veszprem@prohuman.hu
Faceboook:  Prohuman és Prodiák 

Veszprém 

70/66 55 069, 
70/66 55 251

88/326 196
80/949 020 (zöld szám)

Válaszd ki a hozzád illő pozíciót és jelentkezz!

TARGONCAVEZETŐ ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ

Mozgásszervi
problémái vannak?

Közérzetét jobbá tesszük, 
mozgékonyságát javítjuk. 

Fájdalmát jelentősen
enyhítjük, vagy 
megszüntetjük.

Hát-, derék-, gerinc-, 
ízületi és reumatológiai 
fájdalmait hatásosan

kezeljük gyógyszerek és 
sorban állás nélkül, 

természetes módszerekkel és 
eszközökkel.

Amennyiben már 
az első alkalommal 

nem érez kisebb javulást, 
úgy az a kezelés Önnek 

INGYENES!
Időpont egyeztetés: 

H.-P-ig 12-17 óra között.
Telefon: 06-30/972-6002

márc. 26. Emánuel, Larissza, márc. 27. Hajnalka, Lídia, márc. 28. Gedeon, Johanna, 
márc. 29. Auguszta, Jónás, márc. 30. Nagypéntek, Zalán, márc. 31. Árpád, Benő, ápr. 1. Húsvét, Hugó

A Vöröskő Kft. veszprémi irodaházunkba keresünk megváltozott 
munkaképességű 4 órás takarító munkatársat!

Feladatok: Az iroda és berendezések tisztán tartása és 
portalanítása. A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása.

Az állás betöltésének előfeltétele az érvényes orvos-bizottsági 
határozat, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra való

jogosultságról szóló dokumentumok megléte.
Önéletrajzát az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk

„MMK Takarító-Veszprém” jeligével.

Megváltozott munkaképességű
Takarító:

Egyéni vállalkozó kőműves munkát vállal, 
építés, bontás, térkövezés, nyílászárók 
beépítése. Tel.: 06-70/603-1306
Bioptron lámpát, színterápiát, légterápi-
át vásárolok azonnal, készpénzért! Hívjon 
bizalommal! +36-20/497-5461

Megbízható, gyakorlattal rendelkező gon-
dozónő idős beteg segítését, gondozását 
vállalná, akár 24 órában is. (Váltótárs is len-
nék.) +36-70/202-2309

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Forgalomból kivonandó gépjárműveket 
átveszünk ár megegyezés szerint. Hivata-
los bontási papírt adunk. Teljes körű ügyin-
tézés. Tel.: +36-70/593-2299

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, pad-
lástól pincéig, lomelszállítás, épületbon-
tás, udvartakarítás. +36-30/581-9798
Herendi, kávés-, teás étkészlet, dísztárgy 
figurák. Ékszer, régi bizsuk, borostyán és 

teljes körű hagyaték. Készpénzes felvá-
sárlás. +36-70/6755117
Dunnákat, párnákat 23.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, örökséget, bizsukat, éksze-
reket vásárolok. +36-30/272-4436
Eladó 67 mm szélességű csiszolt tölgy lam-
béria 125 és 140 cm hosszúságú. +36-
30/906-6188

Kompresszor 380-as, mozgatható, eladó. 
Tel.: +36-70/324-1192 (Veszprém)

Régi antik bútorokat, hagyatékot/dísztár-
gyakat, festményeket, ezüstöket, porce-
lánokat (Herendi/Zsolnay) vásárolok. Tel.: 
+36-30/849-4786

Saját részre vásárolok festményt, porcelánt, 
mindennemű régiséget, teljes hagyatékot. 
+36-30/458-7765

Figyelem! Vásárolok hagyatékot, bontó-
széket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, 
szarvasagancsot, vadászhagyatékot, kis és 
nagy mennyiségben vashulladékot, színes-
fémet. Érd.: +36-20/350-5765

Készpénzért veszek bakelit lemezeket, dia-
filmeket, diavetítőt, régi pénzeket, kitünteté-
seket. +36-30/1949-356



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

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

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

VAGYONŐRI ÁLLÁS

+36-70/9340-713
hr@jusec.hu

Balatonfüredi bankfiókba
vagyonőr kollégát
keresünk azonnali

kezdéssel. Hosszú távú
munkalehetőség,

megbízható és
kiszámítható jövedelem.

BOND ÉKSZER * ZÁLOG
8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 3/A., tel.: 88/411-737

TAVASZINDÍTÓ AKCIÓINK

Minden új 
arany ékszer 

vásárlása esetén
- 1000 Ft/gr

kedvezményt adunk!

Minden óratípusunkból
15% kedvezmény

*
További 

5% kedvezmény 
törzskártyával 

rendelkező 
ügyfeleinknek

Ajánlat érvényes: 2018. 03. 19–29-ig, ezen belül a készlet erejéig.

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 településeken 46.000 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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Felvételt hirdetünk az alábbi munkakörökre:

• műszerész /távközlés/ középfokú műszaki szakképesítés. Telephely: Sopron vagy Szombathely
•  műszerész /biztosítóberendezés/ műszerész vagy villanyszerelő szakképesítés,  

Telephely: Sopron, Szombathely, Csorna vagy Répcelak
•  technikus /biztosítóberendezés/ érettségi és középfokú szakmai iskolai végzettség, technikusi 

szakképzettség (műszerész vagy villanyszerelő). Telephely: Sopron
• villamos Felsővezeték szerelő vas- vagy villamos ipari szakképesítés. Telephely: Fertőszentmiklós
• sínhegesztő hegesztő-lakatos és sínhegesztő szakképesítés, Telephely: Csorna vagy Szombathely
• hídász szakmunkás burkoló, kőműves lakatos, hegesztő, festő szakképesítés. Telephely: Szombathely
• vasútépítő szakmunkás/kitérőlakatos/ fémipari szakképesítés, Telephely: Csorna
• pályamunkás alapfokú iskolai végzettség. Telephely: Csorna vagy Rajka
• váltókezelő alapfokú iskolai végzettség. Telephely: Szombathely
•  víz- és gázszerelő: vízvezeték-, fűtés- vagy gázszerelő szakképesítés.  

Telephely: Sopron vagy Szombathely.
• dísznövénytermesztő /határozott időre/: szakmunkás bizonyítvány, Telephely: Sopron.
• gondnok /határozott időre/: befejezett alapfokú állami iskolai végzettség. Telephely: Fertő-tó.
•  villamosmérnök /ingatlangazdálkodási koordinátor/: felsőfokú szakirányú állami iskolai 

végzettség – villamosmérnök. Telephely: Sopron.
• villanyszerelő: villanyszerelő szakképesítés. Telephely: Szombathely.
•  villanyszerelő /szabványossági/: villanyszerelő szakképesítés, érintésvédelmi, villámvédelmi és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgáló vizsga. Telephely: Szombathely vagy Sopron.
• bútorasztalos: asztalos, bútorasztalos szakképesítés. Telephely: Szombathely.
• művezető /építési/: érettségi, technikusi iskolai végzettség (építőmesteri). Telephely: Szombathely.
•  szakaszmérnök /építményi/: felsőfokú műszaki állami iskolai végzettség, (építészmérnök,  

építőmérnök, épületgépész, villamosmérnök) Telephely: Szombathely.
• kőműves: kőműves, burkoló szakképesítés. Telephely: Sopron.
•  vezető jegyvizsgáló: középfokú állami iskolai végzettség (érettségi).  

Telephely: Sopron és Szombathely. Szükség esetén szállást biztosítunk.

jelentkezés:
• A GYSEV Zrt. honlapján (www.gysev.hu): Karrier/Nyitott pozícióknál. 

Link: https://www2.gysev.hu/rolunk/karrier/nyitott-poziciok/
• Elektronikus úton a karrier@gysev.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal a pályázott munkakör 

megjelölésével
• Önéletrajz postai úton történő feladásával (elérhetőség megjelölése, végzettség, szakképesítés) a 

GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király utca 19. Humán Gazdálkodás címre 

jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Felvételt hirdetünk az alábbi munkakörökre:

Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Minden szervezetet a munkatársai határoznak meg leginkább. 
Hiszünk abban, hogy szervezetünk hosszú és rövid távú sikeré-
nek alapját a munkavállalóink tudása, képessége, hozzáállása, 

fejlődési igénye határozza meg.


