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HATHA FLOW JÓGA 
a CK Yoga & Fitnessben!
Gyere és töltődj fel, 

a jó hangulat
garantált!

Nagy Tímea,
Veszprém, Csillag u. 1.

Telefon:
06-70/251-7086

A következő tájékoztató, regisztráció és
tesztírás időpontja és helyszíne:

Várpalota - Jó Szerencsét 
Művelődési Központ

2019. január 30. (kedd) 9 óra

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

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

www.olcsofuvarok.hu

-70%
KIÁRUSÍTUNK!

Január 24 - február 28-ig MINDEN B�RCIP�

5.000 10.000
15.000,-

Az akció a készlet erejéig, 2019. február 28-ig tart!

Járt már nálunk?

KIÁRULJUK KÉSZLETÜNKET!

Balatonfüred, Silver udvar
Központi fűtés- és 

vízvezeték szerelési 
munkák kivitelezése.

+36-30/677-1232

JELENTKEZZEN MÉG MA!

06 20 272 61 18
NEMESVÁMOSI
partnerünkhöz keresünk

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT 

2 műszakos munkarendbe
Alap órabér: br. 1250 Ft

 Műszakpótlék: (18.00-6.00) 40 %
 Teljesítmény és minőségi bónusz
 Fizetési előleg
 Bejárási támogatás

INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL 
TAPOLCA, MEZŐSZENTGYÖRGY, VÁRPALOTA
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Veszprém, Egryn 2 szobás 
földszinti lakást 2,5 szobásra 
cserélném az Egryn. Érdeklőd-
ni: +36-20/424-9554
Budapesti lakást vásárolnék 
sürgősen saját részre, kész-
pénzért azonnal! Magánsze-
mély! +36-20/911-1411
32 m2-es, 2. emeleti garzon, 
Haszkovó utcában eladó. 
Irányár: 12,5 millió. Felújításra 
szorul. +36-30/377-5947

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarorszá-
gi (Győr, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válo-
gathatsz (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 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres beta-
nított 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 Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, +36-30/313-3516 
(Pabian&Partner)  
 
 
 
 
 
 
 
Székesfehérvári ruhaválo-
gató üzembe, egy műsza-
kos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel, betanított mun-
kásokat keresünk! Jelent-
kezni a betanítottmunka16@
gmail.com címen, vagy a 
+36-20/234-6272-es telefon-
számon lehet! Textrade Kft. 

Kéményseprő ipari szolgál-
tató munkatársakat keres 
kéményseprő munkakörbe. 
Rugalmas munkaidő, jó kere-
seti lehetőség, céges autó. 
(Veszprém megyei munka-
körbe)+306-30/400-7962; 
Szűcs István e.v.
Boczkó&Boczkó Kft. mun-
kájára igényes munkaválla-
lókat keres, pétfürdői NZrt. 
telephelyére hőszigetelé-
si, 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 meg-
küldeni.  
CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat, minő-
ségellenőröket keresünk 
sárvári munkahelyre, autó-
ipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes, 
díjmentes szállás biztosított. 
+36-70/527-2554, femmunka.
eu@gmail.com (Cor-TexEuro 
Kft.)
Az Adapt Kft. targoncásokat 
keres, Győrbe, Tatabányára, 

jan. 28. Károly, Karola, jan. 29. Adél, jan. 30. Martina, Gerda, jan. 31. Marcella, Lujza

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.  
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

Veszprém megyei
MOZGÓÁRUS 

értékesítésre B kategóriás 
jogosítvánnyal 

keresünk sofőröket!
Juttatások:

versenyképes jövedelem, 
céges gépjármű és mobiltelefon! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését várjuk önéletrajzát 
a toborzas.peksegek@gmail.com

e-mail címre, vagy hívja 
a 06-30/179-8299-es telefonszámot!

Női munkavállalót keresünk
személy- és vagyonőri munkakörbe, 
recepcióra, veszprémi munkahelyre.

Érdeklődni: H.-P. 08:00-16:00;
Telefon: 30/9370-654

Mark Guarding Kft.

Felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe teljes- és
részmunkaidős foglalkoztatásban is, 

akár 4-6 órás vagy alkalmi munkavégzésben is.

Érdeklődni Joós Adél szállodaigazgatónál.
joosa@hunguesthotels.hu • +36-30/619-7631

• felszolgáló • szobalány

• általános karbantartó

Megváltozott munkaképességű dolgozók és 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Szállás megoldható.

Májusi kezdéssel:

Önéletrajzokat a szentej@hunguesthotels.hu email címre várjuk.

 161x135.
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2019.�január�25.� ���3febr. 1. Ignác, Virgínia, febr. 2. Karolina, Aida, febr. 3. Balázs, Oszkár

Oroszlányba, 2-3 műszakos 
munkarendbe, versenyképes 
fizetéssel, szállásssal és heti 
hazautaztatással. Tel.: +36-
70/882-2105

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tan-
folyam. +36-70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
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 
Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, homlokzatfes-
tés. Holczer Dániel +36-
30/340-5089    

Konyhabútorok a gyártó-
tól! Tel.: +36-30/204-0396;
www.italex.hu
Cégünk vállal gipszkar-
tonszerelést, festést, hideg-
meleg burkolást, vízvezeték 
szerelést és kőműves mun-
kákat. +36-70/416-2409
Napelem: ingyenes felmé-
rés, tájékoztatás, árajánlat! 
napelem50@gmail.com
Vállalunk kőműves munkát, 
hőszigetelő vakolást állvány-
nyal együtt, gipszkartono-
zást, festést-mázolást azon-
nali kezdéssel. +36-20/809-
8265, +36-30/657-6830
Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. Ingyenes felmé-
rés! Kedvező ár! Tel.:  +36-
20/481-8124

JÁRMŰ
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár 
megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. 

Teljes körű ügyintézés. Tel.: 
+36-70/593-2299
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777
Használt, idős, roncs autó fel-
vásárlás hivatalosan! +36-
30/733-7753

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakás-
kiürítés, padlástól pincé-
ig, lomelszállítás, épület-
bontás, udvartakarítás. +36-
30/581-9798 

Magas áron vásárolok min-
denféle régiséget, dunnákat, 
párnákat, hagyatékokat. Tel.: 
+36-30/875-8821

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

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

TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves
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VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

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

Vállalkozókat keresünk gye-
nesdiási ház bontására és/
vagy a sitt elszállítására. 
Info: http://aktaqkac.hu/
wp/?page_id=491 Tel.: +36-
70/393-6852

MINDEN APRÓ FÉLÁRON!
2019. január 28-29-én.

Apróhirdetés akció 2 NAPIG!
Az akció 8-16 óráig tart, és a szerkesztőségben (Veszprém, Kossuth u. 10. fsz. 9.) feladott,

veszprémi Szuperinfóban megjelenő apróhirdetésekre vonatkozik!
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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!

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


