
V E S Z P R É M  É S  K Ö R Z E T E  2019. január 11., XXVI/2

• Villany-, vízszerelés 
• Festés-mázolás-

tapétázás
• Burkolás 

• Kőműves munkák

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Kovács Zoltán:
06-20/469-6203

• Velencei karnevál NON-STOP  febr. 22-24. és
márc. 1-3., akciós ár jan. 18-ig  13.000 Ft/fő

    • Busójárás Mohácson  márc. 03.  7.000 Ft/fő
   • Szlovéniai ízelítő  március 15-16. (2 nap/1 éj, reggeli)  36.500 Ft/fő

• Prága  március 15-17. (3 nap/2 éj, hotel 4*, reggeli)  46.900 Ft/fő
 • Krakkó-Auschwitz-Wieliczka-Zakopane

március 15-17. (3 nap/2 éj, hotel 3*, reggeli)  40.700 Ft/fő
• Kittsee csokoládégyár-Pozsony városnézés  április 13.  6.000 Ft/fő

• Kirándulás a Plitvicei tavakhoz  május 25.  11.000 Ft/fő

Adminisztrációs díj: 500 Ft/fő
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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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AMIT KÍNÁLUNK:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Bérezés: bruttó 230.000 Ft-tól műszakpótlékkal (3 műszak esetén)
• Cafeteria: bruttó 350.000 Ft/év
• Hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 Ft/hó
• Belső munkatárs ajánlási rendszer: nettó 50.000 Ft-tól
• Ingyenes céges buszjárat
• Féléves bónusz
•  „Számíthatsz ránk!” program  

(dolgozói segítségnyújtási program)
• Jó teljesítmény esetén akár 1 év után előrelépési lehetőség

Kezd az Új Évet a Denso-nál! 
Legyél tagja egy nemzetközi, dinamikusan fejlődő vállalatnak!

Várjuk jelentkezésedet 

TERMELÉSI OPERÁTOR 
munkakörben.

Felvételi napok a Denso-nál minden csütörtökön reggel 6 órakor.
Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és csatlakozz hozzánk!

Regisztráció: 06-30-855-03-01 vagy job@denso.hu 24
62
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A koncert a
  

támogatásával jön létre.

Kapunyitás: 19.30 • Jegyek 3000 Ft-os áron kaphatók a helyszínen, 
valamint a tixa jegyértékesítő rendszerében: www.tixa.hu/ismerosarcok

2019. 01. 25. • 20:00

Ajka
Nagy László

Ajka
Nagy László

Ajka
Művelődési Központ

Ajka
Művelődési Központ

Ajka

Teljesen megújult a helyi járatos
buszközlekedés Veszprémben.
Erről a veszprémi közgyűlés döntött idén jú-
niusban, a decemberi közgyűlés alkalmával 
pedig jóváhagyták a közszolgáltatási keret-
szerződést a V-Busz Veszprémi Közlekedé-
si Kft-vel.

Bíbor színű autóbuszok jelentek meg Veszp-
rém utcáin az új évben, mostantól ezek bizto-
sítják a közösségi közlekedést Veszprémben 
a V-Busz Kft. üzemeltetése alatt. Az átállás 
nem ment zökkenőmentesen, az első napok-
ban nem állt rendel-
kezésre elegendő 
buszsofőr, illetve 
nem érkeztek meg a 
várt járművek sem. 
Január 13-ig ingye-
nesen lehet közle-
kedni a helyi járatos 
buszokon, így min-
denkinek lehetősége 
van megismerkedni 
az új járatokkal, me-
netrenddel, valamint 
a már megérkezett 
buszokkal, amik 
az eddigieknél fia-
talabbak, alacsony-

padlósak, illetve légkondicionálóval felsze-
reltek.

A 2019. január 1-jével életbe lépő menetrend 
elérhető az interneten, a www.vbusz.hu olda-
lon, illetve aki nyomtatott formában szeretné 
magánál tudni, annak egy jól áttekinthető, szer-
kesztett változatot elkészítünk a Veszprém és 
Körzete Szuperinfó szerkesztőségében (Veszp-
rém, Kossuth u. 10., fszt. 9.) 8200 .hu

MEGKEZDTÉK A FENYŐFÁK BEGYŰJTÉSÉT
A „VHK” Nonprofit Kft. tájékoztatója szerint a tömbházas területeken
2019. január 8-tól végzik a fenyőfák gyűjtését Veszprémben.

A társaság erre a célra külön járatot indít, de kizárólag a LAKÓTELEPEKEN, 
A TÖMBHÁZAS ÖVEZETEKBEN. Itt a fákat a hulladékgyűjtő edények közvetlen 
környezetébe kell kihelyezni, lehetőleg kupacokat képezve. Az összegyűjtött fák 
zöldhulladék hasznosítóhoz kerülnek, aki vagy termikus hasznosításra vagy kom-
posztálásra veszi át a zöldeket.

A CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEKBEN külön gyűjtőjárat nem fog dolgozni. A kertvá-
rosi övezetben élők a saját gyűjtőedényük mellé helyezzék ki fenyőiket, lehetőleg 
a kommunális hulladék gyűjtési napjain, így együttesen azok is elszállításra kerül-
nek.

Lehetőség van leadni a fenyőket a Kistó utcai Hulladékgyűjtő udvarban is.

Ahogy minden zöldhulladék gyűjtésnél, itt is fontos, hogy a fák tiszta állapotban 
kerüljenek az utcára, azaz ne legyenek rajtuk papír-, fém- vagy műanyagdarabok 
díszekről, szaloncukrokról. 8200 .hu

Előzzük meg a kéménytüzeket! 
Javában tombol a tél, a fűtési szezon közepén járunk, most 
vannak leginkább igénybe véve fűtőberendezéseink.

A fűtési időszak egyik legnagyobb kockázatát azonban éppen a 
kéményeink elhanyagoltsága jelenti. Komoly veszélynek teszik 
ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy fűtenek, hogy elmu-
lasztották a fűtőeszközük éves karbantartását, vagy nem meg-
felelő tüzelőanyagot használnak. Ilyenkor a kéményben izzó 
korom meggyulladhat, ami könnyen átterjed a tetőre, vagy a 
tüzelőberendezés mellett tárolt éghető anyagok miatt az egész 
lakásra.

Egyre nagyobb azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelő-
anyaggal fűtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor ke-
letkező korom pedig lerakódik a kémény falára. Az egyre vasta-
gabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, magas hő 
hatására ez a lerakódás akár meg is gyulladhat.

A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve elérhető 
a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon, vagy 
a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt. 8200 .hu

Hosszú hétvégék 2019-ben
• Március 15., péntek: háromnapos hosszú hétvége lesz.

• Április 19-22., péntek-hétfő: nagypéntektől húsvét hétfőig 
 tartó hosszú hétvége. 

• Június 10., hétfő: pünkösdi hosszú hétvége. 

• Augusztus 20., kedd: Ebben az esetben augusztus 19-e 
 pihenőnap lesz, amit augusztus 10-én kell ledolgozni.

• November 1., péntek: hosszú hétvége, három nappal

• December 25. és 26., szerda és csütörtök: karácsonykor 
 24-ével, szenteste napjával és 27-e, pénteki pihenőnap-
 pal is megtoldják a hétközepi ünnepnapokat, aminek 
 következtében hatnapos pihenés jut a munkavállalóknak.

• Május 1, október 23. és január 1. a hét közepére, szerdá-
 ra esik, így ezek az ünnepek csak egy-egy napos pihenést 
 jelentenek 2019-ben. 8200 .hu
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A R CO N I C
Innovation, engineered

Szeretnél:
•  szakmailag fejlődni és mozgásban 

tartani a világot?
•  munkáddal hozzájárulni repülőgépek 

megépítéséhez?
•  büszkének lenni, hogy a kezedből 

kikerülő termékek ott vannak a 
kamionokon, hidakon,szélmalmokon, 
műholdakon, és még a Marson is?  

Ha igen, gyere és csatlakozz az Arconic-
Köfém Kft. nemesvámosi csapatához – 
változtass az életeden!

Amit kínálunk:
• Szakmai kihívás, fejlődési lehetőség
•  Hosszú távú, stabil foglalkoztatás, 

saját állományban
• Nemzetközi multinacionális környezet
• Munkába járás támogatása
•  Tiszta, rendezett üzemi 

munkakörülmények
•  Versenyképes juttatások 

(13. havi fi zetés, cafetéria, havi és éves 
bónusz)

•  Egészségbiztosítás, önkéntes 
nyugdíjpénztári befi zetés

•  Törvényi előírásnál magasabb 
műszakpótlék

•  Vállalati rendezvények, sport 
programok

•  Egészségfejlesztés: egészségügyi 
szűrőprogramok, gyümölcsnap

Önéletrajzodat várjuk a

 nemesvamos@arconic.com 

e-mail címre

Építsd tovább velünk a karriered!
Munkavégzés helye: Nemesvámos

Nyitott pozícióink:
•  Esztergályos/ 

CNC esztergályos
• Felületkezelő
• Gépbeállító
• Beállító lakatos
• Köszörűs
• Anyaggazda
• Operátor

76 éve Magyarországon és a világ 
élvonalában

24
60

73 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

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
az allas@halker.hu 

címen lehet. 
Jelige: Veszprém. 

További információ: 
30/215-4760
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Az akció 8-16 óráig tart, és a szerkesztőségben (Veszprém
, Kossuth u. 10. fsz. 9.) feladott, veszprém

i Szuperinfóban m
egjelenő apróhirdetésekre vonatkozik!

AMIT KÍNÁLUNK:
 KIEMELKEDŐ BÉREZÉS (br. 1100 Ft/óra -tól)

 MŰSZAKPÓTLÉKOK: 15 % - 50 %
 HAVI AJÁNDÉKCSOMAG
 INGYENES CÉGES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL 

 FIZETÉSI ELŐLEG
 INGYENES MUNKARUHA ÉS CÍPŐ Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

TÖBB IRÁNYBÓL 
06 20 216 56 10

CSOMAGOLÓ

VESZPRÉMI ÉLELMISZERIPARI PARTNERÜNKHÖZ 
KERESÜNK AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA 

MUNKATÁRSAKAT AZONNALI KEZDÉSSEL:

CSOMAGOLÓ
kereset: 

nettó 180.000 Ft-tól

245908
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INGATLAN

Eladó ingatlanokat keresek 
befektetők részére. Hompó 
Eszter OTP Ingatlanpont 
+36-30/348-0414  
 
 
 
 
 
   

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 700 Ft/db. Tel.: +36-
20/204-2382

ÁLLÁST KÍNÁL
Veszprémi munkavégzésre, 
8 órában takarító munkatár-
sakat keresünk. Érd.: +36-
20/400-9168; P.Dussmann 
Kft.
A Georgikon Tanüzem 
Nonprofit Kft. keszthe-
lyi szarvasmarha telepére 
2 fő tehenészeti dolgozót 
keres. Bentlakás megoldott, 
mezőgazdasági gépkeze-
lő, inszeminátor végzettség 
előnyt jelent, párok jelent-
kezését is várjuk. Az aláb-
bi számon lehet érdeklődni: 
+36-30/539-3299
Boczkó&Boczkó Kft. mun-
kájára igényes munkaválla-
lókat keres, pétfürdői NZrt. 
telephelyére hőszigetelési, 
fémlemezburkolási és áll-
ványozási munkavégzésre. 

Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzett-
ség nem szükséges. Érdek-
lődni +36-30/792-6377 tele-
fonszámon 8–16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önélet-
rajzokat az iroda@boczko.
hu e-mail címre kérnénk 
megküldeni.  
Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
(Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalat-
ok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, uta-
zást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosí-
tunk. Érdeklődni 8–20 óráig 
a +36-70/639-9920 telefon-
számon - JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 
3 műszakos munkarendbe. 
A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémi-
umot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd.: +36-
70/600-9021 - JOBmotive 
Kft.-
Nincs munkád vagy válta-
ni szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetkö-

zi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelő-
leget biztosítunk. Érd.: +36-
70/415-9020 -JOBmotive 
Kft.-
Ausztriai night klub keres 
pultos kolléganőt társal-
gási szintű németnyelv-
tudással. +43/6601582020 
(Pabian&Partner)
„D” kategóriás jogosítvány-
nyal autóbusz-vezetőt kere-
sünk szerződéses járatunk-
ra. Lehet nyugdíjas is. +36-
70/984-4630, H–P: 8–15 
óráig, Nexus Busz Kft.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. +36-70/637-4750. 
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698
Napelem: INGYENES  
felmérés, tájékoztatás!  
napelem50@gmail.com
Szőnyeg- és kárpittisztítás 
lakásonként 1.500 Ft-tól. Bőr 
garnitúrák tisztítása. Telefon: 
06-20/976-3161, 88/460-354  

jan. 14. Bódog, jan. 15. Loránd, Lóránt, jan. 16. Gusztáv, Fanni, jan. 17. Antal, Antónia

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
Megjelenik:  Minden héten pénteken Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Felsőörs, Herend, Inota, 

Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Várpalota, 
Veszprém, Veszprém-Gyulafirátót, Veszprém-Kádárta,

Zirc településeken 48.500 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: ADC Hungary Kft.

Terjeszti:  Westpost Kft.  
A Szuperinfó fizetett 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

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

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

1 műszakos munkarendbe
Áru-összekészítőket, Targoncavezetőket

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat,
(ülő, vagy álló munkakörök)

csomagolókat, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat
(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
a Készenléti lakótelepről – Inotáról – Várpalotáról

Berhidáról, Pétfürdőről, és a környező településekről

FÉMIPARI MUNKAKÖRÖK
CNC gépkezelőket, esztergályosokat, lakatosokat,
gépbeállítókat, felületkezelőket, és egyéb fémipari 
szakmával rendelkező munkatársakat is keresünk
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NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

Válasszon akár heti
2-3 napban is végezhető

MUNKÁINK közül! 
• Pénztáros

• Eladó
• Árufeltöltő
• Takarító

 • Betanított munkás
Pannon-Work Silver

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Hétfő-Péntek 10.00-16.00
Veszprém, Kereszt u. 9.

88/560-362
veszprem@pannonwork.hu
www.pannonworksilver.hu

TÁRS A MUNKÁBAN

Veszprémi székhelyű 
építőipari cég hosszútávú

irodai és fizikai munkavégzésre 
munkatársakat keres az alábbi 

munkakörökre:
Műszaki előkészítő

Feltételek:
• legalább középfokú szakirányú 

végzettség

Építésvezető:
Feltételek:

• legalább középfokú szakirányú 
végzettség

Nehézgépkezelő
Feltételek:

• OKJ-s bizonyítvány
• új jogszabályoknak megfelelő

hatósági bizonyítvány
• nehézgépkezelő munkakörben 

szerezett tapasztalat

Építőipari segédmunkás
Feltételek:

• 8 általános iskolai végzettség

Építőipari szakmunkás
Feltételek:

• szakirányú végzettség

Tehergépkocsi-vezető
Feltételek:

• PÁV • GKI kártya
• jogosítvány

Fényképes önéletrajzokat
a veszpremikft.allas@gmail.com

e-mail címre várjuk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
számviteli ügyintéző munkakör

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

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

Betöltendő munkakör: számviteli ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok: 
- A VMJV Önkormányzat és a hozzá tartozó szervezetek tekintetében 
 a gazdasági eseményekkel kapcsolatos számviteli feladatainak ellátása.
- Analitikus nyilvántartások vezetése.
- Zárlati feladatok ellátása.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
   • büntetlen előélet
   • cselekvőképesség
   • magyar állampolgárság
   • iskolai végzettség: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai 
  végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés
   • egészségügyi alkalmasság
   • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség

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: 2019. január 9. 

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személy-
zeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2019. január 25-ig kerülnek elbírálásra. 
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban 
értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemez-
zel, cserepes lemezzel és 
Tondach cseréppel. Régi tető 
felújítása, lapos tető szigete-
lés. Számlaképesen: Mátyás 
Európa Hu Kft. +36-30/377-
1758, +36-70/219-9107, +36-
20/266-4701

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Forgalomból kivonandó 
gépjárműveket átveszünk ár 
megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. 

Teljes körű ügyintézés. Tel.: 
+36-70/593-2299
Használt, idős, roncs autó 
felvásárlás hivatalosan! +36-
30/733-7753
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
+36-70/424-7820

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakás-
kiürítés, padlástól pincéig, 
lomelszállítás, épületbon-
tás, udvartakarítás. +36-
30/581-9798
Ajkán újszerű állapotban lévő 
páncéltőkés Belorusz pianino, 
zongoraszékkel együtt eladó. 
+36-70/208-3422    

Készpénzért veszek bakelit 
lemezeket, diafilmeket, diave-
títőt, régi pénzeket, kitünteté-
seket +36-30/194-9356

ÜDÜLÉS
Üdüljön akciósan Hajdú-
szoboszlón 6 éj félpan-
zióval, 6 fürdőbelépővel, 
5 TB gyógykezeléssel már-
cius 03-ig 36.490 Ft/fő, vagy 
2 éj félpanzióval 11.980 Ft/
fő. 06-52/558-635

MOBILTELEFON-
SZAKÜZLET, 
újonnan nyíló 

veszprémi üzletébe
eladó kollégát keres.  

E-mail:  
hrzaktel@gmail.com     
Tel.: +36 20 382 9168  

(Zak-Tel Kft.)

VT Plasti c Gyártó Kft .

Operátor
Munkavégzés helye:
• 8200 Veszprém, Alsóerdő sor 1.
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 5 napos, 3 műszakos, napi 8 órás munkahét
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
•  Három műszakos munkarendben a kezdő bér 

198.000Ft+pótlékok
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Helyi bérlet támogatás nett ó 7000Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000Ft értékben

Jelentkezés:
VIDEOTON Ipari Park Veszprém, Alsóerdő sor 1., 88/576-253

Tesztí rás: 2019.01.15. 10 óra

VESZPRÉMI telephelyére, fröccsöntött  termék gyártásában való 
részvételhez felvételt hirdet saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi munkakörbe
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veszprémi élelmiszeripari
partnercégünkhöz keresünk

 3 műszakba 

csomagoló,
palettázó,

mix-kimérő
területre

azonnali kezdéssel
Nyugdíjasok 

jelentkezését is várjuk!
Veszprémből, illetve Várpalota, 

Pétfürdő és Balatonalmádi, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Berhida, Tapolca irányából.

Kereseti lehetőség: kb. 191.400 Ft 
alap + műszakpótlék (15-50%)

kb. nettó 170.000 Ft
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

Balatonfői Drótszövő Kft.
(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!


