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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!



2� 2019.�február�22.Rólunk. Röviden.
INGATLAN

Fűzfőgyártelep, Irinyi J. u. 11. 
számú házban     két beállásos 
garázs eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 
+36-70/220-7362

RÉGISÉG
Felvásárlás! Gizella Hotel 
Veszprém, Jókai u.48. márci-
us 13., március 27., április 17., 
május 8. 9-12 óráig. Törtarany-
fazonarany, briliáns-ékszerek, 
karórák-zsebórák, ezüsttár-
gyak, festmények, antik búto-
rok, forgalomból kivont valuták, 
régi lakástextíliák (horgolások-
csipkék-hímzések), hagya-
ték. louisgaleria.hu, email: 
lakatos@mconet.hu, Tel.: +36-
30/944-7935

ÁLLAT
Néma kacsát, vadkacsát, kaka-
sokat, selyembaromfit és posta-
galambot vásárolok. Érd.: +36-
30/843-3322

ÁLLÁST KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaválo-
gató üzembe, egy műsza-
kos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel, betanított mun-
kásokat keresünk! Jelentkez-
ni a betanítottmunka16@gmail.
com címen, vagy a +36-20/234-
6272-es telefonszámon lehet! 
Textrade Kft.
Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8–20 óráig a +36-70/639-9920 
telefonszámon -JOBmotive Kft.-
Márkói telephelyre keresünk 
„C+E” kategóriával, GKI kártyá-
val és sofőrkártyával rendelkező 
gépkocsivezető kollégát. Érdek-
lődni: +36-30/946-0874, Illés 
Róbert E.V.
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 biz-
tosítunk. Érd.: +36-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-
Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozó-

kat keres nemzetközi autóipa-
ri cég győri és mosonmagya-
róvári munkahelyére. Verseny-
képes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bér-
előleget biztosítunk. Érd.: 
+36-70/415-9020 -JOBmotive 
Kft.-
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95,
+36-30313-3516 (Pabian& 
Partners)
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő mun-
kakörbe dolgozókat. Amit biz-
tosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Tel.: +36-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-
Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján a Magyar Imre 
Kórház Főigazgatója pályá-
zatot hirdet segédműtős és 
betegszállító munkakör betöl-
tésére, folyamatos műszak-
ban. A munkakör betöltésé-
hez szakképzettség nem szük-
séges. Jelentkezni: a meglé-
vő bizonyítvány(ok) és önélet-
rajz bemutatásával személye-
sen, előzetes időpont egyez-
tetés alapján Sümegi Józsefné 
ápolási igazgatónál a 06-88/521-
878 számon.
Közintézményekbe keresünk 2 
és 4 órába takarítónőket Veszp-
rémbe. Érd.: +36-70/608-1346, 
Browning Securite Kft
Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján a Magyar 
Imre Kórház Főigazgatója 
pályázatot hirdet ápolói szak-
képesítéssel-szakképzett ápoló, 
műtőssegédi szakképesítéssel- 
szakképzett műtőssegéd, 
röntgen szakasszisztensi 
szakképesítéssel- röntgen 
szakasszisztens, anesztezio-
lógia szakasszisztensi szak-
képesítéssel- aneszteziológiai 
szakasszisztens munka-
kör betöltésére, folyamatos 
munkarendben. A munkakör 
betölthetőségének időpontja: 
azonnal. A felhívással kap-
csolatban jelentkezni, vagy 
érdeklődni személyesen, elő-
zetes időpont egyeztetés 
alapján Sümegi Józsefné ápo-
lási igazgatónál lehet, szakmai 

febr. 25. Géza, Cézár, febr. 26. Edina, febr. 27. Ákos, Bátor, febr. 28. Elemér, Oszvald

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

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
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A
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SOPRONI 
LAKATOSIPARI CÉG

EN 1090 EXC 2, 
ISO 3834-ES  

MINŐSÍTÉSSEL 

ELADÓ.
(Vevőkör kizárólag 
Ausztria területén.)

• Érdeklődés telefonon: 
06-20/665-8476, 
06-20/665-8480

vagy e-mailen: 
office@alkrometal.hu

www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6 000 



2019.�február�22.� ���3

önéletrajz és szakképzettsé-
get igazoló dokumentum bemu-
tatásával (8400, Ajka, Korá-
nyi Frigyes út 1.) Telefonszám: 
06-88/521-878
Boczkó&Boczkó Kft. munká-
jára igényes munkavállalókat 
keres, pétfürdői NZrt. telephe-
lyére hőszigetelési, fémlemez-
burkolási és állványozási mun-
kavégzésre. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdek-
lődni +36-30/792-6377 telefon-
számon 8–16 óráig lehet, illetve 
a fényképes önéletrajzokat az 
iroda@boczko.hu e-mail címre 
kérnénk megküldeni.  
Az Adapt Kft. targoncásokat és 
vontatósokat, valamint raktári 
kisegítő komissziósokat keres 
Győrbe, Tatabányára, Orosz-
lányba, 2-3 műszakos munka-
rendbe, versenyképes fizetés-
sel, szállással és heti haza-
utaztatással. Tel.: +36-70/882-
2105
3,5T gumihevederes forgó rako-
dóra, valamint Bob-Cat-re gép-
kezelőt keresek márkói telep-
hellyel. C kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkezők előny-
ben. Bér megegyezés szerint. 
Érdeklődni: +36-70/515-6459 
(Knolmayer) 

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698
Napelem: kérje ingye-
nes árajánlatunkat! Felmé-
rés, tájékotatás korrekten! 
napelem50@gmail.com
Szőnyeg- és kárpittisztítás laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr gar-
nitúrák tisztítása. Telefon: 
06-20/976-3161, 88/460-354 
Azonnali lomtalanítás, lakás-
kiürítés, bontás, sittszállítás, 
költöztetés. +36-30/642-2549

Nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók februárban 50%-os 
kedvezménnyel, nyugdíjasok-
nak +10%. Tel.: +36-20/500-8185
Akciósan februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk (réz, alu, lindab, 
bramac). +36-70/566-4054

JÁRMŰ
Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár meg-
egyezés szerint. Hivatalos bon-

tási papírt adunk. Teljes körű 
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777 
Használt, idős, roncs autó felvá-
sárlás. Hivatalosan! +36-30/733-
7753

EGYÉB
Lakás-, udvartakarítás, lom-
talanítás, bontás, szemét és 
sittszállítás. +36-30/348-9612

Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomel-
szállítás, épületbontás, udvarta-
karítás. +36-30/581-9798 
Könyvfelvásárlás! Továbbá zenei 
CD-k, bakelitlemezek, papírrégi-
ség és minden katonai jelvény, fotó 
stb. gyűjteménybe. +36-70/600-
6251

márc. 1. Albin, Albina, márc. 2. Lujza, Henriett, márc. 3. Kornélia, Frigyes

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

Amit adunk:
 rugalmas munkaidő
 útiköltség térítés
 irodai háttér
 telefon
 teljesítményarányos jövedelem
 marketing képzés
 ingyen kávé

Amit kérünk:
 alvó ügyfelek aktiválása
 új partnerek megkeresése, saját ügyfélkör kialakítása
 ajánlatkészítés, szerződéskötés
 munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok

Amit elvárunk:
 minimum középfokú végzettség
 felhasználói szintű számítógép ismeret
 jó kommunikációskészség
 precíz és felelősségteljes munkavégzés
 eredményorientáltság
 jó megjelenés
 számlaképesség

Előnyt jelent, ha:
 rendelkezel értékesítési tapasztalattal
 dolgoztál média és marketing területen

Fényképes önéletrajzodat fizetési igény megjelölésével
a bakonymedia@gmail.com címre várjuk 2019. március 1-ig.

További kérdésed van? Keress bizalommal.
Bakony Média Kft.: 30/403-7641

Stabil országos háttérrel rendelkező cégünk 
25 éve működik megbízhatóan 
a veszprémi médiapiacon. 
A megnövekedett feladatok ellátáshoz 
média tanácsadó munkatársat keresünk
online és offline felületeink értékesítésére.
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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: 2019.02.25. 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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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

FESTMÉNYVÁSÁR
Veszprém, Táncsics M. Szki. Kol-
légium ép. Táncsics t., Eötvös K. u. 1.
február 23. szombat 11-18 óráig 
február 24. vasárnap  9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!

A+B Galéria Pécs
Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041

www.apluszbgaleria.hu

ÚJ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK!

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

Veszprémi műanyagipari partnerünkhöz
keresünk új munkatársakat minőségellenőrzési, 

csomagolási feladatokra:
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség
egyszerű feladatok, 3 műszak (hétfőtől-péntekig)

álló munkaállomások
családias munkakörnyezet

kezdő alapbér – 191.000 Ft/hó
mozgó bér (2. hónaptól) – 16.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 30%

Cafeteria
Elvárás

8 általános iskolai végzettség
Női és férfi munkavállalók jelentkezését 

egyaránt várjuk!

MINŐSÉGELLENŐRZÉS-CSOMAGOLÁS

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


