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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.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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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)

Állandó szombatos munkatársakat
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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INGATLAN

Eladó ingatlanokat keresek befekte-
tők részére. Hompó Eszter OTP Ingat-
lanpont +36-30/348-0414  

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8–20 óráig a +36-70/639-
9920 telefonszámon - JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: +36-
70/600-9021 - JOBmotive Kft.  - xxxxxxx

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. Ver-
senyképes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bérelőle-
get biztosítunk. Érd.: +36-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-
Ausztriai night klub keres pultos kol-
léganőt társalgási szintű német-
nyelv-tudással. +43/6601582020 
(Pabian&Partner)
Veszprémi telephelyre személy- és 
vagyonőröket keresünk. Azil Level 
Kft.: +36-70/325-5539
Székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe, egy műszakos munka-
rendbe, azonnali kezdéssel, betaní-
tott munkásokat keresünk! Jelent-
kezni a betanítottmunka16@gmail.
com címen, vagy a +36-20/234-
6272-es telefonszámon lehet! 
Textrade Kft.
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, pétfürdői 
NZrt. telephelyére hőszigetelési, 

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített
• Igényes díjmentes szállás

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

CNC-gépkezelőket
(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló 

végzettséggel)

keresünk sárvári munkahelyre
Nettó 1.600 Ft órabér

Cor-Tex Euro Kft.

Géplakatos karbantartót
(Forgácsoló gépek karbantartására)

Minőségellenőröket
(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

jan. 21. Ágnes, jan. 22. Artúr, Vince, jan. 23. Rajmund, Emerencia, jan. 24. Timót, Xénia

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: ADC Hungary Kft.; Terjeszti:  Westpost Kft.  

I M P R E S S Z U M

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.

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
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Veszprémi székhelyű 
építőipari cég hosszú távú

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.
Practical Kft.

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

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

jan. 25. Pál, Henrik, jan. 26. Vanda, Paula, jan. 27. Angelika, Angyalka

fémlemezburkolási és állványozási 
munkavégzésre. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdeklődni 
+36-30/792-6377 telefonszámon 8–16 
óráig lehet, illetve a fényképes önélet-
rajzokat az iroda@boczko.hu e-mail 
címre kérnénk megküldeni.  
Ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, +36-30/313-3516 (Pabian&
Partner)
Ausztriába azonnali kezdéssel C 
kategóriás jogosítvánnyal, sofőr kár-
tyával és német nyelvtudással rendel-
kező sofőröket keresünk. Kétheten-

te fizetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-
Work Quality Kft. +36-70/387-9084
Veszprémi üzletház 8 órás takarítás-
ra gyakorlattal rendelkező nyugdíjas 
hölgyek jelentkezését várjuk. Érdek-
lődni munkaidőben a +36-30/856-
3975-ös telefonszámon. Gála1 Kft.
Kéményseprő ipari szolgáltató
munkatársakat keres kéményseprő
munkakörbe. Rugalmas munka-
idő, jó kereseti lehetőség, céges 
autó. (Veszprém megyei munkakörbe) 
+36-30/400-7962; Szűcs István e.v.
CO2 hegesztőket, szerkezetlakatoso-
kat keresünk Veszprém környéki mun-
kahelyre. Nettó 1.600-1.800 Ft-os óra-

bér. +36-70/206-2621, szupermunka@
index.hu (Nexcom Center Kft.)

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

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel +36-
30/340-5089
Redőnyös munkák, javítás is! Tel.: 
+36-20/938-5698 

Szőnyeg- és kárpittisztítás lakásonként 
1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák tisztítása. 
Telefon: 06-20/976-3161, 88/460-354
Napelem: ingyenes felmérés, tájékozta-
tás, árajánlat! napelem50@gmail.com
Konyhabútorok a gyártótól! Tel.: +36-
30/204-0396; www.italex.hu
Figyelem! Vállaljuk lakások festését, 
vakolását, ajtó - ablak cserét, für-
dőszoba felújítást, burkolást. +36-
70/318-7636 

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777 

Forgalomból kivonandó gépjárműve-
ket átveszünk ár megegyezés sze-
rint. Hivatalos bontási papírt adunk. 
Teljes körű ügyintézés. Tel.: +36-
70/593-2299
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásá-
rolom. +36-70/424-7820

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomelszállí-
tás, épületbontás, udvartakarítás. 
+36-30/581-9798
Mindenféle fémhulladékát azonnal 
megvásárolom. Plusz mosógép, kály-
ha, gáztűzhely stb. +36-30/620-2135
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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!

,,A Mi Gyárunk, a Te sikered és Jövőd” Gyorsított kiválasztás a HARMAN Akusztikai gyárában!

2019. január 25-26.
Igényeidhez igazodva akár szombaton, így még szabadságot sem kell kivenned.

Mindössze pár óra alatt az alábbi folyamaton mész keresztül:
Gyárlátogatás, hogy saját szemmel tapasztald meg leendő munkahelyed.

Helyszíni kiválasztás és felvétel 
(pénteken több időpontban vagy szombaton, rugalmasan hozzád illeszkedve, így még szabadnapot sem kell kivenned)

Akár helyszíni orvosi alkalmassági vizsgálat és szerződéskötés

Az alábbi pozíciókba keressük új munkatársainkat:

OPERÁTOR • ANYAGMOZGATÓ (három műszakos munkarendben)

RAKTÁROS • KARBANTARTÓ • GÉPBEÁLLÍTÓ
És amit kínálunk: 

Versenyképes bérezés- januártól megemelt bérrel 
(A betanulást követően a gyakorlat megszerzésével lehetőség nyílik vizsgarendszer alapú kategóriák szerinti bérezésre)

Könnyű fizikai munka
Tiszta, ergonómikus munkakörnyezet

Havi 10%-os termelési bónusz az alapbéren felül és Cafeteria már a próbaidő alatt is
Év végi bónuszok

Vállalati buszok ingyenes használata
Vállalati kedvezmények pl. termékek vásárlása szignifikáns kedvezménnyel

Vállalati rendezvények, nyári tábor lehetőség a munkavállalóink gyermekeinek

Akusztikai Gyár 
Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 5.

06-22-530-698

Időpontok: 
Január 25. péntek 9:00 és 15:00 órától

Január 26. szombat 9:00 órától

Mit kell tenned?
Csupán regisztrálnod szükséges az alábbi 

telefonszámon 2019.01.24.12:00-ig
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