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Veszprémbekeresünk

CSOMAGOLÓKAT,
OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT,
ANYAGFELTÖLTŐKET!

Megemelkedett alapbér
243.000 - 255.000 Ft!

Ingyenes céges járatok
több településről!

Munkaerő-kölcsönzést, közvetítést engedélyező nyilv. szám: 4376-4./2003.
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LAKÁSFELÚJÍTÁS
Víz-gáz központi fűtésszerelés
Fűtésrendszerek Gépi vegyszeres tisztítása
Gázkazán csere és kondenzációs kémény kiépítése
Új fűtésrendszer kialakítása
meglévő hálózatok javítása

GOLDGEPPALOTA@GMAIL.COM06-30/410-3503
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OPERÁTOR
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

/
/

/
/versenyképes fizetés

ajánlási és aláírási pénz:
200.000 Ft mindkét félnek

cafetéria bruttó 40.350 Ft/hó
ötletpénz: akár 300.000 Ft
élet- és baleset biztosítás
ingyenes céges buszjárat

sport és uszodabérlet
jubileumi pénz

Mit nyújtunk számodra?

/

/
/

/

JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN MINDEN
HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN
10 ÓRAKOR AZ ADIENT II-ES TELEPHELY
3-AS PORTÁJÁN: MÓR, HAMMERSTEIN U. 5.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06 22 561 291

3 MŰSZAKOS MUNKARENDBE VÁRJUK
LEENDŐ KOLLÉGÁINKAT.

Az Adient az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés, ajtó és műszerfal elemek és belső 

elektronika gyártásában felsőkategóriás gépkocsik rendszerében. Elősegítjük, hogy a legnagyobb autógyárak 

tökéletes járműveket gyárthassanak a mi termékeink felhasználásával. Ezt világszerte több mint 80.000 

munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk; mi ott vagyunk, ahol az ügyfeleinknek szüksége van ránk!
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APRÓ-
HIRDETÉSEK

SZOLGÁLTATÁSOK

Idősek gondozását, ápo-
lását, takarítást vállalok.
Szakképzett vagyok, több éves
tapasztalattal. Elérhetőség 
telefonon: 06-30/459-2899

Vállalom új és régi lakások,
családi házak villamos szere-
lésének kivitelezését, hiba
elhárítását. Hálózatok bőví-
tését, vezetékek áthúzását.
Telefon: 06-70/7724-537

Motorfűrésszel tűzifa és 
rönk kuglizást vállalok,
egyben hasogatást is. Telefon: 
06-70/262-5004

Pedikűr, manikűr, jós-
kártya-vetés, blokk-
dás! Házhoz megyek! 
Műköröm-szalon Vár-
palota, Körmöcbánya u. 10.  
3/13. Gina:06-30-240-1862

Bútorok áthúzása, 
javítása, rövid határidővel. 
Érd: 06-70-368-5696 

Szélvédőcsere, autóüve-
gezés! CASCO- s károk, akár
önrész nélkül is. Pétfürdő
Akácfa u. 52. Érdeklődni 
lehet a 06/30-989-4408
vagy a 06/70/386-8020 
telefonszámokon 

Lakások, családi házak
villamos hálózatának 
áthúzása, szabványosí-
tása, lakáselosztók felújítá-
sa, cseréje. Villanytűzhely 
bekötése, villanybojler 
vízkőtelenítése rövid határ-
időn belül. Telefon: 06-
70/2021-600 

Szőnyeg, kárpittisztítás, 
bőrgarnitúrák tisztítása! 
Lakásonként 1.500 Ft-tól. Tel: 
06/88/460-354, 06/20/976-
3161 Munkafelvétel az esti 
órákban.

Kar oss zér iajav ít ás! 
Pétfürdő, Akácfa u. 52.
Teljes körű biztosítási 
kárrendezés, Cascós károk
önrész kedvezménnyel.  
ALLIANZ Hungária Bizto-
sító, Groupama-Garncia
Biztosító, Generáli Biztosító 
szerződött javító partnere!
Érdeklődni lehet: 06/30/
989-4408, vagy a 06/70/
386-8020 

Zsuzsi masszázs, migrén 
masszázs, fülbelövés. Tel: 
06/30/928-5250

Jól és gyorsan! Eladott 
házak kiürítése, bútorok 
és  fém hulladék, elszállítása. 
Telefon: 06-30/739-6820

Számítógép-, laptop javítás 
- karbantartás, szoftver 
telepítés. Rendszergazdai 
szolgáltatás. Számítógép 
alkatrészek kiskereskedelme. 
Telefonszám: +36 -70/ 424- 
2059, https://packmart.hu

Vállalom fás stu� erok leter-
melését, tisztítását, szántó-
föld, gyep melletti fasor 
kivágását, zöld területek 
kezelését, fűnyírást, elhanya-
golt telkek, és családi házak 
udvarainak rendbetételét stb.. 
Ár megegyezés szerint, 
minden variáció érdekel, 
hívjon bátran! Telefon: 
06/30/586-5691

JÉGKÁR JAVÍTÁS Vár-
palotán! Teljes körű biztosí-
tási ügyintézés (akár önrész
kedvezménnyel is), fénye-
zésmentes horpadásjaví-
tás, jégkáros és horpadt
autók szakszerű helyre-
állítása rövid határidővel! 
Érd.: 06/20/342-9923; vagy 
 06/30/989-4408 

Kádfényezés beépített álla-
potban garanciával! Érdek-
lődni lehet a 06-70/389-6277 
telefonszámon.

Hideg-meleg burkolás, 
festés-mázolás, víz-gáz-

fűtés, és villanyszerelés lakás-
felújítás. Rochy lakásfelújítás. 
Várpalota és környéke. 
Telefon: 06-70/733-6177

Cserepes lemezszere-
lés, tetőcsre, lambériá-
zás, parkettázás, gipszkar-
ton szerelés, festés, má-
zolás, villany-szerelés, víz-
szerelés, bádogozás, állvá-
nyozás, kőműves munkák,
műanyag ajtók, ablakok
cseréje, dryvit szigete-
lés, külső, belső burkolás
Teljes körű építőipari
kivitelezést rövid határ-
idővel vállalunk. Nyugdíja-
soknak 10% kedvemény-
nyel. Telefonszám: 06/70/
227-0413; 06/87/782-286; 

Dugulás elhárítás, kamerás 
csővizsgálat! Víz, fűtés,- gáz 
szerelés. Érd:06/30/354-6810

Vállalok minden magasban
égzendő mukát alpintechni-
kával. Csatornajavítás és taka-
rítás, veszélyes fák kivágása, 
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tető és kéményjavítás, cse-
repes lemezek szerelése,
kőműves munkák… Ami 
másnak gond, én meg-
oldom! Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30/9797-766

Hulladék vasat, rossz ház-
tartási gépeket, mindenféle
 fém hulladékot elszállítunk,
hívásra házhoz megyünk! 
Egyben vállaljuk eladott há-
zak kiürítését. Tel: 06-30-586-
5691

Mindenféle építőipari 
munkát vállalok. Bon-
tást, építést, felújítást, 
teljes kivitelezést, legked-
vezőbb árakon. Vidéken is. 
Telefon: 06-20/458-9444 

INGATLAN:

Eladó ingatlanokat kere-
sek, meglévő készpénzes 
ügyfeleim részére. Tele-
fon: 06-70/6208-755

Garázs eladó! Várpalotán 
20m2-es szerelőaknás ga-
rázs a Hóvirág utcában eladó. 
Telefon: 06-20/213-4416

Eladó Várpalota, Honvéd 
utcában II. emeleti 69m2-es, 
1 +2 félszobás panellakás.
Érdeklődni:  06-70/ 3812-677. 
Ingatlanosok kérem, ne hív-
janak!

Tési-dombon garázs el-
adó. Telefon: 06-30/2599-470

Kastélydomb utcában 1 
emeleti, 2 szobás, tégla-
lakás eladó. Telefon: +36-
30/7099-677

Baglyas szőlőhegyen kere-
sek, 200 négyszögöl telket, 
kertet, készpénzzel � zetek. 
Telefon: 06-30/851-0089

A Szent István úton tulaj-
donostól eladó 52 m2-es, 
második emeleti téglala-
kás. Fűtés: gázkonvektor, az 
egyik szobában cserépkályha 
is található. A lakás hőszige-
telt műanyag ablakokkal ren-
delkezik. Parkolás az épület 
mellett, illetve a ház hátsó 
kijáratánál lévő parkolóban 
ingyenesen megoldható. Kér-
jük, hogy ingatlanközvetítők 
ne keressenek! Érd:06-70/436-
3346

Tési-dombon garázs ki-
adó. Akna, villany van. Érdek-
lődni: 06-20/416-7977

Eladó Várpalotán a Rákó-
czi F. utcában egy 4. eme-
leti, 54m2-es társasházi 
panellakás. Az épület hőszi-
getelt. A lakás nagy erké-
lyes, új nyílászárókkal és 
redőnyökkel felszerelt. A 
radiátorok is újak, hőmennyi-
ségmérővel ellátottak. A lakás 
helyiségei: 2 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba és WC. 
Irányár: 25 millió Ft. Érdeklőd-
ni telefonon: 06-30/576-6581

Eladó 2 szobás, 49nm-es, 1 
emeleti, azonnal költözhe-
tő, felújított, tehermentes 
téglalakás a Tési- dombon. 
Iá: 25.400.000Ft. Telefon: 06-
70/620-8755

GÉPJÁRMŰ:

Volkswagen polo, 1,4 első 
tulajdonostól, garázsban 
tartott, szerviz könyvvel, 
törzskártyával, érvényes mű-
szakival eladó. Telefon: 06-
30/750-9122

ÁLLÁS:

Villanyszerelő és segéd-
munkás munkatársakat 

keresünk határozatlan idejű 
munkaszerződéssel vagy 
egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében. Pályakezdők és 
nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk. Tájékoztatás: 06-
30/342-2068

BB Industrial Kft. állást hir-
det segédmunkás munka-
körben. Feltétel B kategóriás 
jogosítvány, Veszprém, Várpa-
lota környéki lakhely. Fizetés 
350. 000 Ft. Érdeklődni 06-
70/944- 7266 telefonszámon.

BB Industrial Kft. állást 
hirdet FESTŐ munkakör-
ben. Feltétel B kategóriás 
jogosítvány, Veszprém, Várpa-
lota környéki lakóhely. Fizetés 
400. 000 Ft. Érdeklődni 06-
70/944-7266 telefonszámon.

Karbantartót, raktá-
rosokat, kézi csoma-
golókat és betanított 
munkásokat keresünk
várpalotai munkahelyre. 
Jelentkezni e-mailben vagy
személyesen, munkana-
pokon 08-11 óra között, 
Pannon Sütő KFT Várpalo-
ta, Péti út 46.szám alatt. 
Email: szallitasvezeto@
pannonsuto.hu 

Nyílászáró szerelés-
hez, üvegezéshez, la-
katosmunkához értő 
munkatársat keresek.
A szakmunkás végzettség 
nem feltétel. Bejelentett, 
változatos munkahelyre. 
Pétfürdő, Várpalota és kör-
nyékéről. Bér megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 06-
30/953-6062

Szezonmunkára, gyümöl-
csösbe keresünk, fér� -női 
munkaerőt. Érdeklődni: 06-
30/6203-177

Ácsot vagy tetőn dolgozni 
tudó és akaró munkást 
keresek éves állásra, heti 
elszámolással, kimagasló óra 
vagy napi bérrel. Nyugdíjast 
is szívesen látok. Telefon: 06-
70/391-9016

ADÁS-VÉTEL:

Melencei Autó Kft: Fel-
vásárolunk műszakis 
totálkáros és roncs au-
tókat, teljes körű ügyinté-
zéssel. Telefon: 06-30/013-
6055 

Vegyes kemény tűzi-
fa (cser, tölgy, bükk, 
gyertyán, akác) kugliban 
3100Ft/q (31,00Ft/kg), ha-
sítva 3.200 Ft/q (32,00 Ft/
kg). Ömlesztett m3-ben 
16.000 Ft/m3. Ingyenes 
kiszállítás. Tel: 06/70/250-
8556 EUTR azonosító szám: 
AA5844829 

TÁRSKERESÉS:

Özvegyen maradt 86 éves, 
jó � zikumú fér�  keresi 
korban hozzáillő társát.
Telefon: 06-30/699-9836
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Miért jó nálunk  
dolgozni:
•  Tagja lehetsz egy olyan  

profi csapatnak, amely  
többször is elnyerte  
a Kiválóság az  
Ügyfélkiszolgálásban Díjat.

•  Kötetlen munkarendben  
végezheted a munkádat,  
így a magánéletedet is  
könnyebben szervezheted.

Feladataid lesznek:
•  A Társaság pénzügyi  

termékeinek értékesítése, 
a törlesztőrészletek  
átvétele. 

•  Kiváló szolgáltatás nyújtása 
ügyfeleinknek.

Jelentkezés 
Karrier.provident.hu

Az állás  
a tied lehet, ha
•  Van érettségi  

bizonyítványod;
•  Van tapasztalatod  

az ügyfélkiszolgálás,  
értékesítés és pénzkezelés 
területén;

•  Jó a kommunikációs  
készséged;

•  Képes vagy önállóan  
és csapatban dolgozni.

Amit mi nyújtunk:
•  Teljes vagy részmunkaidős 

foglalkoztatást,
•  Fix alapbért és bónuszt,
• Kötetlen munkaidőt,
• Céges mobiltelefont,
•  Munkavégzéssel  

összefüggő üzemanyag- 
költség térítést,

•  Élet és balesetbiztosítást 
minden munkavállalónk 
számára,

•  Sikerorientált, vidám  
csapatot.

Munkavégzés helye:  
Pétfürdő, Zirc és környéke

A Provident Pénzügyi Zrt. 
munkatársat keres

Kereskedelmi  
Tanácsadó
munkakörbe


