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ÁLLÁSBÖRZE
5. oldalMegérkezett a tél

Megérkezett az igazi tél. Hideggel, hóval és ónos esővel kezdődött megyénkben és az ország szá-
mos pontján. A meleg szobából kitekintve nyugodt, csendes utcát látunk magunk előtt.

Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan,
végtelen kényelemben érezhesd magad. A tágas és
remek tartású első üléseknek, valamint a magasabb
kategóriájú autókat idéző, kifinomult felfüggesztésnek
köszönhetően az utazás soha nem tapasztalt élmény-
nyé válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

*Az új Citroën C3 döntős a 2017-es Év Autója választáson (Car of the Year 2017). Jelen ajánlat
2017. január 1-jétől január 31-ig vagy visszavonásig, új Citroën C3 PureTech 68 Live modellek esetén leadott és visz-
szaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 PureTech 68 Live változa-
tára vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem elérhető opciók.
Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból
történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem összevonható. A C3 PureTech
68 Live változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109 g/km.

A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import
Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt
vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

citroen.hu

Citroën AdvAnCed Comfort®-tAl

ALAPFeLszeReLTsÉggeL
MáR bRuTTó

2 990 000 ft-TóL!*

iniCiál Autóház Kft., 9700 SzombAthely, váSártér u. 3. tel. 94/508-908

egyéniSég, AKárCSAK te!
ÚJ Citroën C3

Pontosan az
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveglencsék

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
2017. január 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva
Szombathely, Fő tér 7.

Bejelentkezés: 94/329-029
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,

Szombat: 8.30-12.30

Lakások
felújítása,
díjmentes
árajánlattal.

06-30 937-0429

Ügyfeleim
részére keresek
Szombathelyen:
• felújított nappali + 3
szobás lakást

• Joskar-Olán, belváros
környékén 2-3 szobás
lakást 3. emeletig

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OPEL
SZOMBATHELYNÉL!
Akciósmodellek, akár 3.797.000 Ft, kedvezménnyel, 2+2 év garanciával!

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenekmárkakereskedésünkben.

CorsaSelection5a
1,2B / 70LE
CorsaEnjoy5a
1,4B / 90LE
MerivaSelection
1,4B /90LE
Astra JSedan
1,6B / 115LE
Astra JST
1,6D / 136LE
AstraKSelection5
a1,4B / 100LE
MokkaSelection1,6
B / 115LE
MokkaDrive1,4T
B / 140LE
InsigniaStCosmo
2,0D / 170LEAut
MokkaCosmoDemo
1,4TB / 140LE
InsigniaStDriveDemo
2,0D / 170LE

Fehér

Piros

Metálfény

Fehér

Phantom
szürke

Metálfény

Ezüst

Likőr
Barna

Sötétzöld

Barna

Világos-
zöld

3500000Ft

4266000Ft

4361000Ft

4761000Ft

7087000Ft

4977000Ft

5217000Ft

6297000Ft

11987000Ft

7362000Ft

11069000Ft

701000Ft

716000Ft

762000Ft

962000Ft

1497000Ft

627000Ft

827000Ft

1147000Ft

3797000Ft

1513000Ft

3370000Ft

2799000Ft

3550000Ft

3599000Ft

3799000Ft

5590000Ft

4350000Ft

4390000Ft

5 150000Ft

8 190000Ft

5849000Ft

7699000Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDIÁRSZÍN

Az akció 2017. 01. 01– 31. között, illetve a készlet erejéig érvényes!

LAmináLt pArketták:
ajándék szegélyléccel

és polifoammal!
Fa szalagparketták ajándék lerakással!
Lambéria 1590 Ft-tól!

Szaunavarázslat

Egyedi szaunák gyártása:
Finn • Infra • Gőzös • Kombi lehetőségek

Az egyszerűtől a luxusig, minden igényt
kielégítően! Személyre szabott árajánlattal várjuk
bemutatótermünkben. Látogasson el hozzánk!

Bemutatóterem: 7540 Güssing, Marktplatz 3/3.
Szombathelytől 40 km-re.

Honlapcímünk: www.szaunavarazslat.hu,
www.saunazauber.at

Tel.: +36-30/195-7870

Különleges ajánlat: Himalayai-
sófal, háttérvilágítással.

Év eleji akcióinkról érdeklődjön
telefonon.

www.szuperinfo.hu

Ingyenes információs hetilap, 
a Hungária Szuperinfó 

laphálózat tagja.

Kiadja: SHOW PLUS KFT.  
Szombathely, Széll K. u. 40.  

E-mail: vas@szuperinfo.plt.hu  
www.szuperinfo.hu

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit ügyvezető igazgató

Lapigazgató-főszerkesztő: 
Farkas Anikó 06-20/288-7449

PLT ingyenes divízió igazgató: 
Heffler György  

Ingyenes lapok operatív vezető: 
Porubek Tamás

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: Savaria Post Kft.  
Vas Megyei Szuperinfó  

Megjelenik minden szerdán  
40 000 példányban

Megjelenés napja: szerda  
Lapzárta: péntek 15.00 óra

Szerkesztőségünk a jogszabályokba 
ütköző, etikailag kifogásolható 

hirdetések közlésétől elzárkózik, 
a megjelent hirdetések 

tartalmáért és a nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállal.
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*Az akció műanyag nyílászárókra vonatkozik. Érvényes: 2017. január 31-ig

Nálunk Örülhet
aMínuszoknak!

Az engedmény részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Érvényes: Jan.10. – Jan.31.

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22.
+36-94/342-317 • www.sargazebraoptika.hu

Az engedmény részleteiről érdeklődjön üzletünkben Érvényes: Jan 10 – Jan 31

Olvasószemüveg 8.990 Ft-tól

szemüveglencsékre.
engedmény a

szemüveglencsékre
-20%

-30% -40% -50%
a

30%0

Disznótoros
hétvége a LiDoban!

3 nap/2 éj: 32.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 28.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2017. január 27-29.,

február 03-05., 10-12., 24-26.
Az ár tArtAlmAzzA:

péNtEK: érkezés, üdvözlőital,
svédasztalos vacsora;

SzOmbAt: svédasztalos reggeli, 8 órakor
disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral,

harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor
disznótoros sült pecsenye, vacsora zeneszóval;

vASárNAp: reggeli, ebéd.
FFFeeedddeeetttttt uuussszzzooodddaaa, ssszzzaaauuunnnaaa, jjjaaakkkuuuzzzzzziii,

pingpong terem, konditerem használat.
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu
www.hotellido.hu

www.hotellidobalaton.hu
8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.

Hirdetését feladhatja
bárhonnan

a nap
24 órájában!

www.szuperinfo.hu

Csodálatos érzés 
a reggeli hóesést 
figyelni az ablakból 
és kimenni a sza-
badba, ahol a hó 
ropogását hallani a 
lábunk alatt.

Minden nyugodt, csend 
honol körülöttünk, amire 
tudományos magyarázat is 
létezik. A titok nyitja az akusz-
tika. A hó úgy viselkedik, mint 
a természet saját hangszige-
telő rendszere. A hallható tar-
tományban néhány centimé-
ter hó Egészségesen műkö-
dő szervezet esetében nincs 
szükség tisztítókúrákra, a böj-
tök többsége káros a szerve-
zetre. Ha valaki úgy érzi, hogy 
nem sikerült mértékletesesen 
táplálkozni az ünnepek alatt, 
akkor próbáljon meg beiktat-
ni egy gyümölcsnapot. Pró-
báljunk minél többféle gyü-
mölcsöt fogyasztani, de kerül-
jük a szárított, aszalt, vagy 
kandírozott gyümölcsöket. 
Fontos a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű folyadék-
fogyasztás. Ezzel segíthet-

jük a legjobban a felgyülem-
lett méreganyagok távozását 
a szervezetünkből. A legjobb 
folyadék, a víz: legyen az csap-
víz, szénsavmentes ásványvíz 
vagy forrásvíz. Ünnepek utáni 
tisztítókúrák és böjtök A szer-
vezett normális működése 
esetében nincs szükség tisz-
títókúrákra, a szervezetünk 
elvégzi ezt a feladatot, sem-
legesíti és eliminálja a káros 
anyagokat. Fontos kihangsú-
lyozni, hogy a tisztító és salak-
talanító kúrák hatása tudo-
mányosan nem bizonyított. 
A megfelelő életmód, a válto-
zatos, kiegyensúlyozott táp-

lálkozás, folyadékfogyasztás, 
az elegendő mértékű, intenzi-
tású és idejű fizikai aktivitás, a 
stresszkezelés, pihenés, alvás 
és szellemi, pszichés relaxá-
ció segíti a regenerációt, az 
egészség fenntartását. Tehát 
rostdús, zsírszegény étrend 
és megfelelő életmód mel-
lett egészségesnek érezhet-
jük magunkat. a hangok akár 
60 százalékát is elnyelheti – 
fogalmazott a lapnak David 
Herrin akusztikakutató. Bár a 
hópelyhek mindennek neki-
ütköznek, ami az útjukba esik, 
alig adnak ki hangot, az eső-
cseppekkel ellentétben.

Van oka, hogy minden olyan 
csendes, amikor havazik

www.oc.hu

ORIGO-SÁNTA REAL Kft.
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)

Tel.: +36 94 505 222, +36 70 454 1455

Eladná ingatlanát? 
SEGÍTÜNK!

U0028480

Szombathely kertvárosi részén minôségi, nappali+ 2 szobás földszinti ikerház saját kerttel, autóbeállóval, év végi átadással eladó.

Tel: +36 70 454 1461  18,9 MFt

H292270

H302563

H304599

H305116

H301524

H298978

H302388

25 nm-es, egyszobás, földszinti, esztétikailag felújított, tégla 
társasházi lakás a Fô tértôl 10 percre eladó. A melegvíz-ellátást 
és a fûtést a kombi kazán látja el. A tetôtér beépíthetô.

Oladi városrészen, 2002-ben épült 1. emeleti, gázcirkós 
társasházi lakás 66,6 nm, 1+2 félszobás, DK-i fekvéssel eladó. 
Parkolás zárt udvarban, csendes, szép környezetben. 

Szombathelyen, a Derkovits lakótelepen, IV. emeleti, Ny-i 
fekvésû, 2+1 félszobás lakás eladó. A ház kívül hôszigetelt, az 
ablakok cseréje és a gáz felülvizsgálata megtörtént.

Derkovits lakótelepen, kedvezô paraméterekkel rendelkezô, 
64m²-es, II. emeleti, egyedi gázfûtéses, erkélyes lakás eladó. 
Az ingatlan szép állapotú, a fürdôszoba modernizálásra szorul.

A büki gyógyfürdô szomszédságában, Bük csendes 
mellékutcájában, 10 éves, tágas, kétszintes családi ház, 
garázzsal, parkosított kerttel eladó. 

Lakás a KISZ-en! Csendes utcában IV. emeleti, erkélyes, 
nappali+2 félszobás, 64 m2-es lakás eladó. A fûtés egyedi 
mérôs távhô. Tartozik hozzá egy saját pince és egy közös 
tároló.

Sziget utcában felújítandó 2 szobás családi ház nagyon széles 
saroktelken eladó.

Tel: +36 70 454 1459  8 MFt

Tel: +36 70 454 1465  15,9 MFt

Tel: +36 70 454 1457  12,99 MFt

Tel: +36 70 454 1461  12,9 MFt

Tel: +36 70 454 1464  25 M Ft

Tel: +36 70 454 0941  13,6 MFt

Tel: +36 70 454 1451  8,9 M Ft

kizárólag nálunk

kizárólag nálunk

kizárólag nálunk

Az Új Évben is válassza ki nálunk Új Otthonát!

H309874

Szombathely frekventált részén eladó, ez 
a modern 200nm-es család ház. Dupla 
garázzsal, sok extrával. Építés éve 2006. 
telek 1200nm

70/454 1457 73,99 M Ft

H325628

Eladó Szombathely oladi városrészén 
1+2 szobás, 61 nm-es, erkélyes lakás. 
Kiváló állapotban van, déli fekvésű, táv-
fűtéses egyedi méréssel, a fürdőszobában 
hidromasszázs káddal.

70/454-1467 16,9 M Ft

H320579

Belváros frekventált részén, Aréna Sa-
varia környékén üzleti célra is alkalmas 
családi ház eladó.

70/454-1454 24,9 M Ft

U0030706

Herényben 2017. nyári átadással kínál-
juk eladásra ezt a 293 nm-es, saját kert-
tel rendelkező ikerházat. Modern forma, 
átgondolt térkapcsolatok jellemzik az 
épületeket, melyek alapterülete igény 
szerint még növelhető.

70/454-1466 23,9 M Ft-tól

H325140

Derkovitson szigetelt tízemeletes panel 
háztömb 3. emeletén, 48 m2-es, kétszo-
bás, jó elosztású, NY-i fekvésű felújítandó 
lakás új nyílászárókkal eladó.

70/454-1451 11,8 M Ft 

U0030624

Szombathely legkedveltebb részén Kámon-
ban, csendes családi házas utcában, osztott 
telken épülő ikerház és különálló családi 
házat ajánlok Önnek! A kor igényeinek meg-
felelő korszerű építőanyagokból, modern, 
praktikus, élhető terekkel kerül kialakításra.

70/454-1461 23,9 M Ft-tól

Kiem
elt

Kiem
elt

Új építés
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• Cipősszekrények • Éjjeliszekrények • Előszobafalak • Dohányzó-, üvegasztalok • Faliképek • Falitükrök
• Heverôk 26 100 Ft-tól • Kanapék 37 700 Ft-tól • 3-2-1-es garnitúrák 129 400 Ft-tól • Sarokgarnitúrák 57 600 Ft-tól • Franciaágyak 46 600 Ft-tól
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Faliképek

Hajni konyha 2m
65.800 Ft

Akciós rugós heverő
33 600 Ft

P140-es kanapé 68 100 Ft-tól

Milán előszoba
48 400 Ft

Marina franciaágy
160×200-as 65 700 Ft

Betti étkező Linda asztallal
6 személyes 108 400 Ft

UNI Kála 160-as váll-
fás-polcos gardrób

72 000 Ft

Ricsi 3 1 1 106 400 Ft tól

Pega sarok 74 700 Ft-tól

Dézi kanapé 41 800 Ft-tól

Freemon 160-as gardrób
53.300,- FtMikra étkező 4 személyes

41.000 Ft

Körbetámlás gyerekágy
27.400 Ft

Carina C8
számítógép asztal

28.600 Ft
Basel sarok
162.900 Ft

Messina sor 154 100 Ft 146.400 Ft

Uni Viktória 4méter 109.500 Ft

Ferro 3+2+1
208.200 Ft

Cintia ágykeret
65.600 Ft

FM25 komód
33.300 Ft

Sigma kanapé
71.600 Ft-tól

Monroe üveg dohányzóasztal
14 800 Ft MAtRACoK

széles
választékbanFenyő„C” ágykeret

90x200 35.500 Ft

Galaxy gardrób rendszer
elemenként összeválogatható

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Minden héten szerdán keresse
postaládájában a

Vas megyei Szuperinfót!

TÉLBÚCSÚZTATÓ 
BUSÓJÁRÁS BUCSUBAN 

2017. január 28-án
Program:

7.00 Hagyományos 
disznóvágás

9.00 órától fellép:
• Perenyei férfi kórus
•  Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes 

•  Buccsi Rezedák és 
Bobiták

• Bozsoki Dalárda

14.00 órakor 
a Kultúrháztól indul 
a BOLOND ESKÜVŐ!

Mohácsi busók kísérik 
végig a felvonulást, 
aminek végén, 
a focipályán télűző 
máglyát gyújtunk,
kiszebábot égetünk

•  Táncház a busókkal
•  Délután a Békaszeri 
Vadvirágok énekelnek

és az Ungaresca 
Néptáncegyüttes senior 
tagjai ropják a táncot
• Vásározók

A disznótor kóstolása támogatói jegy megvásárlásával történik.
A bevételt a sportöltöző felújítására fordítjuk.

Este BÁL! Zenél az Eldorado Helyszín: Bucsu focipálya
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Álláslehetőség Sárváron a Flex-nél!

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat

a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.sarvar@flextronics.com

telefonon hétfőtől péntekig 08:00-16:00
(06 80) 200 087 (ingyenesen hívható)

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

– villamos karbantartó
(4 műszakos munkarendben)

– termelés támogató technikus
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– hibakereső
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– operátor*
(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– raktáros*
(jogosítvány szükséges, 3, 4 műszakos munkarendben)

– szállítmányozási koordinátor**
(középfokú logisztikai végzettséggel, angol nyelvtudás szükséges)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink stratégiai partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

A **-gal jelölt munkakörre nem érvényes a csatlakozási bónusz.

ÉLELMISZER KERESKEDELMI
VÁLLALKOZÁS

SZOMBATHELYI RAKTÁRÁBA

KOMISSIOZÓKAT
ÉS

RAKTÁROSOKAT
KERESÜNK EGYMŰSZAKOS
MUNKARENDBE AZONNALI

BELÉPÉSSEL.
AMIT BIZTOSÍTUNK: VERSENYKÉPES
JÖVEDELEM, HOSSZÚTÁVÚ, STABIL

MUNKAVÉGZÉS.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a human@hetforras.hu

e-mail címre, illetve a 06 30 1904102 telefonszámra várjuk.

Szombathelyi építőanyag
és barkács áruházunkba keresünk

kezdő és tapasztalt agilis

a következő részlegek egyikére:
• Építőanyag • Nyílászáró

• Csempe és szaniter

SzakértékeSítőket

amit kínálunk:
Kiemelt bérezés, hosszútávú munka,

igényes új munkaterület, egyéb juttatások

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
amarketing@bnf.hu e-mail címen.

kérjük jelezze melyik részlegre jelentkezik!

A szentgotthárdi
GOTTHARDTHERMEHOTEL &CONFERENCE****

a következő pozíciókra keres munkatársakat:
CUKRÁSZ

Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

RECEPCIÓS
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat, angol nyelvtudás

KARBANTARTÓ
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárás:megbízhatóság, precíz munkavégzés

SZOBAFOGLALÁSI ELŐADÓ
Elvárás: német és angol nyelvtudás, nyitott, kommunikatív személyiség

Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
cecilia.olasz@accenthotels.com

A Blaguss Agora Hungary Kft.
gyakorlattal, GKI-kártyával, digitális

sofőrkártyával, PÁV II-vel és D kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező

AUTÓBUSZ-VEZETŐT
keres főállásban, dolgozói szállításra
Sárvár–Sopronkövesd viszonylatban,

napi 4 órás munkakörben.
Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra

között a 99/702-070-es számon
Póczáné Varga Enikőnél lehet.

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja honlapján 
található napi statisztika alap-
ján, 2016. szeptember 13-án az 
alábbi adatok szerepelnek:

-  álláshelyek száma: 5795 db

-  önéletrajzot leadott álláske-
resők száma: 40 fő
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amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza,
Körmend

Forgácsoló gépkezelő
akinek feladata lesz:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás
végzettség

• Szakközépiskolai végzettség
(előny)

• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett
tapasztalat

• Tolómérő használat, műszaki
jelölések ismerete

Szerszámüzemi forgácsoló
akinek feladata lesz:
• Alkatrészek, szerszámok
egyedi gyártása CNC vezérlésű
gépeken
• CNC programok készítése,
módosítása

elvárásaink:
• Gépi forgácsoló végzettség
• CNC technológia,
gyártástechnológia ismerete

• Műszaki rajzok ismerete,
értelmezése

• Precíz, pontos és önálló
munkavégzés

• Egyedi alkatrészek gyártásában
szerzett tapasztalat

előny:
• Német nyelvismeret
• Hasonló területen szerzett
tapasztalat

Szerelő forgácsolás területére
akiknek feladata lesz:
• Gépkezelés (centírozó-, fúró-,
marógép)

elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás /
szakközépiskolai végzettség
(előny)

• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett
tapasztalat (előny)

• Műszaki jelölések ismerete,
mérőeszközök ismerete (előny)

Szerszámkészítő
akinek feladata lesz:
• Sajátgyártású szerszámokhoz
alapanyag, rajz előkészítés,
gyártási folyamat támogatása,
szerelés, jelölés, ellenőrzés

• Külső beszállítóktól beérkező
szerszámok átvétele,
ellenőrzése, adatrögzítés az
SAP-ban

• Szerszámok előkészítése
hőkezelésre, bevonatolásra

• Szerszámüzemi
alapanyagraktár kezelése

elvárásaink:
• Forgácsoló vagy
szerszámkészítő végzettség

• 3 műszakban való
munkavégzés

• Word, Excel ismeret

Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják, hiszen
innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk. Szeretné velünk
közösen mozgásban tartani a világot? Várjuk Önt is csapatunkba!
E-mail: karrier@schaeffler.com
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
Tel.: +36 94 588 100

Motivációs levelében, ill. önéletrajzában, kérjük, tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

ASchaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere
a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez?Aleg-
jelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos
lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttműkö-
dése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot.
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozíciókra várjuk jelentkezését (Ref. kód: SZI):

Szombathely, Kőszegi u. 13. Tel.: 94/787-803
Szombathely, Thököly u. 46. Tel.: 94/505-901

www.dh.hu

Derkovitson 1. emeleti, 55 nm-es,
2 szoba-hallos,erkélyes, szépen
felújított lakás eladó!

Ref: LK394569 Ár: 12,2M Ft

) 30/733-6089
Joskar-Ola lakótelepen eladó 60
nm-es, 2 szobás, 3.emeleti, felújított,
erkélyes lakás!

Ref: LK389001 Ár: 14,9M Ft

) 30/733-6089
Szent István Park Közelében eladásra
kínálok egy, 2 szobás, 2. emeleti,
felújított tégla lakást.

Ref: LK379540 Ár: 11,9M Ft

) 30/799-7029

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK

Csónakázót-tó közelében eladásra
kínálok egy 72nm-es, 2+fél szobás
felújítandó családi házat.
Ref.: HZ379173 Ár.: 21,9M Ft

) 30/799-7029
Oladon kétgenerációs, 130 m2-es
négy szobás családi ház eladó.

Ref: HZ393047 Ár: 33,9M Ft

) 30/271-8029
Derkovits lakótelepen kínálok eladásra egy eredeti
állapotú, 55 nm–es, erkélyes, 10. emeleten 2 szoba
+ hallos lakást.
Ref: LK392381 Ár: 11,65M Ft

) 30/633-5082

CSAK NÁLUNK

Azonnal költözhető, fsz.-i, 56 nm-es,
egyedi gázfűtéses(konvektoros)
tégla lakás, új ablakokkal, szigetelt
társasházban.
Ref: LK388198 Ár: 11,5M Ft

) 30/633-5085
Stromfeld lakótelepen eladó 96
nm-es, 2 szintes, átlagos állapotú,
azonnal költözhető sorház kis kerttel.

Ref: HZ391636 Ár: 21,5M Ft

) 30/633-5086
Földszinti, nappali + 1 szobás,
fiatalosan felújított, gázcirkós, jó
állapotú lakás, alacsony rezsivel, saját
autóbeállóval.
Ref: LK388910 Ár: 11,9M Ft

) 30/633-5085

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNKCSAK NÁLUNK

Derkovits lakótelepen eladó 73
nm-es, 8. emeleti, jó állapotú, nagy
erkélyes, műanyag nyílászárókkal
rendelkező qutinor lakás.
Ref: LK391253 Ár: 13,9M Ft

) 30/633-5086
Eladó Kőszegen egy 72 négyzetmé-
teres, 2014-ben épült társasházi la-
kás, 535 négyzetméteres kizárólagos
kerthasználattal.
Ref: LK394168 Ár: 19,7M Ft

) 30/513-4451
Oladon kínálok eladásra egy 1990-
ben épült, két szintes tégla építésű
családi házat.

Ref: HZ389998 Ár: 38M Ft

) 70/319-3287

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK

KÖSZÖNJÜNK
Ügyfeleink bizalmát!

Duna House LEGJOBBJA

Duna House LEGJOBBJA

A Duna House-nál januárban tudjuk
meg mindig azt, hogy kik voltak a 120
irodánk között a legjobbak 2016-os

eredmények alapján.
A szombathelyi csapatunk évek óta a
legjobbak között szerepel, most a

120 iroda között a

1300 kolléga között e
ményével szombathelyi csapatunk

tagja immár
lett a

Duna House LEGJOBBJA!

7. helyen végeztünk.

CÍMVÉDŐKÉNT
VOLNER SZILVESZTER

gyéni teljesít-

A büszkeség mellett

tartozunk
Ügyfeleinknek töretlen
bizalmukért. 2017-ben is

mindent megteszünk, hogy
minél több Ügyfelünknek

tudjunk segíteni.

HATALMAS KÖSZÖNETTEL
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Legújabb ingatLan
ajánLatunk!

www.savariahome.hu
INGATLAN IRODA

Szombathely, Petőfi S. u. 41. (14 emeletes alatt)
Tel: +36-70/771-8954

irányár: 33,9 M Ft. 06 70 771 8954

Szombathelyen, Kámonban
nappali + 3 szobás, 98 m²‑es, családi ház telekkel eladó.

INGATLAN

Oladi LT-en magasföldszinti 2 szoba
hallos, szigetelt, felújított lakás, ill. ga-
rázs Bükön Petőfi S-ban eladó.Tel.:+36-
70/318-5798

Elsőemeleti 64 m2-es lakás Oladi la-
kótelepen eladó. Érd.: 06-30/554-
1058

Celldömölkön, Sárváron kiadó bútoro-
zott lakást, házat keresek. Érd.: 06-30/
791-0950, 06-70/944-5060

VEGYES

Régi szalongarnitúra, kerevet, 4 szék,
kettő karosszék, díszes asztal, régi író-
asztal, 2 db Art deko szék és asztal ela-
dó. 06-30/412-8561

Magyar-osztrák piacon termelő pék-
ség eladó. Nem napi termék áttelepíthe-
tő, céggel együtt érdemes. 06-30/625-
8483

Agancsvásár! Hullott szarvasagancsot
8500 -5500 Ft/kg, trófeákat akár
100000 Ft/db-ig, vadászhagyatékot vá-
sárol 06-30/611-3866

Saját részre vásárolok festményt, por-
celánt, mindennemű régiséget, teljes
hagyatékot. Tel.:06-30/458-7765

Végkiárusítás Kapuváron a Kis-Rába
Áruházban!

JÁRMŰVEK

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás megoldha-
tó. Érd.: 06-99/532-038

TÁRSKERESÉS

49/171 elvált dohányzó férfi vagyok.
Megismerkednék független hölggyel,
komoly, tartós kapcsolat céljábol.
Tel.:06-20/580-6651

Furgon bérlés Sárváron!
Hosszú és rövid távra egyaránt.

Dobozos, ponyvás és emelőhátfalas furgonok
6000Ft-23.000Ft +Áfa/nap (500 km-ig/nap)

bérelhetők. Lépjen velünk kapcsolatba:
0630-2045-976 • Sárvár, Fekete-híd u. 2.

Hosszú távúbérlésreegyediajánlatokatbiztosítunk!

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
Szombathely, Kossuth Lajos u. 17.
+36-94/500-394, +36-70/777-5058
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

A Pinkamenti Agrár Kft.
Tejelő tehenészetébe

2 főgépi fejőt és 1 fő
elletős‑borjúgondozót

keres.

Munkavégzés helye:

Vasalja (Vas megye)
Érdeklődni a

06/20/406-8123-as
telefonszámon lehet.

A Lapker Zrt.
SZOMBATHELY

VÁSÁRCSARNOKBAN
működő

Inmedio hírlapboltja
üzemeltetésére

VÁLLALKOZÓ
PARTNERT

keres!

Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet:

06-30-969-9137

Fürstenfeldi (Ausztria)
magyar étterembemunkájára igényes,
szakmai tapasztalattal rendelkező,

MOTIVÁLT SZAKÁCSOT KERESÜNK.
Facebook: Piazza Fürstenfeld

+43 699 19080892

SZOLGÁLTATÁS

Munkavédelmi és tűzvédelmi szol-
gáltatás keretében vállalom doku-
mentációk készítését, tanácsadást,
megbizotti feladatok ellátását.
Amennyiben kiutat keres a jogszabá-
lyok rengetegéből, hívjon. 06-30/631-
0918

Villanyszerelés! Szombathelyen és
környékén vállalok villanyszerelési
munkákat. 06-30/401-3204

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere! Redőny,
reluxa, szunyogháló, szalagfüggöny,
gyártása, szerelése. 06-30/58-80-444

Kádfelújítás beépített állapotban ga-
ranciával! Tel.: 06-70/389-6277

OKTATÁS

Matematika tanár 33 év szakmai ta-
pasztalattal korrepetálást és vizsgákra
való felkészítést vállal egyénileg Szom-
bathelyen, a Fő tér közelében . Ár: 1500
Ft/45 perc. Tel +36 20 33-44-33-4

MATEMATIKA MÁSKÉPP. Ha nincs si-
kerélményed, ha javítani szeretnél, je-
lentkezz! 06-30/471-3992

Informatika, számítástechnika, számí-
tógép tanítást, felkészítést vállal tanár
minden korosztálynak. 06-20/357-2336

ÁLLÁS

Szombathelyi boltőrzésre keresünk
érvényes vagyonőri igazolvánnyal
rendelkező kollégákat! Azonnali kez-
dés, versenyképes bérezés, hosszú
távú munka! Jelentkezni:Orosz Attila
06-30/939-9578

Diákokat sárvári gyárakba felveszünk!
Állandó délutános, vagy éjszakai mű-
szakok, illetve csak szombati munkák-
ra! 06-20/284-0698,
sarvar@diakmania.hu engedély-
szám:49765-1/2008-5100595.

Kiemelt bérrel (netto 150-190 ezer Ft)
gyári dolgozókat felveszünk Szombat-
helyre, Sárvárra és Szentgotthárdra!
Busz van! Tel.:06-20/284-0698, 06-20/
367-0345 engedélyszám: 49765-1/
2008-5100595.

Takarító munkakörbe keresünk öregsé-
gi nyugdíjas takarítónőket szombathelyi
irodaépület takarítására, du: 16.00-
20.00-ig. Tel: 06-70/389-2272

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó 
országos laphálózatában!

94-511-254 
vas@szuperinfo.plt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!
• az ország bármely pontjára!
• helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben  
a Szuperinfó székesfehérvári  
irodáján keresztül, az ország  
54 másik Szuperinfó lapjába is  
feladhatja hirdetését?

ww
w.sz

up
eri

nfo
.hu
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ÖtÖdiktől egy határmenti
iskolában? Jó Ötlet…

Az oktatás nyelve német, anyanyelvedet
heti négy órában megtarthatod, az angol

is fő tantárgy. Január 20-án délelőtt
fél kilenctől szeretettel várunk

szüleiddel együtt nyílt napunkra, ahol
az iskola diákjai és tanárai bemutatják
az iskolát, beszélnek az iskola céljairól

és információkat kaphatsz magyar
nyelven is lehetőségeidről.

Cím: Eberau, Marktstr. 29.
www.josefinum-eberau.at

06-70/316-8356

… ahol a minőség kezdődik!
Szilvágyi Zoltán gépészmérnök
Szombathely, Szőlős u. 10.
Tel.: +36-20/959-2394
E-mail: info.szilzol@invitel.hu

Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás • Fém- és acélszerkezetek,
kovácsoltvas termékek • Nyíló-, úszó- és tolókapuk, kerítések, korlátok

• Táblás kerítés rendszerek telepítése, kiépítése
• Szekcionált garázskapuk egyedi méretben • Kapumozgató motorok,

automatikák telepítése • Polikarbonát előtetők, gépkocsibeállók

Több mint 2500 jelmez és kiegészítő
felnőtt jelmezek 3000 Ft/db
gyerek jelmezek 2000 Ft/db
Az ár a kiegészítőket is tartalmazza.

Á l o m g y Á r j e l m e z K ö l c s ö n z ő

sümegi Brigitta, 9700 szombathely, Pinkafői u.9.
06-30/31-80-198 • facebook.com/alomgyarjelmez

MészárosDóra
+36704541461

Csónakázó tó
közelében új építésű
nappali+ 2 szobás
ikerház 20,5MFt
Kámonban új építésű
nappali+ 3 szobás
ikerház 23,7MFt
Aranypatakutca
közelébennívós, új
építésű , nappali+ 3
szobás sorház 31,7MFt
Oladon 110nm-es
ikerház tavaszi átadással
30,5MFt 27,99MFt
Kertvárosban
praktikus, új építésű
nappali+ 2 szobás
ikerház 19,5MFt

Vevőink igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából keresünk munkavállalókat,
a Delphi Hungary Kft. Puskás Tivadar úti telephelyére, folyamatos műszakrendbe

Gyártósori
Összeszerelő Operátor

munkakörbe
Főbb feladatok:

• Könnyű fizikai, betanított munka

Elvárások:
• Nyolc általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafeteria
• Bónusz
• Gondoskodó vállalati program
• Modern munkakörnyezet
• Hosszú távú, stabil munkalehetőség
• Ingyenes sportolási lehetőség
• Céges buszjáratokkal segítjük a munkába járást

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
szombathely.cv@delphi.com • Cím: Szombathely, Puskás T. u. 10.

A Delphi Corporation gépjármű alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte.
A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyár-
tói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa vezető autógyárainak ellátása céljából.
Gépjárművek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai el-
osztó központokat és autóipari műanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechno-
lógiák alkalmazásával. www.delphi.com

Szombathelyen, belváros közeli
lakóparkban újépítésű lakások

32‑85m2‑ig liftes épületben eladók.
CSOK igénybe vehető!

Info: 30/640-5115 •www.hunyadipark.hu

Farsangi ajánlatunk:
• Férfiszmokingok
• Női alkalmi ruhák
• Férfi szövetkabátok, -dzsekik
• férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok
• férfiingek, nyakkendők
• női szövetkabátok, dzsekik
• Női két- és háromrészes kosztümök
• Női nadrágok, pulóverek

…és sokmás egyéb

RUHÁZATI
KER E SK EDE L EM

Szombathely, Ernuszt K. u. 38.
Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
Nyitvatartás: H–P11–19 Szo9–13,

VASÁRNAPSZÜNNAP
www.gotthardbt.hu

gotthardbt@gotthardbt.hu

A farsang ideje (2017. 01. 07–03. 01.) alatt
akciós termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

AFőiskolamellett,
zöldövezeti környe-
zetben, kétszobás, I. emeleti
53m²-es lakás, garázzsal
együtt eladó!
70/454-0941 17,5MFt

Kisunyom nyugodt utcá-
jában, 100 nm-es, 2 szobás,
'65-ös építésű családi ház
1980 nm-es telken eladó.
70/454-1459 14,5MFt

Garantált 
terjesztéssel 

40000 
példány 

szombathely 
és 18 környező 

település 
terjesztési 
pontjain, 

hogy ön és 
vállalkozása a 
legismertebb 

legyen.

 hétfő: 12-16
 kedd: nincs
 szerda: 12-16
 csütörtök: 8-12
 péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati 
irodánk nyitvatartása 

megváltozott!


