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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

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

www.olcsofuvarok.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

CSATLAKOZZ

CSAPATUNKHOZ

Munkatársakat keresünk három műszakos,
vagy folyamatos 12 órás munkarendbe
az alábbi pozíciókba:

˝TARGONCAVEZETO

Versenyképes juttatási csomag

Kiemelkedő munkakörülmények

Útiköltség támogatása
(autó és tömegközlekedés esetén is)

Biztos, hosszú távú munkalehetőség

Családias munkahelyi légkör

Amit ajánlunk:

MIÉRT ÉRNÉD BE KEVESEBBEL?

FEDEZD FEL EGY DINAMIKUSAN

FEJLŐDŐ NEMZETKÖZI CÉG VILÁGÁT!

E-mail: veszprem@knallas.hu
Ingyenesen hívható telefon: +36/80-888-555

Jelige: KN07
Tudj meg többet: www.kuehne-nagel.hu

Jelentkezz még ma!

VESZPRÉMI

ÉS LEGYÉL EGY KIVÁLÓ

KÖZÖSSÉG TAGJA!

Minimum befejezett általános
iskolai végzettség

Targoncavezetői engedély + OKJ
targoncavezetői bizonyítvány

Pontos és precíz munkavégzés

Elvárások:

Legnagyobb

béremelésünk

az elmúlt években
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INGATLAN

Készpénzes Ügyfeleimnek 
eladó lakásokat, egyéb ingat-
lanokat keresek. +36-20/346-
6898
Eladó házat, nyaralót kere-
sek. Hompó Eszter OTP 
Ingatlanpont +36-30/348-
0414  
Veszprémi húszemeletesben 
eladó lakást keresek. +36-20/ 
346-6898
Várpalotán felújított, kitűnő 
állapotban lévő, min. 50 m2-es 
tégla lakást vennék 18 millió 
Forintig, II. emeletig magán-
személyként. +36-30/401-0022

RÉGISÉG
Felvásárlás! Gizella Hotel 
Veszprém, Jókai u.48. már-
cius 13., március 27., ápri-
lis 17., május 8. 9–12 óráig. 
Törtarany-fazonarany, brili-
áns-ékszerek, karórák-zseb-
órák, ezüsttárgyak, festmé-
nyek, antik bútorok, forga-
lomból kivont valuták, régi 
lakástextíliák (horgolások-
csipkék-hímzések), hagya-
ték. louisgaleria.hu, email:  
lakatos@mconet.hu, Tel.: +36- 
30/944-7935

ÁLLÁST KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe, egy műszakos 
munkarendbe, azonnali kez-
déssel, betanított munkáso-
kat keresünk! Jelentkezni a 
betanítottmunka16@gmail.
com címen, vagy a +36-
20/234-6272-es telefonszá-
mon lehet! Textrade Kft.
Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betaní-
tott, lakatos, targoncás, CNC-
s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8–20 óráig 
a +36-70/639-9920 telefon-
számon -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 megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: +36-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-
Nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgo-
zókat keres nemzetközi autó-
ipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget bizto-
sítunk. Érd.: +36-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő  

munkakörbe dolgozókat. Amit  
biztosítunk: versenyképes fi- 
zetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. Tel.: +36-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-
Közintézményekbe kere-
sünk 2 és 4 órába takarí-
tónőket Veszprémbe. Érd.: 
+36-70/608-1346, Browning 
Securite Kft 
Boczkó&Boczkó Kft. mun-
kájára igényes munkaválla-
lókat keres, pétfürdői NZrt. 
telephelyére hőszigetelé-
si, fémlemezburkolási és áll-
ványozási munkavégzésre. 
Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Iskolai előképzettség 
nem szükséges. Érdeklődni 
+36-30/792-6377 telefonszá-
mon 8–16 óráig lehet, illetve 
a fényképes önéletrajzokat 
az iroda@boczko.hu e-ma-
il címre kérnénk megküldeni.  
Az MTD Hungária Kft-hez 
keresünk 8 órás délelőt-
tös női munkatársat és két 
műszakos 8 órás munka-
rendbe pedig gépes takarí-
tó munkatársakat. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. 
Érdeklődni: +36-20/400-9136 
P.Dussmann Kft.
CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahely-
re, autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. Hosz-
szú távú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 
50 km-es körzetből 100%-os 
utazási költségtérítés, távo-
labbról érkező kollégáknak 
igényes díjmentes szállás 
biztosított. +36-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)
3 műszakos munkarendbe 
takarító munkatársakat kere-
sünk veszprémi munkavég-
zésre. Érdeklődni: +36-20/ 
400-9136 P.Dussmann Kft.

MUNKÁT KERES
10 fős csapattal szőlőmetszést 
vagy egyéb munkákat válla-
lunk. Tel.: +36-70/677-2619

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. +36-70/637-4750. 
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(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 
Azonnali lomtalanítás, lakás-
kiürítés, bontás, sittszállítás, 
költöztetés. +36-30/642-2549
Nyílászáró, redőny, szúnyog-
háló. Ingyenes felmérés! 
Kedvező ár! Tel.: +36-20/481- 
8124  

márc. 4. Kázmér, Lúciusz, márc. 5. Adorján, Adrián, márc. 6. Leonóra, Inez, márc. 7.  Tamás

PD Autószerviz
teljes körű gépjármű javítást,

műszaki vizsgáztatást,
autómentést vállalunk!

 
Elérhetőség:

+36-70/612-4311,
Veszprém, Paál L. u. 221
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Műanyag nyílászárók, redő-
nyök, szúnyoghálók egyedi 
akciókkal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. Érd.: +36-20/271-
1116
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés.
Holczer Dániel +36-30/
340-5089 

„Redőnyjavítás, redőny ké-
szítés! Gurtnicsere akár még 
ma! Péter úr! +36-20/256-
3324!”
Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemez-
zel, cserepes lemezzel és 
Tondach cseréppel. Régi tető 
felújítása, lapostető szigete-
lés. Számlaképesen: Mátyás 
Európa Hu Kft. +36-30/377-
1758, +36-70/219-9107, +36-
20/266-4701
Nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók márciusban 50%-
os kedvezménnyel, nyugdí-
jasoknak +10%. +36-20/500-
8185

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
Autófelvásárlás! Díjtalan 
kiszállással, műszaki vizsga 
nélkül is, márkától függetle-
nül. +36-20/442-9002 Csiklya 
Tamás
Használt, idős, roncs autó fel-
vásárlás. Hivatalosan! +36-
30/733-7753
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 

büfékocsiját megvásárolom. 
+36-70/424-7820

EGYÉB
Lakás-, udvartakarítás, lom-
talanítás, bontás, szemét és 
sittszállítás. +36-30/348-9612
Dunnákat, párnákat 26.500 
Ft/kg-ig bontóasztalokat, 
fateknőket, hagyatékot vásá-
rolok. +36-20/479-5287
Lomtalanítás, teljes lakás-
kiürítés, padlástól pincéig, 
lomelszállítás, épületbontás, 

udvartakarítás. +36-30/581-
9798
Vezetékes, 4 égős, grillezős 
gáztűzhely eladó. Irányár:
20.000 Ft. Érdeklődni: 06-88/
497-463
Régi bútorokat, dísztárgyakat, 
Herendit/Zsolnayt, festménye-
ket, ezüst tárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Tel.: +36-70/
388-1389
Készpénzért veszek bakelit 
lemezeket, diafilmeket, diavetí-
tőt, régi pénzeket, kitüntetése-
ket +36-30/194-9356

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

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

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!

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 10-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.

Ingyenes ajánlattal: Palára 
és zsindelytetőre, villas 3D 
térhatású, mediterrán, bi-
tumenes zsindelyfedés és 
Gerard, Lindab, cserepes 
lemezfedés márka kivitele-
zéssel, vízzáró tetőfestés 
javítással. Kedvező áron, 
ajándék kémény átrakással. 
www.tetokmesterei.hu +36-
30/283-0570
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MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI   
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS  
SZABADSÁGHARC 171. ÉVFORDULÓJÁN

2019

MÁRCIUS 6. SZERDA 16.00
A Petőfi-emléktábla koszorúzása
(a Megyeház téren, a régi Korona Szálló falán)

A költő 1848. március 5-6-i veszprémi tartózkodása kapcsán 
emlékező beszédet mond Márkusné Vörös Hajnalka 
főlevéltáros, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke. 
Közreműködik: Felföldi Gábor, 
a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja

A Halker Kft. veszprémi
élelmiszer-

nagykereskedelmi 
telephelyére keres:

• Tehergépkocsi-vezetőt
áruterítési feladatra, 

C kategóriás 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

Felvételt hirdetünk
az alábbi munkakörökbe:

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

• Áruforgalmi ügyintéző
• Recepciós
Szállás megoldható.


