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

www.olcsofuvarok.hu

  
 
 
 
 

Veszprémi cég felvételt hirdet gépkezelő és 
gyártósori operátor munkakörbe  

3 műszakos munkarendbe  

 Amit kínálunk: 

• Kezdő bruttó alapbér 208.000,- Ft/hó  
műszakpótlékokkal elérhető bruttó órabér: 1.554 Ft/óra 

• Megemelt negyedéves teljesítmény prémium 
• Műszakpótlékok: 14-22 h-ig 30 %, 22-06 h-ig 60 % 
• 100 %-os helyközi bérlettérítés ill. 15 Ft/km útiköltség-

térítés - Veszprémen belül ingyenes buszjáratok 
• Munkaruha juttatás, tiszta munkakörnyezet 

További részletek: www.facebook.com/nassmagnet/ 

Jelentkezés: allas@nassmagnet.hu,  
tel.: 88/885-059 

 

A&A REISEN
berlini utazási iroda 

keres nyárra 

APARTMANOKAT, HÁZAKAT 
ingyenes felvétellel (minimum bérlési idő 1 héttől)

a Balaton partján.
A vendég Önöknél fizet EURO-ban az érkezéskor. 
Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz

ELÉRHETŐSÉG: Mobil: +36 30 711-6341
 A&A REISEN Tel.: 0049-30-2839138-5
 10115 Berlin-Mitte, Torstr. 178. Fax.:0049-30-2839138-6
 www.a-a-reisen.de E-mail: office@a-a-reisen.de
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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

Várpalotai munkahelyre
sofőröket, raktárost és 

hétvégi munkára 
kenyérszeletelőt 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.

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.

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat, 
gépkezelőket (ülő, vagy álló munkakörök)

csomagolókat
(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

Targoncavezetőket keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FÉMIPARI MUNKAKÖRÖK
CNC gépkezelőket, esztergályosokat, lakatosokat, 
gépbeállítókat, felületkezelőket, és egyéb fémipari 
szakmával rendelkező munkatársakat is keresünk

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
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INGATLAN

Tapolcán az Egry utcában 1+2 félszobás, 4. 
emeleti, erkélyes lakás műanyag nyílászá-
rókkal eladó. 14,9 M. Tel.: +36-70/466-4252
Veszprémben Cholnoky lakótelepen föld-
szinti, másfél szobás lakást vásárolnék. Tel.: 
+36-30/433-8758

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön 
előny! +36-30/345-4724

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: +36-20/204-2382
24 hetes, mélyalmos tojótyúkok eladók, 
ingyenes kiszállítással. Tel.: +36-30/842-
5624, +36-30/834-0540

ÁLLÁST KERES
Ács és kőműves munkát vállalok. Burko-
lás, térkövezés, terasztetők, kiülők, teljes 
tetők felújítása, kivitelezése, falazás, vako-
lás, külső hőszigetelés. +36-30/701-2822

ÁLLÁST KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy 
műszakos munkarendbe, azonnali kez-
déssel, betanított munkásokat keresünk! 
Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail.
com címen, vagy a +36-20/234-6272-es 
telefonszámon lehet! Textrade Kft.
Ausztriai night klub keres pultos kolléga-
nőt társalgási szintű német nyelvtudással. 
+43/6601582020 (Pabian&Partner)
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes 
munkavállalókat keres, pétfürdői NZrt. 
telephelyére hőszigetelési, fémlemez 
burkolási és állványozási munkavégzés-
re. 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.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár 
és Sopron környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, valamint 

bérelőleget 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 munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 3 műsza-
kos munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bér-
előleget is biztosítunk. Érd.: +36-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-
Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit bizto-
sítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Tel.: +36-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tanfolyam. +36-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

ÜDÜLÉS
Bükfürdőn apartman, hotelben üdülési jog 
eladó 05.15–05.28. +36-30/389-3076, +36-
30/389-0295

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777
Autófelvásárlás! Díjtalan kiszállással, 
műszaki vizsga nélkül is, márkától füg-
getlenül. +36-20/442-9002 Csiklya Tamás
Forgalomból kivonandó gépjárműveket 
átveszünk ár megegyezés szerint. Hivata-
los bontási papírt adunk. Teljes körű ügy-
intézés. Tel.: +36-70/593-2299
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakóko-
csiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 
+36-70/424-7820

SZOLGÁLTATÁS
Lakásfelújítás! Tisztasági festést, 
csempézést, járólapozást, parkettá-
zást, külső- belső szigetelést vállalok. 
+36-30/626-2040  

márc. 11. Szilárd, Borsika, márc. 12. Gergely, Maximilián, márc. 13. Ajtony, Krisztián
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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!
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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, lakáskiürítés, bon-
tás, sittszállítás, költöztetés. +36-30/642-
2549
Műanyag nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók egyedi akciókkal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. Érd.: +36-20/271-1116
„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! +36-
20/256-3324!” 
Ács, tetőfedő, bádogos munkákat válla-
lok Lindab lemezzel, cserepes lemezzel 
és Tondach cseréppel. Régi tető felújítá-
sa, lapostető szigetelés. Számlaképesen: 
Mátyás Európa Hu Kft. +36-30/377-1758, 
+36-70/219-9107, +36-20/266-4701
Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Holczer Dániel +36-30/340-
5089
Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók 
márciusban 50%-os kedvezménnyel, 
nyugdíjasoknak +10%. +36-20/500-8185

EGYÉB
Lakás-, udvartakarítás, lomtalanítás, bon-
tás, szemét és sittszállítás. +36-30/348-
9612

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, padlás-
tól pincéig, lomelszállítás, épületbontás, 
udvartakarítás. +36-30/581-9798

márc. 14.  Matild, Tilda, márc. 15. Nemzeti ünnep, Kristóf, márc. 16. Henrietta, márc. 17. Gertrúd

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 PD Autószerviz
teljes körű gépjármű javítást,

műszaki vizsgáztatást,
autómentést vállalunk!

 
Elérhetőség:

+36-70/612-4311,
Veszprém, Paál L. u. 221

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: 2019.03.11. 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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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!

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.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

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

ABLAK SPECIALISTA
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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

Felvételt hirdetünk
az alábbi munkakörökbe:

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

• Áruforgalmi ügyintéző
• Recepciós

• Online értékesítési asszisztens
Szállás megoldható.

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, Zirc településeken 48.500 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


