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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

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

EU
TR szam

: A
A

5817045

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.
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INGATLAN

Eladó házat, nyaralót keresek 
ügyfeleim részére. Hompó Esz-
ter OTP Ingatlanpont +36-30/348-
0414   
Balaton északi partján, 
Gyenesdiáson éven át üzemelő 
étterem eladó, vagy kiadó reális 
áron. Tel.: +36-30/957-1806
Bakonykutiban 420 négyszögöl 
bekerített építési telek termő gyü-
mölcsössel, 20 m2-es faházzal 
eladó. Víz, villany a telken, földgáz 
az utcában. 6.300.000 Ft. Érdeklőd-
ni: +36-70/389-1111

RÉGISÉG
Tavaszi felvásárlás! Gizella Hotel 
Veszprém, Jókai u. 48. március 13., 
március 27., április 17., május 8. 
9–12 óráig. Törtarany-fazonarany, 
briliáns ékszerek, karórák-zseb-
órák, ezüst, műtárgy, festmény, an- 
tik bútor, hagyaték. louisgaleria.hu 
Tel.: +36-30/944-7935

ÁLLÁST KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaválo-
gató üzembe, egy műsza-
kos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel, betanított munká-
sokat keresünk! Jelentkezni  

a betanítottmunka16@gmail.com 
címen, vagy a +36-20/234-6272-
es telefonszámon lehet! Textrade 
Kft.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környé-
ki) autóipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8–20 óráig 

a +36-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: +36-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-
Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat 
keres nemzetközi autóipari cég 
győri és mosonmagyaróvári mun-
kahelyére. Versenyképes fizetés 
mellé, cafeteria-t, szállást, mun-
kába járást, bérelőleget bizto-
sítunk. Érd.: +36-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-
Ausztriai night klub keres pul-
tos kolléganőt társalgá-
si szintű német nyelv-tudással. 
+43/6601582020 (Pabian&Partner)
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autó-
szerelő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: 

versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelőleg. Tel.: 
+36-70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-
A P.Dussmann Kft. keres 8 órás 
takarító munkatársakat veszpré-
mi munkavégzésre! Érdeklődni az 
alábbi teleefonszámon lehet: +36-
20/400-9136
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, +36-30313-
3516 (Pabian&Partners)
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára 
igényes munkavállalókat keres, 
pétfürdői NZrt. telephelyére 
hőszigetelési, fémlemez burko-
lási és állványozási munkavég-
zésre. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzettség 
nem szükséges. Érdeklődni +36-
30/792-6377 telefonszámon 8–16 
óráig lehet, illetve a fényképes 
önéletrajzokat az iroda@boczko.
hu e-mail címre kérnénk meg-
küldeni.  
Márkói telephelyre keresünk 
„C+E” kategóriával, GKI kártyá-
val és sofőrkártyával rendelkező 

febr. 18. Bernadett, Konrád, febr. 19. Zsuzsanna, Elza, febr. 20. Aladár, Álmos, febr. 21. Eleonóra

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 

207.000 Ft+pótlékok
• Cafetéria keret 7000Ft/hó
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Távolsági bérlet támogatás
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000 Ft értékben

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

Tesztí rás: 2019.02.18. 11 óra
AMENNYIBEN LEMARADT TESZTÍRÁSRÓL, EGYEZTESSEN IDŐPONTOT 

KOLLÉGÁNKKAL A HÍRDETÉSBEN MEGJELENT TELEFONSZÁMON!

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

határozatlan időre az alábbi munkakörbe
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gépkocsivezető kollégát. Érdek-
lődni: +36-30/946-0874, Illés 
Róbert E.V.
Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján a Magyar Imre 
Kórház Főigazgatója pályáza-
tot hirdet segédműtős és beteg-
szállító munkakör betöltésére, 
folyamatos műszakban. A mun-
kakör betöltéséhez szakképzett-
ség nem szükséges. Jelentkez-
ni: a meglévő bizonyítvány(ok) és 
önéletrajz bemutatásával szemé-
lyesen, előzetes időpont egyez-
tetés alapján Sümegi Józsefné 
ápolási igazgatónál a 06-88/521-
878 számon.
Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján a Magyar 
Imre Kórház Főigazgatója pályá-
zatot hirdet ápolói szakképesí-
téssel-szakképzett ápoló, műtős-
segédi szakképesítéssel- szak-
képzett műtőssegéd, röntgen 
szakasszisztensi szakképesí-
téssel- röntgen szakasszisz-
tens, aneszteziológia szakasz-
szisztensi szakképesítéssel- 
aneszteziológiai szakasszisztens 
munkakör betöltésére, folyama-
tos munkarendben. A munka-
kör betölthetőségének időpont-
ja: azonnal. A felhívással kap-
csolatban jelentkezni vagy érdek-
lődni személyesen, előzetes idő-
pont egyeztetés alapján Süme-
gi Józsefné ápolási igazgatónál 
lehet, szakmai önéletrajz és szak-
képzettséget igazoló dokumen-
tum bemutatásával (8400, Ajka, 
Korányi Frigyes út 1.) Telefon-
szám: 06-88/521-878
CNC-gépkezelőket, karbantar-
tó géplakatosokat keresünk 
sárvári munkahelyre, autóipa-

ri alkatrészeket gyártó partne-
rünkhöz. Hosszú távú munkale-
hetőség, kiemelten magas bére-
zéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 
50 km-es körzetből 100%-os uta-
zási költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított. +36-
70/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com (Cor-TexEuro Kft.)

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos 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 laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitú-
rák tisztítása. Telefon: 06-20/976-
3161, 88/460-354 
Gipszkarton szerelés, válaszfal-
álmennyezet-tetőtér beépítés, 
egyedi elképzelések kivitelezé-
se, festés-parkettázás referen-
ciával. Hívjon: +36-70/673-8328 
www.gipszkarton-szereles.info
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! 
+36-20/481-8124
Ács, tetőfedő, bádogos munká-
kat vállalok Lindab lemezzel, cse-
repes lemezzel és Tondach cse-
réppel. Régi tető felújítása, lapos 

tető szigetelés. Számlaképe-
sen: Mátyás Európa Hu Kft. +36-
30/377-1758, +36-70/219-9107, 
+36-20/266-4701
Napelem: kérje ingye-
nes árajánlatunkat! Felmé-
rés, tájékoztatás korrekten! 
napelem50@gmail.com
Kőműves munkákat, burko-
lást, cserépkályha, téglakályha 
építést, átrakást vállalok. +36-
70/418-8341
Nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók februárban 50%-os kedvez-
ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 
Tel.: +36-20/500-8185

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
Forgalomból kivonandó gépjár-
műveket átveszünk ár megegye-
zés szerint. Hivatalos bontási 
papírt adunk. Teljes körű ügyinté-
zés. Tel.: +36-70/593-2299

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomelszál-
lítás, épületbontás, udvartakarí-
tás. +36-30/581-9798
Abszolút száraz akác oszlopok bon-
tásból eladóak Felsőörsön. 17.000/
szórt m3. Érd.: +36-70/433-4750
Készpénzért veszek bakelit lemeze-
ket, diafilmeket, diavetítőt, régi pén-
zeket, kitüntetéseket +36-30/194-
9356
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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

febr. 22. Gerzson, Zétény, febr. 23. Alfréd, Mirtill, febr. 24. Mátyás, Jázmin

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 �zetett 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

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 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

Központi fűtés- és 
vízvezeték szerelési 
munkák kivitelezése.

+36-30/677-1232
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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

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


