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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

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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A következő tájékoztató, regisztráció és
tesztírás időpontja és helyszíne:
Várpalota - Jó Szerencsét 

Művelődési Központ
2019. március 26. (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
2-3 hónapos németországi betanulással

operátorokat, anyagfeltöltőket, minőségellenőröket,
bejövő áru ellenőröket, oktató-trénert

karbantartó technikusokat, teszt technikusokat,
folyamat technikust

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

operátorokat, gépkezelőket, kábelkonfekcionálókat
kézi összeszerelőket, forrasztókat,

(ülő, vagy álló munkakörök)
 (SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

Targoncavezetőket, Fémipari szakmunkásokat
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

CAFETERIA, 60%-os MŰSZAKPÓTLÉK
PRÉMIUM, JELENLÉTI PÓTLÉK, ÖTLETPÉNZ

MUNKATÁRS AJÁNLÁSI RENDSZER, 
SPORTTÁMOGATÁS
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Veszprémi húszemeletesben eladó 
lakást keresek. +36-20/346-6898
Készpénzes Ügyfeleimnek eladó laká-
sokat, egyéb ingatlanokat keresek. 
+36-20/346-6898

ÁLLÁST KÍNÁL
Ausztriai nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, +36-30/313-3516 (Pabian&Partners)
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyaró-
vár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlatai-

ból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8–20 óráig a +36-70/639-9920 tele-
fonszámon -JOBmotive Kft.-
Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit biztosí-
tunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Tel.: +36-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 

biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: +36-
70/600-9021 -JOBmotive Kft.-
Vagyonőröket keresünk kiemelt bére-
zéssel hamarosan induló zánkai mun-
kavégzésre 24/48 órás munkarend-
be, alkalmazotti jogviszonyban. Érdek-
lődni: +36-30/324-6527 (Maximum 
Guarding Kft)
Székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be, egy műszakos munkarendbe, 
azonnali kezdéssel, betanított mun-
kásokat keresünk! Jelentkezni a 
betanítottmunka16@gmail.com címen, 
vagy a +36-20/234-6272-es telefonszá-
mon lehet! Textrade Kft.
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, pétfürdői 
NZrt. telephelyére hőszigetelési, fém-
lemez burkolási és állványozási mun-
kavégzésre. Pályakezdők jelentkezé-
sét 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 
megküldeni. 
Minősített hegesztőket keresünk! 
Kiemelt bérezéssel keresünk hegesz-
tőket tapolcai partnercégünkhöz. 
Minősítés előny, de nem feltétel. Amit 
kínálunk: hosszú távú munkalehető-
ség, kimagasló bérezés, útiköltség 
támogatás. Jelentkezés önéletrajzzal 
a hegmunka77@gmail.com címen. 
További információ: +36-70/239-4211 
(NexCom Kft.)
CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszú távú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezéssel 
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es kör-
zetből 100%-os utazási költségtérítés, 
távolabbról érkező kollégáknak igé-
nyes díjmentes szállás biztosított. +36-
70/527-2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.) 

Gépkocsivezetőt keresünk márkói 
telephelyre „C” vagy „CE” kategóri-
ás jogosítvánnyal belföldi áruszállítás-
ra. Munkarend reggeltől délutánig. Tel.: 
+36-20/364-5299 (Illés Róbert e.v.)

KIADÓ LAKÁS
Pécs, Herman O. utcai 1,5 szobás, igé-
nyes lakás, bútorozottan, gépesítve hosz-
szú távra kiadó. Belvároshoz közel, gyö-
nyörű panorámával, csendes környe-
zetben. Bérleti díj: 100 ezer Ft+rezsi. 
Tel.: +36-30/528-9519

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó 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
Szőnyeg- és kárpittisztítás lakásonként 
1.500 Ft-tól. Bőr garnitúrák tisztítása. 
Telefon: 06-20/976-3161, 88/460-354 
Műanyag nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók egyedi akciókkal, nyugdí-
jas kedvezménnyel. Érd.: +36-20/271-
1116
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel +36-
30/340-5089
„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
+36-20/256-3324!”
Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes lemez-
zel és Tondach cseréppel. Régi tető fel-
újítása, lapostető szigetelés. Számla-
képesen: Mátyás Európa Hu Kft. +36-
30/377-1758, +36-70/219-9107, +36-
20/266-4701
Lakásfelújítás! Tisztasági festést, 
csempézést, járólapozást, parkettá-
zást, külső- belső szigetelést vállalok. 
+36-30/626-2040
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel.: 
+36-20/481-8124 

márc. 25. Irén, Irina, márc. 26. Emánuel, Larissza, márc. 27. Hajnalka, Lídia

Várpalotai munkahelyre
sütőipari betanított 
munkásokat és pék 

szakmunkásokat keresünk.
Jelentkezni 8-12 óráig 

személyesen, a Várpalota, 
Péti út 46. sz. alatt 

(Pannon-Sütő Kft.) lehet.
Önéletrajzot 

a szallitasvezeto@pannonsuto.hu 
e-mail címre várunk.

KERESSÜK A CONTINENTAL

CSAPATÁBA!

FELADAT:
• Megfelelő minőségű és mennyiségű termék gyártása

  a munkautasításban előírt folyamatok szerint,

• Vizuális termékellenőrzés, minőségellenőrzés,

• Műszakonkénti gyártósori takarítások elvégzése.

ELVÁRÁSOK:
• Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség,

• Három műszakos munkarend vállalása.

OPERÁTOR

Jelentkezés:

Három műszakos munkarend vállalása.

Bővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbiBővebb információval kapcsolatban keressen minket az alábbi
telefonszámon: 06/20 440 8543, vagy küldje el önéletrajzát 
a pozíció megnevezésével a karrier.veszprem@continen-
tal-corporation.com e-mail címre!



2019. március 22.    3

Szobafestést, gipszkartonozást külső 
homlokzatszigetelést vállalok, gyorsan, 
szakszerűen. +36-70/608-9519
Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók 
márciusban 50%-os kedvezménnyel, 
nyugdíjasoknak +10%. +36-20/500-
8185
Családi házak teljes körű felújítása 
rövid határidővel, összeszokott csa-
patommal. Külső belső munkálatok, 
kőműves- és ács munkák, burkolási 
munkálatok, térkövezés, hőszigetelés, 
udvarigazítás stb. Ingyenes helyszíni 
felmérés. +36-30/557-0416

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777
Forgalomból kivonandó gépjárműve-
ket átveszünk ár megegyezés szerint. 
Hivatalos bontási papírt adunk. Teljes 
körű ügyintézés. Tel.: +36-70/593-2299
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásá-
rolom. +36-70/424-7820 

Opel Vectra C 1,9 CDTI, kombi, 2006. 
12. havi, 2020. szeptemberig műszaki-
val, automata váltós, sok extrával eladó. 
Irányár: 1.400.000 Ft. +36-30/524-1696

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, pad-
lástól pincéig, lomelszállítás, épületbon-
tás, udvartakarítás. +36-30/581-9798
Lakás-, udvartakarítás, lomtalanítás, 
bontás, szemét és sittszállítás. +36-
30/348-9612
Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/kg-ig 
bontóasztalokat, fateknőket, hagyaté-
kot vásárolok. +36-20/479-5287
Költözés miatt bútorok és egyéb tárgyak 
olcsón eladók. Tel.: +36-20/366-3301

Palántázó poharak, cserepek, műanyag 
vödrök, hordók, fólia vázak, Carborobot 
kazán, cseh daraszén eladók. +36-
30/224-3365

Készpénzért veszek könyveket, bake-
lit lemezeket, diafilmeket, diavetítőt, régi 
pénzeket. +36-30/194-9356

Új, alig használt sapkák, ruhák, kabátok, 
nadrágok, felsők, cipők féláron eladók. 
+36-20/495-8867

TÁRSKERESŐ
59 éves, özvegy hölgy keresi 
korban hozzá illő, rendezett körül-
mények között élő, káros szenve-
délyektől mentes párját. Tel.: +36-70/591-
1437

márc. 28.  Gedeon, Johanna, márc. 29. Auguszta, Jónás, márc. 30. Zalán, márc. 31. Árpád, Benő

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

Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, családias légkört 
teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból barátokká válni… Ez a dm!

Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt időszakban  
˝Legjobb munkahely˝ és ˝Családbarát munkahely˝ díjjal gazdagodott a negyedszerre 

elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged nyílik  
munkatársként csatlakozni hozzánk, az alábbi pozícióba:

ELADÓ-PÉNZTÁROS
heti 20 óra

határozott idejű munkaviszony
Hova keressünk új munkatársunkat?

Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar

Mire számíthatsz nálunk?
• A dm üzletpolitikájának megvaló-

sítása
• Szakszerű tanácsadás nyújtása a 

vásárlóknak
• Pénztárgép kezelése
• Árupakolás, a polcok feltöltése
• Pontos készletszámolás, leltározás-

ban való részvétel
• Munkaterület rendben és tisztán-

tartása

És mi mit kérünk tőled?
• Szakirányú kereskedelmi végzettség
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
• Jó kommunikációs képesség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Jó problémamegoldó készség
• Fizikai munka iránti nyitottság
Mi növelheti tovább az esélyeidet?
• Szakirányú eladói tapasztalat
Egyéb információ
• Változó műszakbeosztás, túlnyomó-

részt délutános munkavégzés

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet  
és szívesen csatlakoznál a dm csapatához, kérjük, 

jelentkezz a www.karrier.dm.hu oldalon  
az „Állásajánlataink” menüpont alatt.



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

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: 2019.03.25. 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

VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .
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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

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!

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


