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Balatonfüredi Aura Hotel szakmai 
tapasztalattal rendelkező
felszolgáló és szakács 

munkatársat keres éves állásra.
Jelentkezni az alábbi e-mail címre elküldött

fényképes önéletrajzzal lehet:
karrier@aura-hotel.hu

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.

• Velencei karnevál NON-STOP  február 22-24. (8 hely)  13.000 Ft/fő
    • Busójárás Mohácson  PÓTBUSZ  március 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

• Vásárlás a szabadkai piacon  április 13.  7.500 Ft
• Kittsee csokoládégyár-Pozsony városnézés  április 13.  6.000 Ft/fő

• Pünkösd Erdélyben – Csíksomlyói búcsú
június 5-9. (5 nap/4 éj, FP, hotel 2*) 64.900 Ft

• Görögország: Platamon és Neoi Pori busszal
május 17-27. (11 nap/8 éj, stúdió, ÖE)  27.635 Ft/fő és 29.140 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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32 m2-es, 2. emeleti garzon, Haszkovó 
utcában eladó. Irányár: 12,5 millió. 
Felújításra szorul. +36-30/377-5947 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalat-
ok állásajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, uta-
zást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8–20 óráig a +36-70/639-9920 
telefonszámon - JOBmotive Kft.- 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 

biztosítunk. Érd.: +36-70/600-9021 - 
JOBmotive Kft.-
Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahelyé-
re. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
+36-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-
Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe, egy műszakos munkarend-
be, azonnali kezdéssel, betanított 
munkásokat keresünk! Jelentkez-
ni a betanítottmunka16@gmail.com 
címen, vagy a +36-20/234-6272-es 
telefonszámon lehet! Textrade Kft.
Veszprémi üzletház 8 órás takarítá-
sára gyakorlattal rendelkező nyug-
díjas hölgyek jelentkezését várjuk. 
Bér: nettó 126.000 Ft. Érdeklődni 
munkaidőben a +36-30/856-3975-ös 
telefonszámon. Gála1 Kft.
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára 
igényes munkavállalókat keres, 
pétfürdői NZrt. telephelyére hőszi-
getelési, fémlemezburkolási és áll-
ványozási munkavégzésre. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. 
Iskolai előképzettség nem szüksé-
ges. Érdeklődni +36-30/792-6377 
telefonszámon 8–16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat 
az iroda@boczko.hu e-mail címre 
kérnénk megküldeni.  
Közintézményekbe keresünk 4 és 
8 órába udvaros munkatársakat 
Veszprémbe. Érd.: +36-70/361-1330 
Browning Securite Kft.
A P. Dussmann Kft. keres 8 órás 
takarító munkatársakat veszpré-

mi munkavégzésre! Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon lehet: +36-
20/400-9136
CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat keresünk sárvári 
munkahelyre, autóipari alkatrésze-
ket gyártó partnerünkhöz. Hosszú 
távú munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetből 100%-
os utazási költségtérítés, távolabb-
ról érkező kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított. +36-70/ 
527-2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás- 
szervező, Vendéglátó üzletve-
zető, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos 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 lakáson-
ként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák 
tisztítása. Telefon: 06-20/976-3161, 
88/460-354 
Napelem: ingyenes felmé-
rés, tájékoztatás, árajánlat!  
napelem50@gmail.com
Konyhabútorok a gyártótól! Tel.: 
+36-30/204-0396; www.italex.hu
Cégünk vállal gipszkartonszerelést, 
festést, hideg-meleg burkolást, 
vízvezetékszerelést és kőmű-
ves munkákat. +36-70/416-2409 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ács és kőműves munkát vállalok. 
Burkolás, térkövezés, teraszte-
tők, kiülők, teljes tetők felújítása,  
kivitelezése, falazás, vakolás,  
külső hőszigetelés. +36-30/701-
2822
Akciósan februárban, márciusban 
ács és tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást válla-
lok. Saját anyagból dolgozunk. (réz, 
alu, lindab, bramac). +36-70/566- 
4054
Pályázatkészítés! Referenciával, 
korrekt áron vállaljuk civil szer-
vezetek részére pályázat készí-
tését. Tűzoltó, polgárőr, horgász, 
sport, kulturális és egyéb terüle-
teken működő szervezetek jelent-
kezhetnek. Tel.: +36-70/243-0255, 
civilpalyazat20@gmail.com
Takács János ev. Ácsmunkát, kar-
tonozást, bádogozást és tetőfedést 
vállalunk. Tel.: +36-30/981-7230

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetle-
nül. 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

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés 12.500 Ft/
fő/héttől. +36-30/867-6550 Érc 
üdülő

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 
padlástól pincéig, lomelszállítás, 
épületbontás, udvartakarítás. +36-
30/581-9798
Lakás-, udvartakarítás, lomtalaní-
tás, bontás, szemét és sittszállítás. 
+36-30/348-9612
Abszolút száraz akác oszlopok bon-
tásból eladóak Felsőörsön. 17.000/
szórt m3. Érd.: +36-70/433-4750

febr. 4. Ráhel, Csenge, febr. 5. Ágota, Ingrid, febr. 6. Dóra, Dorottya, febr. 7. Rómeó, Tódor

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

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

Mark Guarding Kft.

Órabér: 

br. 1100 Ft-tól

INGYENES CÉGES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

CSOMAGOLÓ
MUNKA VESZPRÉMBEN

Cafeteria: 

br. 25900 Ft

HÍVJA MOST:

KERESET: NETTÓ 160.000 Ft-tól
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A Halker Kft. veszprémi
élelmiszer-nagykereskedelmi 

telephelyére keres:
• Adminisztrátort állandó 

éjszakás műszakba (munkaidő:  
éjféltől reggel 8-ig). 

Férfiak jelentkezését is várjuk!
• 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

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!
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-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

AZ AQWIA KFT.
– elektromos hajókat gyártó cég –

BALATONFŰZFŐI MUNKAHELYRE 
dolgozni akaró

termék összeszerelő 
munkatársat keres. 

Elvárások: 
• Megbízhatóság, pontosság
• Jó kézügyesség 
Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkahely
• Rendezett munkakörülmények
• Fiatalos csapat
• Azonnali kezdési lehetőség

Az önéletrajzokat 2019. 02. 08-ig az 
info@elektromosyacht.hu  
e-mail címre kérjük küldeni. 

Továbbá telefonos 
jelentkezéseket is várunk a 

06/70/337-8699-es telefonszámon.

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

HOSSZÚ TÁVÚ
betanított munka

Veszprémben
Telefon: 88/400-453

Man at Work Kft.

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

www.posta.hu

Magyar Posta Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága 

Várpalota 1 postájára
Balatonfűzfő  

településre  
KÉZBESÍTŐ  

munkakörbe  
munkatársakat keres

Amit kínálunk: 
– biztos munkahely,
– utazási költségtérítés,
– egyéb szociális és jóléti juttatások.

Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,
–  bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további 
felvilágosítás személyesen kérhető:   
Cím:  
Balatonfűzfő, Béke tér 1.

79x112mm_allas_Balatonfuzfo.indd   1 2019. 01. 25.   14:36

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.

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


