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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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Felvételt hirdetünk
az alábbi munkakörökbe:

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

• Felszolgáló          • Recepciós
• Szobalány
Szállás megoldható.

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

Művelődési Központ
2019. április 2. (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, csomagolókat

(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

www.fhklima.hu
06-20/215-8333

LAKOSSÁGI KLÍMÁK,
HŐSZIVATTYÚK

FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE
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INGATLAN

Készpénzes Ügyfeleimnek eladó 
lakásokat, egyéb ingatlanokat 
keresek. +36-20/346-6898
Siófoki lakások- nyaralók 80-120 
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. 
+36-30/936-6600
Dombóvár-Gunarasfürdőn 2 szintes 
nyaraló eladó. Irányár: 14,8 millió Ft. 
+36-30/385-6557
Garázst vásárolnék Veszprémben 
1 millió Ft-ig. Telefon: +36-30/912-
6070 
Olasz-Osztrák határnál (nemzetkö-
zi sípályák közelében) háromszobás 
öröklakás 31 millióért eladó (cserél-
hető magyarba). +36-30/834-7008

ÁLLAT
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg, 
1200 Ft/db. Ingyenes szállítás. 
+36-20/980-4063

ÜZLET, TELEPHELY, IRODA
Balaton északi partján, 
Gyenesdiáson éven át üzemelő 
étterem eladó, vagy kiadó reális 
áron. Tel.: +36-30/957-1806

ÁLLÁST KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe, egy műszakos mun-
karendbe, azonnali kezdéssel, 
betanított munkásokat keresünk! 
Jelentkezni a betanítottmunka16@
gmail.com címen, vagy a +36-
20/234-6272-es telefonszámon 
lehet! Textrade Kft.
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! 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! Autóipa-
ri multi keres betanított munka-
körbe, biztonsági öv összeszere-
lő kollégákat sopronkövesdi gyá-
rába, 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.-
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 
dolgozókat. Amit biztosítunk: ver-
senyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazá-
si támogatás, bérelőleg. Tel.: +36-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-
Vagyonőröket keresünk kiemelt 
bérezéssel hamarosan indu-
ló zánkai munkavégzésre 24/48 
órás munkarendbe, alkalmazot-
ti jogviszonyban. Érdeklődni: +36-
30/324-6527 (Maximum Guarding 
Kft)
Gépkocsivezetőt keresünk márkói 
telephelyre „C” vagy „CE” kate-
góriás jogosítvánnyal belföldi áru-
szállításra. Munkarend reggeltől 
délutánig. Tel.: +36-20/364-5299 
(Illés Róbert e.v.)
Takarításban jártas női munkavál-
lalót keresünk 4, 6 órában. Munka-
idő hétfőtől péntekig, egy műsza-
kos. Fényképes önéletrajzot a 
springcleankft@gmail.com-ra vár-
juk. Érdeklődni: +36-30/464-3379 
(Spring Clean Kft) 

ápr. 1. Hugó, ápr. 2. Áron, Ferenc, ápr. 3. Buda, Richárd

Órabér: 

br. 1100 Ft-tól

INGYENESINGYENES CÉGES CÉGES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓLJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

CSOMAGOLÓCSOMAGOLÓ
MUNKA VESZPRÉMBENMUNKA VESZPRÉMBEN

Cafeteria: 

br. 25900 Ft

HÍVJA MOST:

KERESET: NETTÓ 160.000 FtKERESET: NETTÓ 160.000 Ft--tóltól 27
41

82

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!

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. április 5-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.



2019. március 29.    3ápr. 4.  Izidor, Kerény, ápr. 5. Vince, ápr. 6. Bíborka, Vilmos, ápr. 7. Herman

Boczkó&Boczkó Kft. munká-
jára igényes munkavállalókat 
keres, pétfürdői NZrt. telephelyé-
re hőszigetelési, fémlemez bur-
kolási és állványozási munka-
végzésre. Pályakezdők jelentke-
zését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdek-
lődni +36-30/792-6377 telefon-
számon 8–16 óráig lehet, illet-
ve a fényképes önéletrajzokat az 
iroda@boczko.hu e-mail címre 
kérnénk megküldeni.  
Hajóbüfékbe keresünk fő- és mel-
lékállásba munkatársakat Bala-
tonfüredre és Balatonkenesé-
re. +36-70/318-1231, +36-20/611-
7077, balaton2019@citromail.hu, 
71hajo@gmail.com, Riba János
Veszprémi munkavégzésre, gépes 
takarításra és udvaros felada-
tok ellátására férfi munkatársa-
kat keresünk, valamint egyműsza-
kos munkarendbe takarítónőket 
keresünk. Érdeklődni: +36-20/400-
9168, P.Dussmann Kft.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. +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 laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr garnitú-
rák tisztítása. Telefon: 06-20/976-
3161, 88/460-354 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Holczer Dániel 
+36-30/340-5089
„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! +36-20/256-3324!”
Nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók márciusban 50%-os ked-
vezménnyel, nyugdíjasoknak 
+10%. +36-20/500-8185
Lakásfelújítás! Tisztasági festést, 
csempézést, járólapozást, parket-
tázást, külső- belső szigetelést 
vállalok. +36-30/626-2040
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! 
Tel.: +36-20/481-8124
Lomtalanítást, udvartakarítást, 
sitt- és zöldhulladék szállítást, 
bontást vállalunk. +36-30/642-
2549

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
Használt, idős, roncs autó felvásár-
lás. Hivatalosan! +36-30/733-7753
Opel Vectra C 1,9 CDTI, kombi, 
2006. 12. havi, 2020. szeptembe-
rig műszakival, automata váltós, sok 
extrával eladó. Irányár: 1.400.000 Ft. 
+36-30/524-1696

EGYÉB
Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 
padlástól pincéig, lomelszállítás, 
épületbontás, udvartakarítás. +36-
30/581-9798
Lakás-, udvartakarítás, lom-
talanítás, bontás, szemét és 
sittszállítás. +36-30/348-9612

Jelentkezés: 
06 20 295 5411
e.adam@trenkwalder.com

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

TAKARÍTÓT 
KERESÜNK 

NAPI 4 ÓRÁBA 
ÉS MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ 
IRODAI 

ADMINISZTRÁTORT 
NAPI 8 ÓRÁBA.

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!

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

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: 2019.04.01. 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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Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Áraink a szállítást, 

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csakcsak

150.000 Ft
csakcsak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.

érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.
érdeklődjön telefonon, 

AcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetesAcélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m3x2 m

t

AKCIÓ!

www.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.hu
180.000 Ft



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


