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ÁLLÁSBÖRZE
5-6-7. oldal

Szombathely, Körmendi u. 89. 
(a Citroën szalon helyén)

Körmend, Rákóczi út 51. 
(Mentőállomással szemben)

Tel.: 06 20 9891 938
www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 
szegélyléccel és  

polifoammal!

www.sopronbank.hu

*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes 
szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdet-
ménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató 
nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,98%-8,85%*

Külföldi jövedelme esetén 
hitelfelvételét egyszerűen, 
személyre szabottan, akár 
fordítói költségek nélkül 
tesszük lehetővé.

KŐSZEGI FIÓK Várkör 6.; +36 94 562 030
SZOMBATHELYI FIÓK Király u. 37.; +36 94 506 670

Rendel: dr. Zabó Éva 
szemész, gyerekspecialista
Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.30, 

Szo: 8.30-12.30

Most februárban 

ajándék 
látásvizsgálattal!

Maximális hozzáértés - zéró áFa
Februárban elengedjük az áFa összegét. az akció minden 
komplett szemüveg és napszemüveg vásárlására jár 
február 1. utáni megrendeléskor. érdeklődjön üzletünkben!

Szombathely, Fő tér 7. • Időpont egyeztetés: 94/329-029

ÁllÁsajÁnlat
Faiskolai eladó 

munkatársat 
keresünk!

Legyél te is csapatunk tagja!
Jelentkezés: 06-30-994-1005 vagy e-mailbe info@partikerteszet.hu

VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.
Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu
Február végéig a nyitvatartási idő: H-Cs: 9-17, P: 8-16, Sz: szünnap
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Alphaline

3 év garancia beépítésre

KomplETT KiviTElEzés: 
igény szerint beépítéssel, kőműves munkával, 
kiváló minőségben!

szállíTási haTáridőK: 
fehér műanyag ablakokra min 3-4 hét, ajtókra 
min 6-8 hét, redőnyökre szúnyoghálókra min 1-2 hét.

BEépíTés: + 2-3 hét*

aBlaKdoKi szolGálaT!
márkafüggetlen nyílászáró szerviz, redőnyjavítás.
hibabejelentés: +36-20/933-8721

EGy hElyEn mindEn!
ablakok, bel és kültéri ajtók, redőny, 
reluxa, raffstore, szúnyogháló

VekA Softline
82MD

BrüGmann profiloKra 
20% KEdvEzmény!Akció: 

*amennyiben mi végezzük a beépítést.

cérnahegesztéses Technológiai 
innováció a VekA 2005 kft. kínálatában!

Juhász Magda: Dal a szeretetről
Ha a szeretetből
olyan sok teremne,
mint a réten a fűszál,
jaj de jó is lenne.

A kis köténykémet
teleszedném véle,
és mindenkinek adnék,
aki tőlem kérne.

De a szeretet az
nem terem a réten,
ott lakozik legbelül,
az emberi szívben. 

A VAs Megyei 

LISZTÉRZÉKENYEK 
ÉrdekVÉdelMi egyesülete 
köszöni az eddigi támogatást és 

tisztelettel kéri az olvasókat, hogy 

adójuK 1%-ának 
felajánlásával támogassák az 

egyesület munkáját!

Adószám: 18888702-1-18
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Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000Ingyen 
hívható

Bemutató terem: 9600 Sárvár,  
Hunyadi u. (Kisiparos üzletsor)  
• Mobil: 06-30/391-4068, 06-30/530-8571 
• Fax: 06 95 321 999 • E-mail: info@vasiplastwood.hu • www.vasiplastwood.hu

Exkluzív fa-  
és műanyag 
nyílászárók!

BLUEEVOLUTION 82 
Eleget teszünk a jövő kihívásainak

Beltéri ajtók 

-20%

Veka Softline 82, 
3rétegű 48 mm-es üveggel

MFB
0%-os
kamattal

Valami Amerika
Hétfői sajtóvetítésén tizenkét színész és a rendező, Herendi Gábor is részt vett.
A szombathelyi születésű Hujber Ferenc azonban szinte csak fizikailag volt jelen az 
eseményen. Arca beesett és igen sápadt volt, látványosan sokat fogyott az utóbbi 
hónapokban, és mintha a korábbi jókedvét is otthon hagyta volna.Paparazzi

… 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

n Múltkor úgy fejezetük be az interjúnkat, hogy lesz-
nek meglepetés vendégek is, de ennél többet nem 
szeretett volna elárulni, de most lerántjuk a leplet!

Kasza Tibor fog konfe-
rálni ismét a sportházban, 
a tavalyi siker után! Tibi-
vel az egyik szállodában 
lettünk jóban és ott jött az 
ötlet, hogy milyen jó lenne 
együtt dolgozni és így is lett. 
Idén teljesen új poénokkal 
fog színpadra állni, plusz 
megpróbáljuk bevonni mi-
nél jobban a bűvész trükkök 
rejtelmes világába.

Ismét fellép az egyik tanít-
ványom Várkonyi Daren aki 
már nem csak kisebb trük-
kökkel áll a színpadra, ha-
nem a nyomdokaimba lépve 

már egy hölgyet fog lebeg-
tetni, de erről többet nem is 
szeretnék elárulni.

Vendégszereplőim lesz-
nek az Energy Dance Team 
táncosai akik igazán egyedi 
sőt varázslatos tánc produk-
cióval kápráztatják el már 
az előadás elején a kedves 
nézőket.

Mivel Szombathelynek 
nagyon sokat köszönhetek 
ezért folyamatosan azon dol-
gozunk, hogy a legnagyobb 
show műsort itt tudjuk létre-
hozni a helyi közönségnek.

Jonathan azt ígérte, hogy 
a következő számban már 
a próbák rejtelmeibe is be-
avat minket! Mi ezt kíván-
csian várjuk.

Nagy Jonathan újabb titkokat tárt fel az 
olvasók számára a márciusi előadásról!
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Jelentkezzen online:
karrier@schaeffler.com

Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon a HR 
osztályhoz:
+36 94/588 100

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, 
melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. 
Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a re-
pülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk 
szakmai és egyéni fejlődéséhez. 
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk a jelentkezéseket!

Forgácsoló
Referencia kód: SZI
Főbb feladatok:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció
Az álláshoz tartozó elvárások:
• műszaki, szakmunkás végzettség
• szakközépiskola végzettség (előny)
• 3 műszak
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásban szerzett tapasztalat
• mérőeszközök használata, műszaki jelölések ismerete
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• fejlődési, előrelépési lehetőség
•  térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Körmend, 

Jánosháza
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek 
várják, hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát 
alakítjuk. Várjuk, hogy személyesen megismerhessük!
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Szombathely Horváth Boldizsár körút 15. • Tel./fax: 94/465-002  
Mobil: +36-70/315-0623 • E-mail: info@elektroalarmkft.hu   

www.elektroalarmkft.hu

Fontos!
Az etetés nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a környékünkön áttelelő madarak-
nak, de csak akkor, ha a költési időszak kezdetéig folyamatosan gondoskodunk szá-
mukra táplálékról, valamint ivóvízről.

Otthon, építés, 
lakberendezés

Szombathely, Hollán E. u. 21. • Tel.: 94/316-387
(az Orlay Iskola mellett) 

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok  

és mosást nem igénylő asztalterítők. 

Szombathelyen csak nálunk! 
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA

A képek illusztrációk, az árak a készlet erejéig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

jola.hu
Szombathely, Széll Kálmán u. 14.

Sárvár, Rákóczi u. 11.

ajtó

Vásár!
Ajtó

Vásár!
             2018 február 28-ig.

szombathely@jola.hu
06-20/400-50-31, 06-94/514-318

sarvar@jola.hu06-20/400-50-29

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

Hi-Sec „Modern”

Laminált 
CPL ajtók

79.990 Ft 

68.990 Ft-tól 

Új!
Rhino beltéri 
ajtók

24 fantasztikus 
szín!

Lépcsőházi 
biztonsági 

acélajtó, 
4 féle színben, 

2 méretben!

Erezett, 
3D és 
Cell 
fóliákkal

M
ÁR EGYEDI

M
ÉRETBEN

 IS!

KAINDL

Extra erős 
CPL 
fóliákkal!

festett dekor ajtó  
9 választható 

színben,

Lack 10 

31.990 Ft  

58.990 Ft  

90x210 cm-es 
falnyílásba, 

15 cm-es 
falvastag-

ságig:

Látás, hallás, szaglás, ízle-
lés és tapintás – hass a kedve-
sed érzékeire, és tedd feledhe-
tetlenné az estétek!

1. Szaglás – saját készíté-
sű parfüm

A parfüm gyakori ajándék 
Valentin-napon, a saját ké-
szítésű viszont annál kevés-
bé. Míg mások beérik a bol-
ti verzióval, te legyél igazán 
kreatív: különböző illóolajok 
segítségével természetes és 
különleges illatot készíthetsz 
a szerelmednek. Rengeteg re-
ceptet találsz a neten, így az 
illat jellegét a kedvesed ízlésé-
hez igazíthatod. Egy ilyen sze-
mélyre szabott, egyedi meg-
lepetés garantáltan lenyűgözi 
majd!

2. Látás – vicces üzenetek 
a lakásban

Egy rohanós reggelen, vagy 
éppen egy fárasztó nap végén 
üdítően hat majd rá egy-egy 

váratlan helyen felbukkanó 
szerelmes üzenet. A hűtőben, 
a fürdőszobatükrön, a párná-
ján, a gardróbban, a kávéfő-
zőn: a lehetőségek száma vég-
telen. Nem kell hozzá más, 
csak néhány rózsaszín, szí-
valakú Post-it és egy toll, és 
máris indulhat a ragasztgatás!

3. Hallás – személyre 

szabott zenei válogatás
Bár a válogatáskazetták ko-

ra lejárt, a személyre szabott 
playlisteké sosem fog! Készíts 
neki a kedvenc közös dalai-
tokból egy összeállítást cédén 
vagy valamelyik streamszol-
gáltatónál! Biztosan értékel-
ni fogja a ráfordított energiát.

(www.lakaskultura.hu)

3 érzék, 3 tipp: így lepd meg 
a szerelmed Valentin-napkor

I M P R E S S Z U M
Ingyenes információs hetilap, 

a Hungária Szuperinfó 
laphálózat tagja.

Kiadja: Maraton Lapcsoport-
Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős kiadó: Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók

Főszerkesztő: Heffler György
Lapigazgató: Farkas Anikó 
aniko.farkas@maraton.hu

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: 
DMH Magyarország Kft 

Vas Megyei Szuperinfó  
Megjelenik minden héten 

40 000 példányban
Megjelenés napja: szerda
Lapzárta: péntek 15.00 óra

A Szerkesztőség fenntartja magának 
a jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba 

ütköző, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, 

a megjelent hirdetések 
tartalmáért és a nyomdai hibákért 

felelősséget nem vállal.

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
06 94 505 222

06-70/454-1454 06-70/454-1454
Villa Savaria lakóparkban 
újépítésű ikerházak 400 
nm-es telekhányaddal, 
akár idei költözéssel 
eladók!
Rugalmas kivitelezés és ter-
vezés! Hívjon bizalommal!

Szűrcsapó utcában 
felújított 3 szobás, 61 
nm-es lakás eladó.

U0032773 27 M Ft-tól U0033459 15,4 M Ft

06-70/454-1461 06-70/454-1454
Szűrcsapó utcában 
felújítandó 64 nm-es, 
erkélyes, 7. emeleti 
qutinor lakás eladó.

Herényi városrészen 
kertkapcsolatos, 
földszinti, 88nm-es, 
galériás lakás újszerű 
állapotban eladó.

H354083 11,9 M Ft H336482 21,5 M Ft

06-70/454-1460 06-70/454-1460
Belváros közeli 
kétszintes, 105 nm-es, 
4 szobás családi ház 
eladó.

Stromfeld lakótelepen 
jó állapotú 135 nm-es 
sorház azonnali 
költözéssel eladó!

H325379 28,9 M Ft-tól H353465 25,6 M Ft

Stromfeld

derkovitS

Herény

BelvároS

ÚjépítéS

derkovitS
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Vasi seprű
  Társasházak, cégek, irodák, házak, lakások, 
inTézmények, Telephelyek TakaríTása-TiszTíTása
  komplex ingaTlan üzemelTeTés, karbanTarTás
  szőnyeg- és kárpiTTiszTíTás
  kosaras emelő, TakaríTógépek bizTosíTása
  galambriaszTók és madárhálók TelepíTése

94/321-252 • www.vasisepru.hu
E-mail: vasisepru@t-online.hu

TakaríTó és 
szolgáltató kft.
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NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET
9700 Szombathely, 

Szent Imre herceg útja 93.
+36 20 552 6616 • vidokablak@vidok.hu

www.vIdok.hu

• Cipősszekrények • Éjjeliszekrények • Előszobafalak • Dohányzó-, üvegasztalok • Faliképek • Falitükrök
• Heverôk 29 000 Ft-tól • Kanapék 44 900 Ft-tól • 3-2-1-es garnitúrák 131 600 Ft-tól • Sarokgarnitúrák 63 100 Ft-tól • Franciaágyak 51 100 Ft-tól
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EgyEdi bútorok készítését vállaljuk!
Fenyő bútorok, matracok, Fürdőszoba bútorok nagy választékban

HITEL akár 0% befizetéssel!

Szigma kanapé 
84 800 Ft-tól

Kis favorit kanapé 
61 500 Ft-tól

Panna 6személyes étkező gt. 
73 100 Ft

Rugós franciaágy 160×200 
71 700 Ft

Körbetámlás 
gyerekágy 
30 400 Ft

Beatrix konyha 
magasfényű 

144 900 Ft

Neszta konyha 
137 700 Ft

Nápoly 
gardrób 1,6m 

81 200 Ft

Tokyo sor 3,9m 
159 500 Ft

Hannover áthidaló 
sor 6 elem 
123 100 Ft

Dubai 3,55m 
156 600 Ft

Panama sarok 240×150 
96 800 Ft

Cintia ágykeret 160×200 
70 400 Ft

Torontó franciaágy 160×200 
75 100 Ft

Bogi 2 előszoba 
31 300 Ft

íróasztal 90-es 
17 900 Ft

Gina 1,2m 
62 400 Ft

Maxx sor 2,6m 
62 500 Ft

Messína 4m 
165 300 Ft

Nemo sarok 
124 800 Ft

Hajni konyha 2m 
71 100 Ft

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

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

3 nap/2 éj: 34.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 30.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2018. február 23.-25. , 

március 02.-04. , 09.-11. 
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.
Fedett uszoda, szauna, jakuzzi,  

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.
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Egyéni vállalkozók figyelem!
Kicsivel több mint egy hét múlva az egyéni vállalkozók szja bevallási kötelezettségüknek kell, hogy eleget tegyenek 
a NAV felé. A február 26-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra és a katásokra is vonatkozik. 
Ha valaki katás adózóként 2017-ben átlépte az évi 12 millió forintos bevételi határt, akkor a többlet után a 17KATA 
bevallás benyújtásával egyidejűleg 40%-os adót kell fizetnie.Állás, Oktatás

Kőszegi álláslehetőség!
Szeretne klasszikus 2, 

vagy 3 műszakban napi 8 órát dolgozni?
Szeretne szabad hétvégét?

Szeretne biztos, bejelentett munkahelyet?

A Galvano-Tech Kft. a következő pozícióba 
keres határozatlan időre alkalmazottakat:

Galvanizáló 
munkatárs

munkakörbe
Feladat:

–  Gyártósoron alkatrészek felrakása és leszedése
– Galvanizáló gépsor kezelése

Elvárások:
– Jó fizikai állapot
– Alkalmazkodó készség
– Többműszakos munkarend vállalása

Előny:
– Hasonló munkahelyen szerzett tapasztalat

Jelentkezéseket várjuk az alábbi 
elérhetőségeken:

• 9730, Kőszeg, Alsó krt. 22/C helyszínen
• telefon: 06-20-746-8803

• e-mail: szabo@galvanotech.hu

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.

Répcelak
Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. má-
jusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS Kft. néven gyárt-
juk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon készülékeket is. Patronok 
széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.
Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

GÉPKEZELŐ 
– HÖLGYEK RÉSZÉRE IS!

Feladat:
•  Gépek, berendezések üzemeltetése
Előnyök:
•  Korábbi termelői területen szerzett tapasztalat
•  Alapszintű számítógépes ismeretek

MECHANIKAI 
KARBANTARTÓ

(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)
Feladatok:
•  Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása
Elvárások:
•  Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny: elektromos 

karbantartói tapasztalat
Amit kínálunk:
–  KLASSZIKUS 3 MŰSZAKOS MUNKAREND! 

– SZABAD HÉTVÉGE!
–  40% MŰSZAKPÓTLÉK
–  FIZETETT TÚLÓRÁZÁSI LEHETŐSÉG!
–  MINIMUM HAVI NETTÓ 25.000 Ft BÉREN KÍVÜLI 

JUTTATÁS
–  MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT 

(Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenessömjén-
Ostffyasszonyfa-Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és a Sárvár-
Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-Hegyfalu-Vasegerszeg-
Vámoscsalád útvonalon)

–  13. HAVI JUTTATÁS
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy 
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft. 

9653 Répcelak, 
Carl von Linde út 1.

web: www.liss.hu 
e-mail: karrier@liss.hu

CNC gépkezelőket
Géplakatos

karbantartót
keresünk sárvári

munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

A Total Beauty Center  
a Sopron Plazában működő szalonja 

MANIKŰRÖS- 
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ,  

FÉRFI- ÉS NŐI FODRÁSZ  
munkatársakat keres alkalmazotti jogviszonyba.

Jelentkezés: total@totalbeautycenter.hu  
e-mail-címen.

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja 
honlapján található napi sta-
tisztika alapján, 2018. feb-
ruár 13-án az alábbi adatok 
szerepelnek:
–  álláshelyek száma: 

5592 db
–  önéletrajzot leadott állás-

keresők száma: 114 fő

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!

Sabina Zrt. felvételre keres

RaktáRos, 
üzem kiszolgáló 

munkatársat.
Jelentkezni lehet: 

+36/94-513-951-es telefonszámon.
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

GÉPKEZELŐ
Feladat:
•  Termelőgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
•  Középfokú vagy 8 általános végzettség
•  4 műszakos munkarend vállalása

VIZUÁLIS ELLENŐR
Feladat:
•  Termékek vizuális ellenőrzése
•  Elsődleges csomagolási feladatok ellátása 
Elvárás:
•  Középfokú vagy 8 általános végzettség
•  4 műszakos munkarend vállalása

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag 
gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét, 
ampullát és karpullát Lukácsházán.

CSAPATUNK ERŐSÍTÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!
Időpont egyeztetés miatt keressen minket a +36 94 568 411 vagy a +36208527939 telefonszámon 
vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre.
SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. www.schott.com

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:
•  Versenyképes alapbér
•  Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
•  Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
•  Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
•  Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
•  Egyénre szabható Cafetéria
•  Ingyenes céges buszjáratok számos 

településről
•  Stabil, növekvő 

nemzetközi vállalat
•  Barátságos csapat és tiszta, 

rendezett munkakörnyezet
•  Vállalati rendezvények, 

egészség- és családi 
programok, sportolási 
támogatások
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A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém me-
gye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTTMUNKÁS
és KArBANTArTó
Amit kínálni tudunk
• Versenyképes juttatások
• Műszakpótlékok
• Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén
kifizetésre kerülnek
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) vagy
állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 •Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Leather, vaLue oF nature

Alapórabérek985 Ft/h-tól!

ÁLLÁS

Humánia HRS Group Zrt.várja munka-
vállalók jelentkezéseit különféle munka-
körök betöltésére Szombathelyen az
alábbi pozíciókra: gépkezelő, operátor.
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehe-
tőség, kiemelt órabér, cafetéria akár
már az első hónaptól, különféle juttatá-
sok. Bővebb információért keresse fel
irodánkat: 9700 Szombathely Belsikátor
3 I/2 vagy érdeklődjön telefonon a 94/
508-225-as telefonszámon.

Osztrák sertés és marhavágóhíd hentes
szakmunkásokat keres, heti 40 órás
munkaidőbe. Munkavégzés időtartama:
hétfőtől csütörtökig.Szállás és étkezés
biztosított. Érdeklődni: +36/70/598-
3848

18. életévet betöltött diákok és felnőttek
jelentkezését várjuk medenceőri és ru-
határosi pozíció betöltésére Bükfürdőre.
Kiemelt bérezés, hangulatos környezet,
utazási költségtérítés. Érdeklődni a 30/
315-5368-as telefonszámon.

47 éves férfi kötetlen vagy állandó éj-
szakai munkát keres, alkalmit is. Érd.:
06-30/455-7054

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

Alsó tagozatos gyermekek matematiká-
ból való felzárkóztatása, korrepetálása.
06-30/703-5942

Matematika tanár 33 év gyakorlattal,
korrepetálást és vizsgákra való felkészí-
tést vállal. 06-20/334-4334

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

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 06-70/6026-229

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat,
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK.
0620/415-3873.

Vásárolok régi bútorokat, disznóvágási
felszereléseket, dunnákat, párnákat,
szarvasagancsot /engedéllyel rendelke-
zőtől, hagyatékból/ 06-70/322-2437

Saját részre vásárolok festményt,
porcelánt, mindennemű régiséget, tel-
jes hagyatékot. 0630/458-7765.

Kerti munkát vállalok, metszés, perme-
tezés, rotációs kapálás, fűnyírás, sö-
vénnyírás. 06-30/342-9248

Fodrász idős, beteg mozgáskorlátozot-
tak hajvágását is vállalja. Házhoz me-
gyek. 06-30/401-7238

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22.Tel.: +36-94/342-317
Sárga Zebra Szemüvegdiszkont

Azajánlat komplett szemüveg rendelése eseténérvényes.Más akcióval nemösszevonható. A tájékoztatás nem
teljes körű, részletekről érdeklődjönüzletünkben.Az akció 2018. január 17-től 2018. február 24-ig tart.

Végkiárusítás
-60%

-70% -80%
meghosszabbítva február 24-ig.

V
-

INGATLAN

Szombathelyen Fő téren 48m2 szute-
rén irodának, műhelynek, klub helyiség-
nek, stb. eladó víz, villany, fűtéssel. 06-
30/412-8561

Ausztria, Oberwart városközponti, III.
em.-i, 2 szobás felújítandó lakás ma-
gyar tulajdonostól eladó. Irányár: 15,5
M Ft. +36-20/399-3598.

www.max2.hu

2%
jutalékért.

SZOMBATHELY
Király u. 15.

Sürgősenkereseképítési
telkeket, bontásraváró
vagy felújítandóházakat!

BéryAttila
értékbecslő

Tel.: 06-30/937-0429

Varga Gyógygomba mintabolt
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott
adagolás, kedvezményes házhoz szállítás!

Organic Vital Biobolt
Szombathely, Savaria tér 1/G.
(keresse kék-fehér tetőnket)

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748
web-áruház: www.gyogygombainfo.hu

Vérszegénység, vashiány!
www.vasbor.hu

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

SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 2. • Tel.: +36-94/344-535

Nyitvatartás:
h.-p. 9-1700 szo. 9-1300
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Partner:
Wéberker. Kft.

A hónap legjobb ajánlatai egy helyen!

Modern festett MDF ajtók RAL színek szerint!
Fa beltéri ajtók: fenyőből, kemény fából (bükk, tölgy)58600 Ft-tól…

butor-kereskedelem.hu
Konyha-gardrób-hálószoba-nappali közvetlen a gyártótól!

ó app y y

Nyitott, zárt gardróbok hatalmas szín és anyag választékban. (festett MDF, laminált, pácolt)

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyakciók
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása.

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258

Vállalom faházak, kocsibeállók, gyer-
mek játszóházak, kutyaházak, kiülők,
előtetők, padok asztalok stb.készíté-
sét.Érd.:30/2438873, e-mail: san-
ta.attila0820@gmail.com,
web:www.asztalos-szombat-
hely1.webnode.hu

Villanyszerelés! Lakások, házak,nyara-
lók, melléképületek villamos hálózat ki-
építését, javítását, karbantartását válla-
lom. Számlával, garanciával. 06-30/
573-1120

Nyílászárók szakszerű beépítése után igény szerint a falat is helyreállítjuk! Rövid és pontos határidő!
az akció ideje alatt további kedvezmények!

csonka balázs
Tel.: 06-30/458-5856T

Minőségi nyílászáró és árnyékolás-
Technikai rendszerek kedvező áron!

listaárból

48%
kedvezmény!!! ingyenes szolgáltatásaink:

• felmérés • árajánlat-készítés • hulladékelszállítás

ő é í á á ó é á é á

hozzáéPíT? FelÚJíT? akkor válasszon MinkeT!!!
kedvező árak, FelTéTelek, Jó Minőség,
gyors és PonTos haTáridő!!!

szezonkezdési

akciók!
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Nedves-vizes, penészes-salétromos fa-
lak szigetelése acéllemez bepréselés-
sel, falátvágással, injektálással, garanci-
ával. Tel.:06-30/293-8685

Redőnyjavítás! Árnyékolástechnika!
Rovarhálók nagy választékban. 06-
20/320-4815

Bútorasztalos munkák konyhától
gardrób szekrényig. Panel konyha
frontfelület csere is. 06-70/384-6240

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere! Redőny,
reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny
gyártása, szerelése. 06-30/588-0444

Szobafestés, mázolás, külső-homlok-
zatszigetelés, parkettázás, gyorsan,
szakszerűen. Tel: 06/70/255-1005

" Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
414-9838!”

JÁRMŰVEK

Roncsautó átvétel hivatalos bontási át-
vételi igazolással. Szállítás megoldható.
Érd.: 06-99/532-038

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

Szobafestést, gipszkartonozást, külső
homlokzat szigetelést vállalok gyorsan,
szakszerűen. Érd.: +36-70/608-9519.

C. Tessile Könnyűipari és Kereskedelmi Kft., 
szentgotthárdi telephelyének bővülése 
miatt, fiatalos és dinamikus csapatába 

Minőség ellenőr 
és további 

Munkakörökbe
10 fő munkatársat keres 3 műszakos 

munkarendbe, alap számítógépes 
ismeretekkel. Pontos fizetés, 

tiszta munkahely és túlórázási 
lehetőség, cafeteria 6 hónap után.

Érdeklődni a 

06-94/554-073 
telefonszámon lehet.
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2017-es árak 

nyílászárókra!

2 KW-os napelem rendszer
12 m2 tetőfelület szükséges.
Kb. 7 500 Ft-os villanyszámla kiváltásához.

Legnépszerűbb ajánLatainK:

Felejtse el a villanyszámlát, használjon környezetbarát technológiát!

Kérje ingyenes ajánLatunKat!

884 600 Ft-tól

1 217 000 Ft-tól

1 943 000 Ft-tól

3 025 000 Ft-tól

9700 szombathely, semmelweis út 27. info@direktdigital.eu
06/70/312-7381     06/94/339-335

3,1 KW-os napelem rendszer
18 m2 tetőfelület szükséges.
Kb. 12 000 Ft-os villanyszámla kiváltásához.

5,2 KW-os napelem rendszer
30 m2 tetőfelület szükséges.
Kb. 20 000 Ft-os villanyszámla kiváltásához.

8,3 KW-os napelem rendszer
48 m2 tetőfelület szükséges.
Kb. 32 000 Ft-os villanyszámla kiváltásához.

Mészáros Dóra +36 30 9294 789
feszekrakoingatlan@gmail.com

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

• Nagyszálló mellett 79nm-es elegáns polgári lakás 
 19,9 M Ft 18,9 M Ft
• Belvárosban a Paragvári iskola közelében nappali+ 2 
szobás gáz-cirkó fűtéses lakás 16,9 M Ft 15,5 M Ft
• Belváros szélén zöldövezeti, I. emeleti másfél szobás 
lakás 12,99 M Ft

• Kertvárosi nívós 
földszintes nappali+ 
3 szobás családi ház 
garázzsal 44,9 M Ft

• Kámonban önálló 
bejárattal rendelkező 
500nm-es telken nappali+ 
4 szobás exkluzív ház
 38,9 M Ft

Magyar tulajdonú élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 
szombathelyi raktárába keres új munkatársakat

KoMissiózó 
és raKtáros

munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal, egyműszakos 
munkarendbe, azonnali belépéssel.
Amit biztosítunk: 

versenyképes fizetés, béren 
kívüli juttatás, hosszútávú, 

stabil munkalehetőség.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a

human@hetforras.hu 
e-mail címre, illetve a 

06 30 1904102 
telefonszámra várjuk.

KODEROLL KFT.
Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744
Email: konyatibor66@gmail.com

Redőny,
nyílászáRók

KODEROLL KFT

nyílászáRók
gyártása és szerelése.
20-40% kedvezménnyel
közvetlen a gyártótól!

Alpokalja a
DAGANATOS GYERMEKEKÉRT
Közhasznú Alapítvány

Adószám:

18899180-1-18
Számlaszám: OTP 11747006-20215309

Kérjük adója1%-val segítsen!

Egyééébbb adddomááányokkkat iiis szííívesen továáábbbbbbííítunkkk
a rászoruló gyermekek családjai részére!

Info: laszlorita@freemail.hu

Az ÉLET csodálatosan színes és tarka.
Azonban ebből mi csak alig vagy

semmit sem látunk.

KérjüK támogassa

adója 1%-val
aVakok és

Gyengénlátók
Vasmegyei Egyesületét
Adószám: 18895038-1-18

Sabina Zrt 
szabászati 
és kárpitos 

üzemrészlege

betanított 
munkára 

várja a 
jelentkezőket.

kiemelt bérezés, 
két műszak

Érdeklődni a 
94/513-951-es 
telefonszámon 

lehet.

Kapor meglátja az utcán barátját, 
Snidlinget, aki síléceket cipel.
– Hát te? Síelni készülsz?
– Igen, a hegyekbe.
– És miért ilyen rövidek ezek a sílécek?
– Mert csak egy napra megyek.


