
SIÓFOK 2019. január 25., XXVIII/4.Érték és tartalom

ÁLLÁS-MUNKAHELY 
melléklet 4-9. oldal

Érv: 2019.01.25 - 02.10-ig

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

EREDETISÉG 
VIZSGÁLAT

AKCIÓ! 
Siófok, Bajcsy u. 207.(Kőolaj-telep)  
06-30/631-4587,  
06-30/632-4844,  
84/505-145
Fonyód, Béke u. 4.
06-30/277-3970, 
 85/360-033

Vadonatúj 2019-es kollekció!
Balatonboglár, Március 15 tér 3.  

Telefon: 06-30-9424-921
Kaposvár, Múzeum u.4. I. emelet.  

Telefon: 06-30-4911-926
www.agiszalon.hu

EXKLUZÍV  
esküvôi ruhák

 Ági 
Szalon

kollekció

KISS GYÖRGY
- ÁCSMUNKÁK
- TETŐFEDÉS
Új tetők, Tetőfelújítás,
Teraszok, Kocsibeállók,
Lambéria, Gipszkarton
Tel.: +36 30 340 77 80

E-mail:  
kissacsmunka@gmail.com

LAPOSTETŐK  
SZIGETELÉSÉT   

15 éves garanciával 
 vállaljuk!

INGYENES HELYSZÍNI  
FELMÉRÉS,  

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
20/940-6719

Vas adagolható: 50 Ft/kg
Vas nem adagolható: 40 Ft/kg

Vaslemez: 40 Ft/kg
Vörös réz: 1200 Ft/kg
Sárga réz: 800 Ft/kg

Alumínium festett: 240 Ft/kg
Alumínium öntvény: 210 Ft/kg

Alumínium tiszta: 340 Ft/kg 
HT vörös réz: 1050 Ft/kg

Horgany: 350 Ft/kg
Saválló: 200 Ft/kg
Ólom: 300 Ft/kg

Akkumulátor: 140 Ft/kg
Alu italosdoboz 150 Ft/kg

Bôvebben: www.szabadimehtelep.freewb.hu • Karton p.: 13 Ft/kg, Újság p.: 20 Ft/kg. 
Nyitva: H-P: 800-1700-ig, Szo: 800-1200-ig, Vas: Zárva • NAV ellenôrzött, hitelesített mérlegekkel dolgozunk!

FIGYELEM! Bontásból származó fémhulladék felvásárlása esetén 
konténert helyezünk ki! Beszállítása díjtalan! Érd: 0630/509-88-10

Balatonszabadi Méhtelep felvásárol

 

 

 
 

 OPERÁTOROKAT 
keresünk  

 

+36 20 336 38 03 
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 
Bér: nettó170-200.000 Ft 24
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 OPERÁTOROKAT 
keresünk  

 

+36 336 38 03 
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 
Bér: nettó170-200.000 Ft 

     Gyártástechnológus

> versenyképes bérezés
> korszerű gyártóberendezések
> dinamikus fejlődési lehetőség
> kiegyensúlyozott, tiszta, rendezett, családias környezet
> cafetéria

Önéletrajz szükséges.
  E-mail: hr@balindceg.com

        www.balindceg.com

HOSSZÚTÁVÚ ÁLLÁSLEHETŐSÉG
     CNC operátor (gépkezelő)

HOSSZÚTÁVÚ  
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

• CNC operátor (gépkezelő) 
• Gyártástechnológus
• versenyképes bérezés
• korszerű gyártóberendezések
• dinamikus fejlődési lehetőség
• kiegyensúlyozott, tiszta, rendezett, családias környezet
• cafetéria

Önéletrajz szükséges.
E-mail:  

hr@balindceg.com
SIÓFOK FŐ UTCA 166.  

https://www.facebook.com/siofokminigo/

Nyitva: H-P: 8.30.-18.30 Szo: 8.30.-14.30  
Vas: 10.00-16.00, Februártól vasárnap zárva

KÖZEL 1000 TERMÉKKEL  
KIBŐVÜLT ÁRUKÉSZLET!

NÉZZEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!  

CIPŐK, RUHÁK VÉGKIÁRUSÍTÁSA!  

Február 28-ig tartó akcióink: 

Ezenkívül: kutyaholmik, konyhai eszközök 
és ajándéktárgyak széles választéka!

• LÁBBELIK: 40-60%

• FELSŐRUHÁZAT -20%

HA SZERETNÉTEK  
szép, tartós körmöket, 

műszempillát vagy  
szemöldök, száj,  

szemhéj tetoválást, 
érdeklődj telefonon és  

egyeztessünk időpontot:  

06-30/184-2007.  
Gyors időpont egyeztetés, igényes 
szalon, barátságos környezetben.

ROLO PLUSZ
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• Műanyag nyílászárók beépítése
• Árnyékolástechnika forgalmazása
• Redőny, Reluxa, Szalagfüggöny
• Fix és mobil szúnyoghálók
• Árnyika könyökkaros napernyő
• Garázskapuk gyártása, beépítése

MINŐSÉGI REDŐNYÖK:
- Műanyag
- Fa (natúr és festett)
-  Alumínium (biztonsági, 

hő- és hangszigetelt)

Lukács József  06-30/9292-419

A balatonföldvári 
IRIS ÁPOLÁSI OTTHON

• ápoló-szakápoló  • szociális gondozó
• konyhai kisegítő  •  takarító

munkatársat keres éves állásra

Szükség esetén szállás megoldható
Jelentkezés, önéletrajzok benyújtása:

személyesen: 8623 Balatonföldvár, Széchényi I. u. 2. 
telefonon: 20/941-2427e-mail: betti7963@gmail.com
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INGYENES KOMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!
Szolgáltatásaink: • fotó előhívás, igazolványkép készítés 

• bankkártyás fizetés • egészségpénztári kártyák elfogadása

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása esetén érvényesek és össze nem vonhatók.) Az akció részleteirôl 

érdeklôdjön személyesen, vagy telefonon! Az akció 2019 január 25-tôl február 5-ig érvényes!

Keressen bennünket:
Enying Kossuth u. 45. (OTP mellett az iskolánál) • Tel: 30/639-0717

Nyitva: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Lepsény, Fő út 105. • Tel: 30/639-0717 Nyitva: Kedden és Csütörtökön: 13.30-16.30

ÉVNYITÓ AKCIÓ  
a GÖBLYÖS OPTIKÁBAN!

40% vagy 40% Ön dönt, hogy  

a szemüvegkeretből, vagy a 

szemüveglencséből kéri a kedvezményt.

Az akció a raktári egyfókuszú szemüveglencsékre  

vagy szemüvegkereteinkre vonatkozik.

ZEISS MULTIFOKÁLIS  

SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!
Amennyien multifokális szemüveget rendel, egy pár többfókuszú 

szemüveglencsét adunk számítógépes munkavégzéshez.

NYÍLÁSZÁRÓK 
Német GEALAN profilból

www.ajto-therm.hu • e-mail: ajtotherm@gmail.com
Tel.: 06/70/384-36-81 

Mi hétvégén 
is elérhetőek 

vagyunk.

Gyártás: 

16 
munkanap!

Az akció érvényes 2019.01.07-2019.01.31-ig illetve a készlet erejéig. Kádár Dénes – Ádánd, Árpád utca 76.

Érvényes: 2019.01.31-ig megrendelt 
Gealan profilból készült ablakokra.

HELYSZÍNI SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL AZ ÖN 
OTTHONÁBAN, ENYINGTŐL - FONYÓDIG
Ajtók - Ablakok, Redőnyök,  
Rovarhálók, Párkányok. 

Teljeskörű  
szerelési munka.

AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA 
95.000 Ft • Platóméret: 3,1 x 2,2 x 0,88 m 

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.01.25-től visszavonásig tart.EUTR azonósító: AA0194363

(6 m3 15.830 Ft/m3)

50.000 
FT/3 m3

3,1 x 2,2 x 0,44 m 

16.666 Ft/m3

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

Tel.: 84/313-836
Hétfô-Vasárnap: 11-23

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

Domino 2003 Kft.
Zamárdi, Siófoki u. 27.
84/545-161, 30/491-5022

FA BRIKETT 
AKCIÓ!
2019.01.25-tôl 
a készlet erejéig.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Siófokon
február 9-én.
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HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ
BALOGH TAMÁS

Mosógép, mosogatógép, mikro,    
         bojler, hűtőszekrény 

               ELEKTROMOS JAVÍTÁSA
              Siófok és Tamási környékén
             Tel.: 06/30/9971-731

A Siófoki Szakképzési Centrum a következő iskolarendszerű  
(ingyenes) esti tagozatos képzések indítását tervezi a tanév 
 második félévében (2019. február 1-től) tagintézményeiben

Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája (tel: 84/310-857)

34 543 02 Asztalos
34 582 09 Központfűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

34 522 04 Villanyszerelő
54 525 02 Autószerelő

54 815 01 Fodrász
54 481 02 Gazdasági informatikus

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (tel: 84/310-029)

34 811 01 Cukrász
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

Bővebb információ az intézmény honlapján: 
 www.siofokiszc.hu vagy telefonon

A JÓ SZAKMA FELÉR 
EGY DIPLOMÁVAL!

• MINDEN ÁLTALUNK 
  GYÁRTOTT TERMÉK

•  Díjmentes helyszíni felmérés 
Siófok 20 km-es vonzáskörzetében!

• Ingyenes árajánlat készítés!

  kedvezménnyel!

Telephelyünkön 190 m2 csarnoképület,  
60 m2 irodával egyben kiadó! Érd.: 06/20/351-8109

Akciónk 2019. január 25-től  
február 10-ig érvényes.30%

MEGÚJULT KÖMMERLING  
PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK

AKCIÓNKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN SZAKÜZLETÜNKBEN!
Termékeink: • Homlokzati műanyag nyílászárók • Garázskapuk 

• Árnyékolástechnikai termékek • Szúnyoghálók • Párkányok-könyöklők

DOORWIN TECH KFT.  
• Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 4. (Kínai üzlet mellett) 

Tel./Fax:06/84/330-199 • 06/20/438-7697 • info@doorwin-ajtoablak.hu 
www.doorwin-ajtoablak.hu • Nyitvatartás: H-P: 8-16 óráig, Sz-V: ZÁRVA

DoorWin
     AJTÓ ABLAK

NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET

Minôség és szakértelem...

Phonak Audéo™ Marvel
Szerelem első hallásra

          “A Marvel hallókészülékemet 
          egyszerűen fel tudom tölteni, 
          bárhova is megyek.” 

 “Akkor hozd az útleveled,          
 irány a tengerpart!”          

Nem csupán nagyszerű hallókészülék,  
hanem egy multifunkciós csoda.
Kitűnő hallás egész nap, beleértve a streamelést is.
•   Újratölthető

•   Tiszta, gazdag hangélmény

•   Csatlakozik okostelefonokhoz, Tv-hez  
és más eszközökhöz

•   Okos applikációk

Az Ön Szaküzlete

Szaküzlet neve, címe

Foglaljon időpontot ingyenes hallásvizsgálatra, 
ingyenes 30 napos próbahordásra és  
az új Audéo Marvel ingyenes bemutatására.

Telefonszám
email cím

Térkép vagy fotó

Phonak Audéo™ Marvel
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email cím
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Szaküzlet neve, címe

Foglaljon időpontot ingyenes hallásvizsgálatra, 
ingyenes 30 napos próbahordásra és  
az új Audéo Marvel ingyenes bemutatására.
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Phonak Audéo™ Marvel
Szerelem első hallásra

          “A Marvel hallókészülékemet 
          egyszerűen fel tudom tölteni, 
          bárhova is megyek.” 

 “Akkor hozd az útleveled,          
 irány a tengerpart!”          

Nem csupán nagyszerű hallókészülék,  
hanem egy multifunkciós csoda.
Kitűnő hallás egész nap, beleértve a streamelést is.
•   Újratölthető

•   Tiszta, gazdag hangélmény

•   Csatlakozik okostelefonokhoz, Tv-hez  
és más eszközökhöz

•   Okos applikációk

Az Ön Szaküzlete

Szaküzlet neve, címe

Foglaljon időpontot ingyenes hallásvizsgálatra, 
ingyenes 30 napos próbahordásra és  
az új Audéo Marvel ingyenes bemutatására.

Telefonszám
email cím

Térkép vagy fotó

Dr. Kertész Éva fül-orr-gégész és audiológus szakorvos • Siófok, Bajcsy- Zs. u. 26. 
Rendelés telefonos bejelentkezés alapján a 84/314-246 telefonszámon munkanapokon 9-12 óráig.

AKÁC APRÍTOTT TÛZIFA

Telefon: 06-30/520-4040

95.000 Ft/a képen látható  
teherautó(5,7 üm3; 16.666 Ft/üm3)

50.000 Ft/teherautó 
(2,9 üm3; 17.241 Ft/üm3)

platóméret:  
3,6 x 2 x 0,4 m
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ÉRDEKLŐDNI: Katedra Nyelviskola 
Siófok Széchenyi u. 11., e-mail: siofok@katedra.hu 

Tel.: +36/30/993-7881 

INGYENES TANFOLYAMOK 
(SZÁMÍTÓGÉP, OKOSTELEFON, LAPTOP, TABLET) 

16-65 ÉVES KORIG, 
SIÓFOK, NAGYBERÉNY, BALATONVILÁGOS 

engedélyszám: E-000400/2014/D003/D004.

MOST INDULÓ TANFOLYAMAINK:
• ANGOL NÉMET OLASZ SPANYOL KEZDŐ
• Word és Excel tanfolyamok
• Gépírás oktatás
• Angol órák csak angolul gyermekeknek

CSATLAKOZNI LEHET MÉG:  
• Angol közép és felsőfokú vizsgafelkészitő• Angol újrakezdő 
• Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral
• Német újrakezdő csoportokhoz

NAGYIFON  
OKOSTELEFON HASZNÁLATI ISMERETEK!

JANUÁRI  BEIRATKOZÓINK  VISSZANYERHETIK  TANFOLYAMI  
DÍJUKAT!

Fordítás / Tolmácsolás akár 24 órán belül
Fordítás: üzleti, jogi, mûszaki, orvosi és egyéb szakszövegek  
hivatalos és magán célra - anyanyelvi lektorálás
Tolmácsolás: általános, szaknyelvi - kísérô, követô, szinkron
Siófok Katedra Nyelviskola • Tel: +36 30 993 7881

SÍKÖLCSÖNZŐ, SÍSZERVÍZ,  
KORCSOLYAÉLEZÉS.

Siófok, Vitorlás u. 6. Tel.: 84/315-301
Nyitva: H: Szünnap, K-P: 9-16, Sz: 9-12, V: Zárva
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A Pannon-Fuvar 2000 Kft. 
munkájára igényes, fiatal(os)  

FÖLDMUNKAGÉP 
KEZELŐT 

KERES ÉVES ÁLLÁSRA. 
ELVÁRÁSOK: 

OKJ-s képesítés, típusvizsgák
Előnyt jelent a több éves  

tapasztalat, tehergépjármű 
jogosítvány 

AMIT NYÚJTUNK: 
Versenyképes fizetés, stabil 

munkakörnyezet, új és újszerű, 
folyamatosan karbantartott  

munkaeszközök

Jelentkezés személyesen  
a telephelyen, telefonon  

történt egyeztetés alapján.

Guzslován Ferenc ügyvezető:  

+36-30/946-8714

Legyen Ön is a Duna House sikeres értékesítője!

SIÓFOKI ÉS BALATONBOGLÁRI IRODÁINKBA 
KERESÜNK JÓL KOMMUNIKÁLÓ,  

AGILIS MUNKATÁRSAT!
JUTTATÁS: ALAPFIZETÉS + JUTALÉK

Amennyiben szívesen csatlakoza egy ügyfél-elégedettség irányába elkötelezett, 
lendületes csapathoz, úgy várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségen:

banati.andras@dh.hu címre +36/30 619-5650

VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra  

HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ  
LAKATOS, NEHÉZGÉPKEZELŐ  

munkatársat keres szénacél csővezetékek  
hegesztéséhez és szereléséhez. 

Szakirányú végzettség, hegesztői minősítés (141/111) és  
C kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel.  

Munkába járást biztosítjuk. 
Az önéletrajzokat és a jelentkezéseket a következő elérhetőségeken 

várjuk: ifjbernula@vabekokft.hu telefon: 06-84-519-432

ÁLLÁS-MUNKAHELY melléklet

ÁLLÁS- 
MUNKAHELY 
M E L L É K L E T

Ember az álláspályázat mögött
 ■ A munkaerőhiánnyal 

a munkáltatók szemléle-
tet váltottak a toborzás-
ban: a mélyreható, rész-
letes tárgyi tudás helyett 
sok esetben az ún. soft 
skill-eket, azaz a szemé-
lyes készségeket keresik. 

Abból a megfontolásból, 
hogy ha a tárgyi, szakmai tu-
dásbeli alapok megfelelőek, 
akkor a szükséges további 
ismereteket megfelelő hoz-
záállással az adott kolléga 
képes elsajátítani. Tehát, a 
személyiség, az együttmű-
ködési készség, a hozzá-
állás kulcsfontosságú lett. 
Ebből következően az állás-
pályázatban is hangsúlyossá 
kell tenni, meg kell mutatni 
ezeket.

Egy adott szakterületen 
sok  szükséges, elengedhe-
tetlen és egyéb hasznos kész-
ség van. Mivel a szakterüle-
teden te valószínűleg jobban 
ismered a szükséges készsé-
geket, mint az álláshirdetés 
írója, sokkal erősebben tudsz 
így érvelni magad mellett. Az 
önéletrajz innentől nemcsak 

egy szakmai összefoglaló, 
de egy teljes bemutatkozó 
kell, hogy legyen. Ha kérnek 
motivációs levelet, szeren-
csés vagy: még nagyobb fe-
lületet kaptál az ilyen jellegű 
bemutatkozásra.

Nem lesz elég, ha az ön-
életrajzban egy fejezetcím 
alá felsorolod pár jó tulaj-
donságodat, mert mindenki 
ezt fogja tenni. Érvelni kell. 
Pl. azzal, hogy pontos, meg-
bízható vagy, ezért bízták 
rád a munkád során a pénz-
tár kezelését, vagy türelmes 
vagy, így a legnehezebb ügy-
felek reklamációit te kezel-
ted. Vagy kitűnő értékesítő 
vagy, így a régi, konfliktus 
miatt cégtől elpártolt ügy-
felek visszaszerzése is a te 
feladatod volt. Ez már iga-
zi önjellemzés, bemutatko-
zás, szemben a 3-4 szavas 
felsorolásokkal.

Az önéletrajzban a szűk-
re szabott személyes adatok 
fejezet után (ugye, az itt kö-
zölt személyes adatod csakis 
név és elérhetőségek) jöhet 
egy rövid összefoglaló: miért 
ezt az állást, céget, pozíciót 

akarod, miért 
való ez neked? 
Mert pl. eddigi 
munkáid, szak-
mai teljesítmé-
nyed, vagy friss 
tanulmányaid, 
esetleg az adott 
szakter ü leten 
szükséges ki-
emelkedő kész-
ségeid miatt ezt 
lelkesen és haté-
konyan tudnád 
végezni.

Eddig is java-
soltam a fényké-
pes önéletrajzot, 
most még in-
kább fontossá vált. Arcot ad 
a mondanivalónak, inkább el 
tudják képzelni maguk előtt 
a jelentkezőt a kiválasztók, 
ha kapnak egy fényképet is. 
A fényképnek azt kell sugall-
nia, hogy olyan ember vagy, 
akivel jó együtt dolgozni.

További személyességet vi-
het az önéletrajzba a hobbi, 
érdeklődési kör megjelení-
tése. Nem lesz elég az uta-
zás, olvasás, zenehallga-
tás „szentháromság”, mert 

mindenki utazik, olvas, és 
hallgat zenét. De kínos pilla-
natokat is okozhat az állásin-
terjún, ha megkérdezik, épp 
milyen könyvet olvasol most, 
milyen koncerten jártál utol-
jára, és merrefelé utaztál… 
Pedig az interjúztató csak 
barátkozni akar, oldani a 
feszültséget. Azaz, inkább 
írd be, hogy pl. musical-elő-
adásokra jársz, régészeti té-
májú könyveket olvasol, és 
célod, hogy Magyarország 

összes szurdokját végiglá-
togasd, vagy lefényképezd 
az összes nálunk található 
madárfajt. Ebből biztosan 
könnyebben indul meg egy 
ismerkedő beszélgetés.

A szemléletváltás termé-
szetesen nem jelenti azt, 
hogy a szakmaiság háttérbe 
szorult, csak azt, hogy a je-
lentkezők értékelése komp-
lexebb – és ezzel együtt em-
berbarátabb lett.

 forrás: cvonline.hu
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TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves

24
95

42

VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

Szeretnéd, ha megbecsülnék, hogy jól dolgozol? 
Mi megfizetjük a munkád árát!

Ságvári telephelyű Saluxto Kft. műanyag fröccsöntő és 
összeszerelő üzemünkbe keresünk munkatársakat 

 RAKTÁROS és OPERÁTORI munkakörbe.

Új raktárosainknak tanulmányi szerződés keretén belül álljuk 
a targoncás jogosítványt is!

Neked való? Jelentkezz!
Várunk Ságváron, az Újtelep III. utca 15-ös szám alatt.
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JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal 

az  e-mail címre vagy info@premium-bacon.com
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123-as 

postacímre küldve
 Telefonon: 06-30/866-3657

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Sorvezetői pozícióba 
Főbb feladatok, munkák:
•  Gyártósori dolgozók közvetlen vezetése és koordinálása
•  Általános felelősség a gyártósor termékeinek 
   minőségéért, mennyiségéért
•  Minőségi szabványok betartása, betartatása
•  Kb. 5-10 fős csapat irányítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Excel, Word)
•  Tapasztalat kisebb csoport vezetésében
•  Kiváló kommunikációs készség, jó emberismeret
•  Minimum 1 év vezetői tapasztalat
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Havonta készpénzes cafeteria, hűségprémium, 
   negyedévente jelenléti bónusz

JELENTKEZE� S:  
Fényképes önéletrajzzal  

az info@premium-bacon.com e-mail cí�mre vagy 
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as  

postací�mre küldve.  
Telefonon: 06 30/736-9911  

Varázsszavak az állásinterjún

 ■ Ha az önéletrajzod jól 
sikerült, és behívnak állás-
interjúra, akkor egy lépés-
sel közelebb kerültél az ál-
láshoz, de valójában ez a 
legnehezebb helyzet.

Egy többkörös állásinterjú 
első interjúja, vagy ha össze-
sen egy állásinterjún dől el 
minden, komoly stresszt okoz-
hat, érdemes felkészülni. Az 
első körös, vagy egyetlen állás-
interjún a legfontosabb a le-
endő munkáltató bizalmának 
megnyerése, a saját eredmé-
nyeid és szaktudásod bemu-
tatása csak ezután következik.

Vannak olyan szavak, kife-
jezések, félmondatok, amik se-
gítenek abban, hogy meg nyerd 
az interjúztató bizalmát, azt 
sugalld, hogy tényleg való ne-
ked az adott állás.

„Tapasztalatom szerint”
Saját tapasztalataidra hivat-

kozni mindig jó ötlet, hiszen 
pont az a célja az interjúzta-
tónak, hogy megtudja, mit 
várhat tőled, milyen rutinnal 
rendelkezel az adott munka-
körben. Hitelességet mutat, 
ha valós példákkal támasztod 

alá a tapasztalataidat. Fontos, 
hogy valóban valós, saját pél-
dák legyenek, ne ékeskedj ide-
gen tollakkal.

„Úgy tudom/gondolom…”
Ezt akkor használd, ha vala-

miben nem vagy teljesen biz-
tos, de van róla valamilyen is-
mereted, sejtésed. Vagy olyan 
esetekben, amikor egyéni 
problémamegoldási módsze-
rekkel dolgoztál, és lehet, hogy 
ők másképp, másfajta rutinok 
szerint csinálnak bizonyos 
dolgokat, mint te, ami szin-
tén lehet jó. A saját módszered 
bemutatása egy újabb néző-
pontot, szakmai érdekességet 
mutathat az interjúztatónak, 
és főleg hitelessé tesz téged.

„Azt tanultam/olvastam, 
hogy…”

Ha valamiről nincs gyakor-
lati tapasztalatod, a tanulmá-
nyaidra érdemes hivatkozni, 
illetve azokra hagyatkozva 
megoldást találnod az inter-
júztató kérdésére. Ha a forrást 
is megnevezed, hol olvastad, 
melyik könyvben, honlapon, 
kinek a cikkét, akkor a témá-
ban való tájékozottságodat bi-
zonyítani is tudod.

„Nem tudom, ezzel még nem 
találkoztam”

Nem kell mindig mindent 
tudni, még állásinterjún sem! 
Ha elismered, hogy bizonyos 
feladatokkal, problémákkal 
még nem találkoztál, az nem 
negatívum. Teljesen termé-
szetes, hogy van még mit ta-
nulnod, még egy professzor is 
tanul naponta új dolgokat. Vi-
szont kínos perceket kerülhetsz 
el az őszinteséggel. Nincs an-
nál kellemetlenebb, mint mikor 
valamilyen tippelgetés, talál-
gatás után közlik veled, hogy 
ezt rosszul tudod, vagy csak 
hümmögnek, és feljegyeznek 
valamit egy papírra a keserve-
sen kitalált válaszod után. Eset-
leg megkérnek, hogy részlete-
sen magyarázd el, hogyan is 
van ez…

Ne sajnálkozz, ne mentege-
tőzz ilyenkor! Nem a te hibád 
az, hogy bizonyos probléma 
még nem merült fel a munkád 
során. Talán jobban dolgoztál, 
mint ők, így az, ami náluk prob-
léma, nálad nem is lehetett az 
soha. Lehet, hogy pont ezért 
leszel érdekes!

 forrás: cvonline.hu

Fontos a jó írásbeli kommunikációs készség
 ■ Ahhoz, hogy elinduljunk 

az álláskeresés rögös útján, 
és megtegyük az első lé-
pést a célunk elérése felé, 
fontos, hogy nagyon jó írás-
készségünk legyen.

Önéletrajz, motivációs levél, 
ezekhez mind-mind az kell, 
hogy írásban meg tudjuk fogal-
mazni úgy a gondolatainkat, 
hogy azok érthetőek legyenek 
a másik fél számára is. Egy iga-
zán jó motivációs levél attól lesz 
tényleg igazán jó, hogy gördülé-
keny, folyamatos, lényegre törő, 

informatív és könnyen érthető. 
Mindenképp természetesnek 
hat, egyáltalán nem erőltetett, 
hiszen az olyan benyomást kelt, 
mintha csak erőszakosan meg 
akarnánk győzni a másikat ar-
ról, hogy igenis mi kellünk ne-
ki. Persze pont erről szeretnénk 
meggyőzni, de nem mindegy a 
módja. Tudnunk kell eladni ma-
gunkat. Oda kell figyelni a meg-
szólításra, lezárásra, hangvétel-
re, szóhasználatra és tagolásra is. 
Ehhez pedig valóban jó írásbeli 
kommunikációs készségeinknek 
kell lennie. forrás: cvonline.hu

Budapesti élelmiszer  
kereskedelmi cég Siófoki 

telephelyére keres  

TERÜLETI 
KÉPVISELŐ  

kollégát. 
Hasonló területen szerzett 

tapasztalat, Siófok környéki 
lakóhely előnyt jelent. 

Teljesítmény arányos bérezés, 
céges autó, telefon,  

folyamatos képzések.
Jelentkezni fényképes  

önéletrajzzal: ati7111@gmail.com
Biomark Kft.
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Siófoki élelmiszeripai cég keres
munkatársakat:

raktár vezető
raktáros
sofő r

 
pozíciókba. Bérezés, plusz

juttatások megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/ 422-1060

 

RAKTÁR VEZETŐ
RAKTÁROS
SOFŐR
pozíciókba. 

Bérezés, plusz juttatások  
megegyezés szerint.

Érd.: 06-30/ 422-1060
ICE 'N' GO Kf t.
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Gyengeáram szerelés, karbantartás ismerete vagy
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely

Alapítványunkhoz  
Balatonboglárra 

NÉMETÜL JÓL BESZÉLŐ  
MUNKATÁRSAT 

KERESÜNK  

irodai munkára.
Tel.: 70/231-5987

Németnyelvű Ingatlantulajdonosok 
Magyarországi Alapítványa

Valósítsa meg önmagát  
az ingatlanszakmában,  
csatlakozzon az OTP Ingatlanpont  
sikeres értékesítői csapatához!
Feladatok: 

•  Eladó ingatlanok felkutatása, megbízási szerződések megkötése
•  Piaci ingatlanok és a Bankcsoport saját portfoliójának értékesítése
• Ingatlanbemutatások szervezése, lebonyolítása
• Vételi ajánlatok és üzletzárások menedzselése

Amit kínálunk:
• Stabil, országosan elismert bankcsoporti háttér, szakértelem
• Változatos munkavégzés, rugalmas időbeosztás
• Folyamatos képzések, szakmai fejlődés és karrierlehetőség
• Vezetői támogatás, csapatszellem
• Értékesítői versenyek, elismerés, kimagasló jutalék
• Teljesen digitális folyamatok (nincs papírmunka).
• Országos, területi korlátozás nélküli értékesítés.

Amit várunk:
• Kiváló kommunikációs készség, értékesítő szemlélet
• Empatikus, nyitott, sikerorientált személyiség
• Elhivatottság, céltudatosság

Pályamodosítók és volt pénzügyi közvetítők 
jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi elérhetőségeken:

Iroda: 8600 Siófok, Fő utca 83.
Mobil: +36/70/442-2190 • E-mail: siofok@otpip.hu

GÉPKEZELŐKET 
KERESÜNK 

siófoki partnerünk részére.
• 8 órás munkavégzés

• 2 vagy 3 műszak
• műszakpótlék

• cafeteria
• ingyenes céges buszjárat

Jelentkezés: 

+36 20/406-6989-es 
telefonszámon,  

siofokiroda@dologido.hu 
e-mail címen vagy személyesen 

a Dologidő Kft. irodájában 
(Siófok, Dózsa György utca 1/4.)
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SIÓFOKI TEMETKEZÉSI KFT. 

TEMETŐI MUNKAKÖR  
betöltésére, éves állásra,  

„B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező férfi munkatársat keres.  

Jelentkezés: 20/267-8815 vagy 
személyesen Siófok, Fő u. 200.

www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6000 
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Siófoki építőipari 
cég keres 

éves állásra 
kiemelt fizetési 
lehetőséggel 

kőművest és 
segédmunkást!
70/333-5943

Villanyszerelő 

munkatársat keresünk
Feltétel: min. 5 év  

épületvillamossági tapasztalat
Amit kínálunk: - teljes munkaidő 
- stabil, hosszú távú munkahely 

- jövedelem: 11.000-13.000 Ft/nap 
- 100% bejárási támogatás

Munkavégzés helye Siófok és környéke. 
Teljesítés alapján év végi juttatás és 

projektprémium

Jelentkezés módja: Önéletrajz 
megküldése a megadott e-mail címre: 

info@karaszvill.hu

A Balaton-Coop Kereskedelmi Zrt.
éves állásra 

BALATONSZABADI, VAK B. U. 94. szám alatti 
COOP ABC üzletébe

BOLTVEZETŐ
munkatársat keres.

Elvárások:
- középfokú kereskedelmi boltvezetői szakképesítés

- kereskedelmi szakmai gyakorlat

Jelentkezni:
- a Balaton-Coop Zrt. központi irodájában  

(Siófok, Dózsa Gy. u. 25. I.emelet) a  
balcoop@t-online.hu e-mail címen

és az üzletben lehet önéletrajz leadásával

Mit csinál egy informatikus?

 ■ Az átlagember az 
informatikus szó halla-
tán valószínűleg legin-
kább a rendszergazdára 
gondol, hiszen ez az a 
foglalkozás, amivel a 
legtöbb munkahelyen 
találkozhatunk, ahol 
van bármilyen számí-
tástechnikai eszköz. 

Az IT szektor azonban en-
nél valójában sokkal több, 
rengeteg szerteágazó szeg-
mense van, és annál is több 
betölthető pozíció. Lássunk 
ezek közül néhányat:

Webfejlesztő. A webfej-
lesztő olyan programozó, aki 
az interneten megjelenő we-
bes tartalmakkal, tehát we-
boldalakkal, webshopok, al-
kalmazások létrehozásával, 
fejlesztésével foglalkozik.

Szoftvermérnök. Ő az, aki 
megírja a különféle prog-
ramokat, alkalmazásokat, 
mindemellett mérnöki is-
meretekkel is rendelkezik, 
mely szükséges munkája 
elvégzéséhez.

Programozó. A progra-
mozó megírja, teszteli és 

kódolja azokat az alkalma-
zásokat, melyeket a szoftver-
mérnök megtervezett. Leg-
alább ennyire fontos, hogy a 
felmerülő problémákra tud-
e valamilyen megoldással 
szolgálni.

Szoftver tervező. Ő az, 
aki komplex, több elemből 
vagy modulból álló rendsze-
reket is képes átlátni, akár 
több fejlesztő vagy progra-
mozó munkáját koordinál-
ni és kapcsolatot tartani a 
megrendelővel.

 forrás: cvonline.hu

Hogyan lépjünk ki a skatulyákból?
 ■ A karrie-

rünk általában 
úgy ível felfe-
lé, ahogyan 
egy-egy té-
makörben 
egyre több ta-
pasztalatot, 
tudást, kap-
csolatot szer-
zünk.

Erre alapozva tudunk ál-
lást váltani, akár magasabb 
pozícióba is. Ez a bevált gya-
korlat viszont magában rejti 
azt is, hogy „beskatulyázó-
dunk”, azaz akár évtizedek-
re is egyetlen szakterületen, 
iparágban tevékenykedünk. 
A jelenség annyira gyakori, 
hogy egyértelműen látszik, 
hogy több Linkedin ismerő-
sünkkel is teljesen azonos a 
közös ismerősi körünk. Szó 
szerint bezárultunk egy kör-
be… Ami nem feltétlenül prob-
léma, de amikor szakterületet 
váltanánk, komoly akadály le-
het. Specialisták esetében a 
vertikális tudás lehet annyira 
mély, hogy csak nagyon szűk 
területen használható, így az 
állásváltás komoly nehézsé-
gekbe ütközik. A probléma ak-
kor kezdődik, amikor állást 
akarunk váltani, immáron egy 
másik szakterület felé nyit-
va. Ilyenkor az álláskeresés 
helyett „feladatkeresést” kell 
végeznünk. Ennek módszerei 

sokban hasonlí-
tanak az állás-
kereséshez, de 
a munkaerőpi-
ac egyelőre fel-
készü let lenü l 
fogadja. Az ál-
lásh i rdetések 
többnyire po-
zíciómegneve-
zésekre, az ért-

hetetlenségig általánosított 
feladatkörre utalnak, és csak 
a követelményeket határoz-
zák meg egyértelműen – ami-
nek pont nem fogunk megfe-
lelni, hiszen ők skatulyában 
lévő emberben gondolkodnak 
(pl. 3-5 év tapasztalatot kér-
nek) a kilépési szándékunk 
miatt nekünk ez pont nincs. 
A módszer alapja, hogy nem 
pozíciókat keresünk. Ha ál-
láshirdetéseket böngészünk, 
a pozíció megnevezése nem 
lesz jó kulcsszó keresésben… 
Ilyenkor nagy segítséget nyúj-
tanak az állásportálok iparági 
keresést biztosító funkciói. Az 
álláshirdetésekben a feladatok 
leírását kell tudni jól elemez-
ni, és az önéletrajzzal úgy kell 
válaszolni az álláshirdetés-
ben írt feladatokra, hogy az 
olvasó bizonyítva lássa, hogy 
ezeket a feladatokat el tudjuk 
végezni – még akkor is, ha elő-
zetes rutinunk ebben a témá-
ban nincs.

 forrás: cvonline.hu

Nyugdíjas munkavállalókat  
keresünk, Siófokra:

ESTI TAKARÍTÓ 
munkakörbe 18:00-tól 00:00-ig. 

További részletekért keressen minket a  
+36 20 576 0222-es telefonszámon, vagy személyesen  
a Siófok, Dózsa György utca 1/4. szám alatti irodánkba

Önéletrajzot a 
spahotel.job@gmail.com
címre kérjük elküldeni.

Önéletrajzokat a 
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin Zamárdi  
keres éves állásra  

SZOBAASSZONYT, 
TAKARÍTÓT ÉS 
ÉPÜLETGÉPÉSZ 
KARBANTATÓT. 

22
05
57

Székesfehérvári 
cég keres 

víz-gáz-fűtés 
- szerelőket 

•  Üzemanyag vagy bérlet-
térítés. 

•  Kiemelkedő kereseti  
lehetőség. 

•  Szakmunkás bizonyítvány 
nem feltétel, elég a  
szakmai gyakorlat. 

Tel: 30/8590-746

8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 2. • Tel.: 20/938-1477 
www.suzukiborongics.hu • info@suzukiborongics.hu

A BORONGICS KFT. 
AUTÓSZERELŐ ÉS 

SUZUKI BORONGICS

HASZNÁLTAUTÓ ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAKAT KERES.
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk

 info@premium-bacon.com vagy a 
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,

 továbbá telefonon a 06-30/866-3657-es telefonszámon
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

Feltételek:
•  Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
 
Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Megfelelő létszámú jelentkező esetén 
   saját buszjáratot biztosítunk

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,  
amelyeket a következő e-mail cí�mre várunk 

info@premium-bacon.com vagy a  
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as cí�mre levélben, 

továbbá telefonon a 06 30/736-9911-es  
telefonszámon hétfőtől péntekig 7-16 óráig

Jelentkezéseket az alábbi e-mail-en várjuk: munka.siofok@ka-group.com
vagy jelentkezési lap kitöltése a telephelyen.

Kongsberg Interior Systems Kft. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 201/D 

Csapatunk  
bővítésére keresünk  

GYÁRTÓSORI  
MUNKATÁRSAKAT

AMIT KÍNÁLUNK:
• 8-órás 2 műszakos munkarend
•  Saját állományú, határozatlan idejű 

munkaszerződés
•  Alapbéred, több művelet betanulásával, 

akár két héten belül sávosan emelkedhet! 
• Ingyenes céges buszjárat
• Cafetéria
• Belső munkatárs ajánlási rendszer
• Csapatépítő, családi programok

NE INGÁZZ, DOLGOZZ SIÓFOKON!
Ha már unod az  
éjszakázást és  

a hétvégi munkát,  
gyere hozzánk!

Az eladói szakma – Több, mint gondolnánk!
 ■ Eladó – so-

kan meghall-
ják ezt a kife-
jezést, és rög-
tön csak arra 
asszociálnak, 
ahogy egy el-
adó hölgy/úr 
áll a kassza 
mögött, és el-
látja a pénztá-
rosi feladato-
kat. 

De valóban 
ez a kulcseleme 
ennek a szakmá-
nak? Vajon igaz-e, a mondás, 
hogy a „Látszat néha csal.”, 
és egy komplexebb, kifize-
tődőbb pozícióval találjuk 
szemben magunkat? A főbb 
feladatkörök, amikkel szem-
bekerülhetünk, ha eladóként 
tevékenykedünk: 
• Áru átvétele a szállítótól 
•  Áruk elhelyezése az  

eladótérben (kirakat 
összeállítása) 

•  Az áruk megfelelő  
tárolásának biztosítása 

•  Kapcsolattartás a  
vevőkkel, vezetőkkel 

• Pénztárosi feladatok 
• Leltározás, raktárkezelés 

Ebben a szakmában vi-
szonylag gyors a karrierépí-
tési lehetőség. Fél év alatt el-
adóból akár műszakvezetővé, 
majd üzletvezetővé, később 
akár az egyik vezetővé is vál-
hatunk, ha csak nem saját 
vállalkozást indítunk a meg-
szerzett tapasztalatokkal. A 
karrierlétrán való előlépéshez 
hozzájárulhat, ha folyama-
tosan fejlesztjük magunkat 
különböző végzettséget adó 
képzésekkel, mint például a 

kereskedelmi tanfolyamok és 
az egyetemi/ főiskolai képzé-
sek. Manapság már úgy ala-
kítják ki az oktatás időpont-
jait, hogy párhuzamosan is 
végezhetők legyenek a mun-
kával, így ha szeretnénk fej-
leszteni magunkat, ez nem 
fog akadályozni ebben. Rá-
adásul, ha a nyelvtudásunk 
csiszolgatásába is fektetünk 
némi energiát, a lehetőségek 
tárháza nyílik meg előttünk, 
hiszen akár exkluzív irányba 
is elmehetünk.

 forrás: cvonline.hu

Álláskeresésből  
családi perpatvar?

 ■ A családra átragad a mi 
kétségbeesésünk az állás-
keresési kudarcok miatt. 

Sajnos az álláskeresés olyan 
tevékenység, ami sorozatos ku-
darcot hoz, és az első sikerrel 
véget is ér…. Ezért lelkileg külö-
nösen megterhelő. Sokszor ottho-
ni veszekedésekbe fordul egy ál-
lás elvesztése, mert előfordulhat, 
hogy az egész család anyagi biz-
tonságát veszélyeztetheti a kieső 
jövedelmünk. A veszekedések, 
rossz hangulat ellen az a megol-
dás, ha kitaláljuk az álláskere-
sésünk lépéseit, elmondjuk, mit 
tervezünk, és hogy mit teszünk 
naponta. Ezzel azt látják, hogy 
dolgozunk a megoldáson, lát-
ják az előrelépést. A család által 
teremtett teljesítménykényszer 

sokszor végződik azzal, hogy 
az álláskereső annyira szaba-
dulni akar a helyzettől, hogy 
elvállal egy bármilyen állást, 
ahová felveszik. Ugyan nem fi-
zetnek sokat, de legalább már 
nem kell állást keresni, meg-
nyugszik mindenki körülötte. 
Ezt érdemes tudatosan elkerül-
ni. De ha mégis egy ilyen „csak 
fizessenek” állást találtunk, ér-
demes emellett tovább keresgél-
ni a szakmai jövőt kínáló mun-
kát. Így a teljesíménykényszer 
alól kikerülve könnyebben is si-
kerülhet. Hiszen már van jöve-
delmünk, valamennyire helyre-
állt az anyagi biztonság. Jöhet 
a karrier, amit egy szakmailag 
előremutató állás fog meghozni. 
 forrás: cvonline.hu
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Hotel Sungarden 
VENDÉGLÁTÓ IGAZGATÓ

 munkatársat keres
FELADATOK:

• a szálloda vendéglátó egységeinek üzemeltetése és ellenőrzése,
• a szálloda vendégeinek magas színvonalú kiszolgálásának biztosítása,
•  a vendéglátó egység munkavállalóinak szakmai felügyelete, munkájuk 

irányítása ellenőrzése,
• időszaki zárásokkal kapcsolatos kimutatások, jelentések elkészítése,
• előkészíti és felel a rendezvények sikeres lebonyolításáért,
•  felel az éttermi egység munkájának eredményességéért, a tevékenységi 

körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért
• szervezési, gazdálkodási és üzemeltetési szabályok betartása mellett, 
felelősséggel tartozik a létszám, árrés és eszközgazdálkodásért.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• szakirányú középfokú végzettség
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás
• kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség
• kreativitás és munkabírás
• dinamizmus, ambíció, határozottság és problémamegoldó képesség
• több év szállodai szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil, hosszú távú, bejelentett munkahely
• Jó hangulatú, pozitív munkahelyi légkör
• Versenyképes jövedelem

SZOBAASSZONY
munkatársat keres

FELADATOK:
• szállodai szobák és közösségi terek takarítása
• ágynemű, törölköző cseréje
• szobai minibár feltöltése

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• precíz, gyors munkavégzés
• megbízhatóság
• vendégközpontú hozzáállás

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil, hosszú távú, bejelentett munkahely
• Jó hangulatú, pozitív munkahelyi légkör
• Versenyképes jövedelem

Önéletrajzát az alábbi címre küldje: job@hotelsungarden.hu

A tevékenység elindításához a vállalkozói jogviszony nem feltétel!
Ezt mind megtalálod nálunk az ÚJ balatoni OPENHOUSE értékesítői csapatában!

Fényképes önéletrajzokat a siofok@oh.hu e-mail címre várjuk.
www.siofok1.oh.hu

Munkavégzés helye (választható): Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonlelle,  
Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonvilágos, Balatonkenese

Álommeló álomfizetéssel 
várja új tulajdonosát!

TANULJ OLYAN SIKERES SZAKEMBEREKTŐL,  
AKIK MÁR BIZONYÍTOTTAK A SZAKMÁBAN!

A RÉGIÓ EGYIK LEGNAGYOBB  
INGATLANKÖZVETÍTŐ CÉGÉNÉL EZT MIND NEKED NYÚJTJUK:
•	elsöprő	sikerek
•	messze	átlagon	felüli	jövedelem	(anyagi	biztonság,	egzisztencia)
•	kollégáink	az	ingatlanpiacon	az	élmezőnyben	dolgoznak
•	mentor	program		
•	elegáns	irodai	környezet,	fizetőképes	ügyfélkör	
•	lendületes,	motiváló,	innovatív	szemlélet	és	légkör	
•	népszerűség,	a	munkád	garantált	megbecsülése
•	teljes	körű	marketing	támogatás
•	jogi	és	hitelügyintézői	háttér
•	magas	márkaismertség
•	irodai	és	országos	csapatépítők
•	rendszeres	értékesítési	versenyek
•	stabil,	tőkeerős	munkahely,	korrekt,	támogató,	vállalati	kultúra	
•	akkor	megyek	szabadságra,	vagy	csak	pihenni,	amikor	valóban	szeretnék	(közben	pénzt	kereshetek)
•	munkahelyemre	jó	kedvvel	érkezem,	és	minden	nap	elégedetten	térek	haza
•	az	egymás	iránti	tisztelet	és	megbecsülés	alapfogalmak

Szeretnél az egyik 
legjobban fizetett 

szakmában, a 
befektetett munkáddal 

arányosan keresni? 

TALÁLKOZZUNK  
EGY KÖTETLEN  

BESZÉLGETÉS EREJÉIG!  

 

Miért jó nálunk  
dolgozni:
•  A Provident stabil,  

nemzetközi hátterű  
vállalat. Cégünk  
kétszeres legjobb mun-
kahely díjas és négyszer 
nyerte el a Superbrands 
díjat.

•  Közös programokon 
vehetsz részt velünk 
csoport és vállalatszinten 
egyaránt.

•  Tagja lehetsz egy olyan 
profi csapatnak, amely 
többször is elnyerte a 
Kiválóság az Ügyfélki-
szolgálásban Díjat.        

•  Rugalmas munkaidőben  
végezheted a munkádat, 
így a magánéletedet  
is könnyebben  
szervezheted.

•  Alkalmazotti jogviszony.

Jelentkezés 
Karrier.provident.hu

Feladataid lesznek:
•  A vállalat pénzügyi  

termékeinek értékesítése;
•  Kiváló szolgáltatás  

nyújtása ügyfeleinknek.

Az állás a tied lehet,  
ha van:
•  Tapasztalatod az ügyfélki-

szolgálás, értékesítés  
és pénzkezelés területén;

•  Jó kommunikációs  
készséged;

•  Problémamegoldó  
képességed;

•  Képes vagy önállóan  
és csapatban is dolgozni.

Amit kínálunk:
•  Főállásban vagy  

részmunkaidőben  
dolgozhatsz;

•  Alapbér és eredmény  
alapú bónusz;

•  Céges mobiltelefont  
biztosítunk;

•  Munkavégzésedhez  
üzemanyag térítés adunk;

•  Fejlődési és előrelépési  
lehetőség;

•  Sikerorientált, vidám 
csapat.

Munkavégzés helye:  
Siófok és környéke

A Provident Pénzügyi Zrt. 
új munkatársat keres

Kereskedelmi  
munkatárs
pozícióba

Bagosi Gépészet Kft.
Vállaljuk:  

VIZ, GÁZ, 
KÖZPONTIFŰTÉS 
SZERELÉST ÉS  
KIVITELEZÉST. 
Tel.: 70/882-5335
bagosi@gmail.hu

Hogyan ne legyünk túlképzettek?
 ■ Eljöhet a pillanat, 

amikor a munkáltató elő-
hozakodik a túlképzett-
ség vádjával. 

A kérdései ilyenkor a moti-
vációinkra, az elképzelt szak-
mai jövőnkre vonatkoznak. 
Itt már lehet hibázni: ha az 
általuk leírt pozícióban nem 
lehetséges az, amit mi elkép-
zeltünk, akkor bizony túlkép-
zettnek tűnhetünk. A követ-
kező ilyen pillanat, amikor a 
feladatok ismertetéséhez kezd 
hozzá a munkáltató, amivel 
fel akarja mérni: mit tartunk 
méltóságon alulinak, problé-
mát okoz-e, ha nem minden 
feladat éri el a pozíció szint-
jét. Pl. egy stratégiai vezető-
nek időnként operatív ad-hoc 
feladatot is el kell látni. Ilyen 
esetben legyünk határozottak: 
attól, hogy specialistának, ve-
zetőnek jelentkeztünk, nem 
probléma kihívni egy szere-
lőt, ha épp az kell. Érdemes 

kipuhatolni, mi a célja annak, 
hogy ezekkel próbálnak eltán-
torítani: akár teljes nyíltsággal 
meg kell kérdezni, miért gon-
dolják, hogy ezek problémát 
jelenthetnek nekünk? Lehet, 
hogy az elődünknek problémát 
jelentett – de az is lehet, hogy 
a bérigényünkről szóló alkut 
készítik így elő – ezt nem fog-
ják elmondani természetesen. 

Maradjunk higgadtak, bármi 
is a válasz. Tartsunk ki amel-
lett, hogy ezt a pozíciót akar-
juk, mert való nekünk, hiszen 
szándékunk, képzettségünk, 
tapasztalatunk is van hozzá – 
természetesen csak akkor tart-
sunk ki emellett, ha tényleg így 
gondoljuk, még a beszélgetés 
ilyen fordulata után is.

 forrás: cvonline.hu



APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁST KÍNÁL

Kőmeveseket siófoki	 munkára	 felve-
szek.	06/30/553-6626

Konyhai kisegítőt,	pultost,	szakácsot	és	
felszolgálót	 éves	 állásra	 Siófokra	 felve-
szek.	Tel.:0630/304-8167

Apartmanok takarításáshoz	takarítónőt	
keresünk,	 áprilistól	 októberig.	
06/30/8585-122

Szakácsot keresünk	nettó	540.000	Ft/
hó	 Siófok	 Petőfi	 sétányon	 4	 hónapra.	
06/70/314-7776

Generálkivitelezőt keresek	 házépítés-
hez	kompletten.	06/30/812-3043

Szakácsnőt keresek azonnali kez-
déssel osztrák síparadicsomba 45 
éves korig. Ügyes fiatal hölgyek 
dolgozhatnak konyhakisegítőként, 
szobalányként. Szezonvégéig, ápri-
lis 10-ig. Fizetés 1.800- 2.000 euró. 
Tolmács +36/70/367-3796

Az ádándi	 tojásfeldolgozó	 üzembe	 férfi	
munkaerőt	keresünk,	betanított	munká-
ra,	 azonnali	 munkakezdésre,	 műszaki	
ismeret	 előnyt	 jelent.	 Tel.:	 06-30/606-
8964

Csinos	 táncosnőt	 keresek	 18-30	
éves	 korig.	 Nettó	 2.000	 euro/hó.	
+36/70/292-5264,	 Tolmács	
+36/70/367-3796

Szezonális büfé	 üzemeltetésére	 kere-
sek	 tapasztalattal	 rendelkező	 személyt.	
06/30/312-0070

Takarítónőt keresünk	 Siófok	 ipartelep-
re,	 változó	 munkarendbe.	 Maximum	 6	
órára.	06/20/9426463

Siófoki varrodába	keresünk	szakkép-
zett,	gyakorlattal	rendelkező	varrónőt.	
Szabászatban	 való	 jártasság	 előnyt	
jelent.	Munkaidő:	H-P	1/2	8-16	óráig.	
T.:	06/30/9394-280

Siófoki generál	 kivitelező	 cég	 keres,	
Siófokról	 és	 vonzáskörzetéből,	 építő	
iparban	 jártas	 ügyesebb	 kezű	 kisegítő	
embereket,	kőműves,	lakatos	szakmun-
kásokat.	Bérmegegyezés	 személyes	 ta-
lálkozón.	Érd.::06-20/9626-113

Ács mellé	 segédmunkást	 keresek.	
06/20/9687-217

Siófoki italkereskedésbe	áruterítő	kollé-
gát	keresünk	\\\"B\\\"	és	\\\"C\\\"	kategó-
riás	 jogosítvánnyal.	 Önéletrajzokat	 a	
siofok@siomente.hu	 címre	 várjuk.	
06/30/692-7539

Siófoki vállalkozás munkatársat 
keres könyvelő és bérszámfejtő 
munkakörbe. Elvárás: mérlegképes 
könyvelői vagy egyetemi -főiskolai 
végzettség. Teljes munkaidős, 
hosszú távú foglalkoztatás, mun-
kakörnek megfelelő biztos jövede-
lem. Fényképes önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk:  
p e n z u g y. s z a m v i t e l . s o m o g y @ 
gmail.com

A Kezola	Kft.	értékesítő	munkatársat	ke-
res!	Elvárások:	 jó	kommunikációs	kész-
ség,	 precíz	 munkavégzés,	 felhasználói	
szintű	számítógépes	ismeret.	Amit	kíná-
lunk:	Jutalékrendszeres	bérezés,	össze-
tartó,	jó	csapat,	hosszútávú	munkalehe-
tőség	 Jelentkezni	 lehet	 fényképes	
önéletrajzzal	személyesen	a	8624	Bala-
tonszárszó	 Szemesi	 u.	 2/B,	 vagy	 a		
kenyer.zoltan@kezola.hu	e-mail	címen

Fizikai munkára	 B	 kategóriás	 jogosít-
vánnyal	 rendelkező	 férfi	 kollégát	 kere-
sünk.	 Az	 önéletrajzokat	 e-mailben	 az	
info@gastrocentrum.hu	címre,	vagy	sze-
mélyesen	 a	 8600	 Siófok,	 Asztalos	 utca	
99.	címre	várjuk!

Azonnali kezdéssel	segédmunkára,	épí-
tőiparba,	dolgozni	akaró	munkatársakat	
keresünk!	Éves	állás!	06/30/956-2236

Siófoki céghez	tehergépkocsivezetőt	C-
kat.	 jogosítvánnyal,	 nehézgépkezelőt,	
mezőgazdasági	 gépszerelő	 kollégákat	
keresünk	éves	állásra.	06/30/8300-243

Siófokra nyárra	 takarítónőt	 keresek.	
06/30/450-1050

Kőművest, burkolót,	 segédmunkást,	
hőszigetelésben	 jártas	 szakembert	
hosszútávra	 felveszek.	 Tel.:06-
30/9549032

Pietro pizzéria	éves	állásra	siófoki	lakos	
konyhai	kisegítőt	felvesz.	Érd.:	15-17	óra	
között	06/30/9867-964

Kézi autómosóba	éves	állásra	autómosó	
kollégákat	keresünk.	06/20/9831-692

Ha úgy	érzed,	hogy	egy	új	munkahelyen,	

új	babérokra	törnél,	egy	fiatalos	csapat-

ban	képzeled	el	a	jövődet,	ahol	kipróbál-

hatod	 magad	 hírlevél	 szerkesztésben,	

értékesítésben,	 kapcsolatteremtésben,	

jelentkezz	 fényképes	önéletrajzoddal	 és	

motivációs	leveleddel	a	következő	email	

címen:	 info@azurevent.hu	Ha	nem	vagy	

ilyen	beállítottságú,	de	szívesen	dolgoz-

nál	velünk,	mert	eredményes	lennél	tele-

fonos	vagy	 irodai	munkában,	 jelentkezz	

bátran.

Az OTP	 Ingatlanpont	 siófoki	 irodája	a	

Dél-Balaton	 parton	 ingatlanközvetítő-

ket	keres.	Jelentkezni	önéletrajzzal	és	

motivációs	 levéllel	 a	 siofok@otpip.hu	

e-mail	 címen	 lehet.	 Mobil:	

+36/70/4422-190

Siófoki 100	szobás	szálloda	munkájára	

igényes,	önállóan	dolgozni	tudó	cukrász	

kollégát	 keres	 éves	 állásra!	 Amit	 kíná-

lunk:	-versenyképes	fizetés,	-biztos,	be-

jelentett	 állás	 hosszú	 távra,	 -családias	

légkör.	Előny:	-hasonló	területen	szerzett	

tapasztalat.	 Fényképes	önéletrajzokat	a	

hoteljobsiofok@gmail.com	 e-mail	 címre	

várjuk!

Ausztriai Nightclub	 hostess	 munkára	

keres	csinos	lányokat	19	éves	kortól,	top	

keresettel.	Tel.:	00-43-664-599-96-95,	

06-30-313-35-16	(Pabian&Partner)

Balatonszárszói egyházi	 konferencia	

központ	 takarító	 munkatársat	 keres.	

(Gépkocsival	 bejárni	 tudó	 munkatársat	

keresünk,	vagy	helyi	 lakost)	Érdeklődés	

a	0620	8243143-as	telefonszámon.

CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat, minőségellenőrö-
ket keresünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszútávú mun-
kalehetőség, kiemelten magas bé-
rezéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról érkező 
kollégáknak igényes díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Te-
xEuro Kft.)

Szórólap terjesztésre	 munkatársat	
keresünk.	Tel:0670/431-1349

Élelmiszer nagykereskedelmi	cég	Siófo-
ki	 telephelyére	 keres	 raktáros-áru	 ösz-
szekészítő	 munkatársakat	 éves	 állásra,	
heti	5-napos	munkarendben.	Jelentkez-
ni	 a	 30/526-7135	 telefonszámon	 H-P:	
8-16	óra	között

Sírkőmunkára, temetői munkára 
segédmunkást keresünk. Kiemelt 
fizetés, a B kategóriás jogosítvány 
előny. 0630/936-6090, 0684/ 313-
678

Hírközlési hálózatépítő	cég-	akár	beta-
nulással	 is-	 optikai	 hálózatszerelőt	 ke-
res.	 Műszaki	 előképzettség	 előny.	 Ér-
deklődni	 munkanapokon	 8-16	 óráig:	
06/30/9472-164

INGATLAN
Eladna, venne?	 Levesszük	 válláról		
az	 eladás,	 vétel	 terhét.		
www.balatoni-ingatlanok.com	 06-30-
218-0000

Siófok Széchenyi	u.	26.	16m2-es	üzlet-
helyiség	kiadó.	06/20/531-9896

Kiadó Újpiac	 téren	 egyedi	 fűtéses,	
54m2-es	 téglalakás	 hosszú	 távra.	
06/20/9565-858

Siófokon egész	évben	szoba	kiadó!	06-
70/575-5074

Siófokon, a	Széchenyi	utcában	20	m2-
es	üzlethelyiség	eladó.	06/30/9861-531

Nyimben családi	 ház	 nagy	 telekkel	 el-
adó.	06/84/380-784,	06/70/623-6597

Siófokon Foki-hegyen	 3.	 emeleti	 2.5	
szobás,	erkélyes,	egyedi	 fűtésű	70	m2-
es	lakás	eladó.	I.ár:22,7MFt.	06/20/806-
7561

Zamárdiban, Lidl-től	 4.000	 méterre	
kertes	 házban	 lakás	 kiadó	 06.01-ig.	
79000Ft+rezsi	0620/943-9448

Kiadó garázst	 keresek	 Siófokon.	
06/30/882-4377

Eladó Foki-hegyen	2	 szobás	3.	 emeleti	
panellakás.	 Érdeklődni:	 06/30/277-
6659

Siófok központjában	 albérlet	 kiadó.	
06/30/410-0868

Balatonszárszótól 5	 km-re	 Szóládon,	
felújított,	 48m2-es	 családi	 ház	 eladó.	
I.ár:	14,3	MFt.	Érd.:	06/70/207-8229

TEMETKEZÉSI IRODA
Siófok, Semmelweis u. kórházzal szemben a parkolóban

Tel.: 84/313-678, 30/9366-090, 
ügyelet 0-24-ig 30/3366-468  

fax: 84/318-523 • e-mail: poostem@t-online.hu

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉS AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 
sírkômunkák, sírgondozás, koszorúk, gyászhirdetések

www.nemzetkozitemetkezes.hu

SILENCIO
TEMETKEZÉS 
Balatonszárszó,

Szemesi utca 3.
Andocs,

Szent Ferenc tér 8.
06-30/9-567-578
06-84/363-311

info@silenciotemetkezes.hu
www.silenciotemetkezes.hu

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, Siófokon is.

KOPORSÓS, HAMVASZTÁSOS TEMETÉSEK  
TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA.

Üzlethelyiség Siófokon,	 Főtéren	 bé-
relhető.	 (23m2,	 földszinti	 bejárattal,	
kirakattal)	06/30/9408-174

Siófokon az	 Újpiac	 téren	 lakás	 eladó	
vagy	kiadó!	06-20-958-9823

Csere! Értékegyeztetéssel,	 kisebbre.	
Ceglédi,	liftes,	2.	emeleti,	76	m2	társas-
házi	 tégla,	 3	 szobás,	 gázkonvektoros,	
parkettás,	 erkélyes	 lakásomat	 hasonló	
adottságú	siófokira.	06/70/947-3225

Balatonföldvár központjában,	berende-
zett	ház	2-3	főre	kiadó.	Tel:	06-20-246-
8463

Kilitin családi	 ház	 eladó	 22	 Millió.	
06/20/341-5095

Siófokon családi	ház	a	Kele	utcában	el-
adó.	06/30/769-3529

Siófokon 41m2-es,	 padlófűtéses	 üzlet-
helyiség	ár	alatt	eladó.	06/30/904-5809

Ádánd belterületén	eladó	1.0175	hektár	
területű	rét.	Érdeklődni:	06-84/358-893

Siófokon felújított	zöldövezeti	74	m2-es	
lakás	 eladó.	 Irányár:	 37M.	 Befektetés-
nek	is	alkalmas	helyen.	06/20/254-1727

Balaton északi	 partján,	 Gyenesdiáson	
éven	át	üzemelő	étterem	eladó	vagy	ki-
adó	reális	áron.	Tel.:	06-30/9571-806

Kiadó házat	keresek	minimum	10	akár	
30	 főig	 terjedően	 februártól	 vagy	
04.01-	 6	 hónapra	 vagy	 éves	 szinten	
Siófok	30	km-es	körzetében.	Nem	épí-
tőipari	dolgozóknak.	06/30/737-5409

Siófok központban	 első	 emeleti	 lakás	
kiadó	 irodának	 is,	akár	számlaképesen.	
Tel:06-30/936-6591

Eladó házat,	 lakást	 keresek	 Siófokon	
vagy	 környékén	 ügyfeleim	 részére.	 06-
70/428-2525,	(Gyarmati	László)

JÁRMŰ
Simsonokat és	régi	motorokat	felvásá-
rolok.	06/20/438-2575

Pedálos Moszkvicsot,	Gömbit,	Ladát	vá-
sárolnék.	06/30/976-9100

Használt, idős	 gépkocsik	 adásvétele	
készpénzben.	06/30/9065-270

Használt, idős,	 roncs	 autó	 felvásárlás	
Hivatalosan!	06307337753

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

„De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. 
 Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.”    Hemingway

Megtört szívvel és mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy 2019.01.19-én Drága Édesanyánk, Nagymamink 

VÁRHELYI VILMOSNÉ sz. MEDGYESI ÉVA  
szíve 69 éves korában örökre megszűnt dobogni.  

Polgári szertartás szerint BÚCSÚZUNK TŐLE és kísérjük utolsó útjára 2019.01.31-én,  
11 órakor Siófok-Újhelyi temetőbe (Somogyi u.)  

Gyermekei, Unokái, Testvére és szerető CSALÁDTAGJAIK!

" Én nem haltam meg, hiszen én itt vagyok nektek,  
csak én az út másik oldalán megyek"

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

BALLER FERENCNÉ  
Sulyok Katalin  

siófoki lakos, életének 88. évében megpihent.
Szerettünk hamvait február 1-én, 15 órakor, a Kele utcai 

temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Szerető családja



APRÓHIRDETÉSEK

Siófoki Szuperinfó

Megjelenik minden pénteken 
a 84-es 85-ös körzetszámú településeken 

+ Enyingtől Polgárdiig 35.000 példányban.

Kiadja: Helikon Infó Kft. 
Felelős kiadó:  Iski Zsolt ügyvezető

Szerkesztő: Ujváry-Nagy Ildikó

Hirdetésszervező:  
Varga Tibor 06/30/6324-722  

Nagyné Horváth Mónika 
 06/20/519-8518

Terjesztési ellenőr: Fábián László 
30/4877-299

Szerkesztőség: Siófok, Kele u. 5.  
Tel: 84/317-922

Hirdetésfelvétel: 
Szuperinfó Reklámiroda - Siófok, Kele u. 5. 
TESCO üzletsorán - Quick 5 gyorsnyomda, 

Hrubos Ingatlanközvetítő Kft. 
Siófok, Fő u. 174-176.

Nyomdai munka: 
ADC Hungary Kft.  

9163 Fehértó, Dózsa Gy. tér 7.

Lapzárta: csütörtök 10 óra 
siofok@szuperinfo.hu  
 www.szuperinfo.hu

SZÍNHELYESSÉGÉRT CSAK HOZOTT 
PROOF ESETÉN TUDUNK FELELŐSSÉGET 

VÁLLALNI! 
A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT, ÚJSÁGBAN 

VALÓ ELRENDEZÉSÉÉRT NEM 
 (ill. az általunk okozott hiba esetén csak 

az aktuális hirdetés díjának értékéig) 
VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET! 

TERJESZTI A MAGYAR POSTA

A kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!

I M P R E S S Z U M

TÁRSKERESŐ
Enyingen élő,	 jól	 szituált	 Úr	 keres	 50	
éves	 korig	 hölgyet.	 06/22/372-415	
06/30/5292-642

Siófoktól 6	km-re	lakó	68	éves	férfi	al-
bérletben	 egyedül	 élő	 hölgyet	 keres,	
együttéléssel	65	éves	korig.	06/30/735-
0205

OKTATÁS
Angol nyelvtanítást	 vállalok	 minden	
szinten.	06/30/346-6246

Angol, matematika	oktatás.	06/70/942-
0204

Beszédközpontú angol	 nyelvtanulás,	
korrepetálás,	 kezdőknek,	 minden	 kor-
osztálynak.	 Csák	 Panna	 06/30/575-
0603

Masszázstanfolyam indul	 Siófokon,	
február	20.-tól	Svéd	frissítőmasszázs.	
39.000Ft	 Nyirokmasszázs.	 42.000Ft	
Reflex	 talpmasszázs.	 42.000Ft	 Érd:	
0670/369-8655

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).

Élelmiszer-, vegyiáru	eladó,	boltvezető,	
targoncavezető,	 földmunka-,	 rakodó-
gépkezelő,	 emelőgépkezelőtanfolya-
mokra	 várjuk	 jelentkezésüket.	 OK-
TAT-60	 KFTNysz.E-000289/2014,	
20-567-8338,	70-408-6673

Beszédcentrikus angol	oktatás,	korre-
petálás	 gyerekeknek.	 Házhoz	 megyek!	
angolforkids@gmail.com

EGYÉB
Redőny javítása,	 gyártása.	 Siófok	 és	
környéke.	Tel.:	06/20/336-0391

Redőny, reluxa	 készítése,	 javítása.	
Szappanos	 T.:06/84/320-797,	
06/30/907-6454

Vegyes, kemény,	 aprított	 tűzifa	
35.000/teherautó	 (platóméret:	
3x2x0,5)	 Tel.:06/70/557-3847	
AA6103471

Akác, cser,	tölgy,	vegyes,	kemény	aprí-
tott	 tüzifa.	 13000ft/m3.	 Akácfa	 18.000	
Ft/m3.	 Tel.:06/70/557-3847	
AA6103471

Akác, cser,	tölgy	száraz	konyhakész	tű-
zifa	13.000Ft/m3,	4m3	vásárlása	esetén	
48.000Ft,	 azonnali	 kiszállítással.	 06-
70/561-1726	AA5988235

Hízók eladók!	Tel.:0684/357-808

Magyar és	külföldi	régi	fémpénzét	meg-
veszem!	Tel.:06-70/930-48-41

Száraz, vegyes, apított tűzifa 
40.000 Ft/3 m3 (13.333 Ft/m3). Tel.: 
06/70/592-0000 AA0194363

Érdekelnek vas-fém	 háztartási	 gépei,	
akku	fürdőkád,	autó	06/30/504-9541

Száraz, kemény,	vegyes,	apított	tűzifa	
45.000	Ft/3	m3	 (15.000	Ft/m3).	Tel.:	
06/70/648-7576	AA0194363

Akció! Hízók,	 mangalicák,	 malacok	
(nem	 táposak)	 eladók.	 400	 Ft/kg.	
06/30/9366-188

Szegélylécek	 (ajtószegély,	 pipaléc,	
saroklécek,	 háromszögléc,	 képke-
retléc,	 parkettaszegély,	 sima	 lé-
cek...)	 ,Akác	 küszöbök,	 korlátka-
paszkodók,	 deszkák,	 stafnik.	
Horganyzott	szegek,	facsavarok,	fa-
ragasztók,	szilikonok,	csiszolóanya-
gok.	 Varga	 Barkácsbolt,	 Siófok,	
Honvéd	u.	78.

Ezermester munkát	vállal,	szerelés,	 ja-
vítás,	 karbantartás,	 Siófok	 és	 Enying	
környéke.	Tel.:30/391-9910

Mozgó MÉH	 házhoz	 megy!	 Legmaga-
sabb	áron	felvásárol:	vashulladék,	vasle-
mez,	akkumulátor,	egyéb	fémhulladékot.	
06/30/367-6206

Szemét és	 építési	 hulladék	 elszállítás,	
reális	áron.	06/30/367-6206

Száraz, kemény,	 hasított	 tölgy	 tűzifa,	
konyhakészen	hasítva:	15.000ft/m3,	ve-
gyes	 tűzifa:	 13.000Ft/m3,	 akác	 tűzifa:	
16.000Ft/m3,	 Siófok	 és	 30km-es	 kör-
zetében	 ingyenes	 kiszállítás.	 Tel.:	
30/409-3006	477818

Kb. 3000	kötetes	könyvtár	eladó.	Válo-
gatni	is	lehet.	06/30/391-2663

Vásárolok újabb	 kiadású	 könyveket,	
diafilmeket,	diavetítőt,	 régipénzeket,	ki-
tűntetéseket,	kis-plasztikákat,	régisége-
ket.	Házhoz	megyek.	06/30/608-7996

33db nagy	 körbála	 széna,	 10.000Ft/db	
áron	 egyben	 eladó.	 Tel.:+36-30/9460-
383

Eladó Siófokon	jó	állapotú	franciaágyak,	
éjjeli	és	ruhásszekrények,	puffok,	étkező	
garnitúrák	 és	 ablakok.	 Ár	 megegyezés	
szerint.	Tel.:06-20/807-4517

Hagyományosan füstölt	csontos	sonka	
eladó!	06-30-420-6709

Lomtalanítás, udvartakarítás,	 lomb-
szállítás,	 bontást,	 bozót	 irtást	 vállalok!	
T.:06-30/943-8963

Aprított bútorlap	tüzelőnek	8000Ft/	öm-
lesztett	m3.	Tel.:06-30/943-8963

Tűzifa akció nyugdíjasoknak, ked-
vezményekkel kuglizva, hasítva, 
méterben, kiszállítva. 
Tel.:+3630/709-5903 AA5842245

Hízott kacsa	 és	 pulykakakas	 eladó!	
30/6655940

Tűzifa aprított akác 18e.Ft/
m3,vegyes 13e.Ft/m3, tavalyi vágá-
sú azonnali ingyenes kiszállítással. 
Garantált mennyiség! 06-30-431-
7530 AA6225432

80 literes	 vörösréz	 üst	 duplafalú	 érvé-
nyes	 műszakis	 autóra	 cserélhető.	
06/30/390-2138

Akác aprított tűzifa 70e.Ft/teherau-
tó, (3,75x2,2x0,5 platóméret) 
Tel.:06-30-915-8824 AA6225432

Tűzifa akció	kedvezményekkel,	nyugdí-
jasoknak	 további	 engedmény!	 06-30-
900-7203,	AA5951066

Idős hölgy	mellé	gondozónőt	keresünk,	
délután	 2-től	 este	 10-ig	 Siófokon.	
Tel.:30/9735-815

Tűzifa vágást	 és	 aprítást	 vállalok	 na-
gyobb	tételben	is.	06/30/238-6336

ELVESZETT 2019.01.07.-én	Buksi	nevű	
fekete	keverék	kutyám,	Siófok	környé-
kéről,	nyakörv	nélkül.	4,5	éves,	chipes,	
beoltott	szuka,	12	kg,	barátságos.	Elér-
hetőségek:	 Berki	 Ildikó,	 mobil:	 70	 506	
9680,	 e-mail:	 februar29@freemail.hu	
MAGAS	JUTALMAT	ADOK

Aprított tűzifa	 házhozszállítva	 14.000	
Ft/m3-től.	06/30/967-7989	AA6212393

Nagybálás széna	 és	 lucerna	 eladó!	
Tel.:06-20/515-6636

Kiskocka szalmabála,	 szénabála,	 kör-
bála,	 kecsketej,	 kecskesajt,	 kecsketer-
mékek.	 boroshordók(200L)	 eladó.	
0670/2875-441

Akác aprított	 tűzifa	 55.000/teherautó	
(3,41	 m3,	 16.129	 Ft/m3),	 platóméret:	
3,1x2,2x0,5m.	 Tel.:	 30/55-90-779	
AA0194363

Cser, tölgy	aprított	tűzifa	53.500/teher-
autó	(3,41	m3,	15.689	Ft/m3),	platómé-
ret:	 3,1x2,2x0,5m.	 Tel.:	 30/55-90-779	
AA0194363

Füstölésre fűrészpor	 eladó.	
06/30/5590-779

Akác vegyes aprított tűzifa 51.000/ 
teherautó (3,41 m3, 14.956 Ft/m3), 
platóméret: 3,1x2,2x0,5m. Tel.: 
30/55-90-779 AA0194363

Lakás-, udvartakarítás,	 lomtalanítás,	
bontás,	 szemét	 és	 sittszállítás.	
06/30/348-9612

Gépi földmunkát	 vállalok	 minikotróval,	
homokrakodóval.	Tel:	06/20/9231-242

Nyaraló építés	300.000	Ft/m2-től,	meg-
repedezett	házak	falainak	összepántolá-
sa,	 fal-alászigetelés	 fűrésztechnikával,	
kőműves	 és	 burkoló	 munkák	 vállalása.	
Telefon:	0620	435-3710.

Vállalkozókat	keresünk	gyenesdiá-
si	 ház	 bontására	 és/vagy	 a	 sitt	 el-
szállítására.	 Info:	 http://aktaqkac.
huwp/?page_id=491	 Tel.:	 +36-
70/393-6852

Vásárolnék lakatos,	 bádogos	 gépeket,	
élhajlítót,	 fúrógépet,	 gépsatut,	 üllőt,	CO	
hegesztőt,	 műszerészesztergát,	 maró-
gépet,	kompresszort,	invertert,	kis	gépe-
ket.	0670/624-5475

Fuvarozást vállalok	3,5	tonnáig	zárt	te-
herautóval,	billenccsel.	Tel:	06/20/9231-
242

SZOLGÁLTATÁS 
Mosógép-és mikrohullámú	sütő	szerviz.	
06/30/4380-041

TV-javítás garanciával,	 Siófok	 és	 kör-
nyéke	 Tímár,	 TV-műszerész.	 T.:06-
30/2879-206	 Költöztetés,	 fuvarozás,	
házhoz	 szállítás	 -	 ZOZIZO	 Tel.:30/769-
6556

Szobafestés-gipszkartonozás-lami-
nált parkettázás	30/498-6893

Duguláselhárítás, akciós	 áron,	 legol-
csóbban!	 Garanciával,	 bontás	 nélkül!	
Bármikor	hívható!	Tel.:	06/20/455-9397

Duguláselhárítás, vízszerelés.	 Csőka-
merázás,	 WOMA	 Tel.:+3684/323-221,	
+3630/9565-686

Hűtő-, háztartási-gép	 javítás.	 Dobár	
06/30/286-5341

Lomtalanítás, teljes	lakáskiürítés,	pad-
lástól	pincéig,	lomelszállítás,	épületbon-
tás,	udvartakarítás.	06/30/581-9798

Fuvarozás, költöztetés bel- és kül-
földre egyaránt, korrekt áron! 06-
20/403-3108 www.kktransz.hu

Költöztetés -fuvarozás	az	ország	egész	
területén,	korrekt	áron.	06/70/590-7031	
www.siofuvar.hu

Pedikűr-gél lakk,	 házhoz	 megyek!	
(számlával)	0630/881-0776

Szobafestés, mázolás,	tapétázás.	T:06-
30/494-2544

Redőny akció! 20-40%	kedvezmény-
nyel	 Hőszigetelt	 és	 elektromos	 re-
dőny,	reluxa,	szalagfüggöny,	szúnyog-
háló,	 napellenző	 gyártása,	 szerelése,	
javítása.	Nyugdíjasoknak	további	ked-
vezmény!	 (Az	 akció	 2019.01.04-
01.31-ig	tart.)	Tel.:	06-30/295-6555

Parkettázási-, PVC-	 és	 szőnyegezési	
munkák!	 (Melegburkolás,	 stb.)	
06/20/492-8210

Pedikűrös házhoz	 megy!	 0630/315-
7148

Szobafestés, kisebb	 kőműves	 munka	
és	burkolás.	Azonnali	kezdéssel	vállalok.	
Nyugdíjasoknak	 részletfizetéssel	 is.	
06/30/568-4340

Gurtnicsere, redőnyjavítás	 illetve	 új	
redőny	és	szúnyogháló	készítését	vál-
laljuk	 Siófokon	 és	 környékén.	
06/20/4747-505

Kés, daráló,	 olló	 és	 fűrész	 lánc	 élezés!	
Tel.:30/235-4172

Villanyszerelést vállalok!	 06/30/286-
1338

Energetikai tanusítvány,	 S.O.S,	 48	 óra	
alatt.	06/30/238-7310

Burkolás és	 ahhoz	 tartozó	 kőműves	
munka.	T.0620-4565079

Cégünk vállal	gipszkartonszerelést,	fes-
tést,	hideg-meleg	burkolást,	vízvezeték-
szerelést	 és	 kőműves	 munká-
kat.06-70/416-2409

Kültéri és beltéri kőműves munká-
kat vállalok referenciákkal, szám-
lával. (térkövezés, kerítésépítés, 
hőszigetelés, lamináltpadlózás, 
glettelés, festés) 06/30/907-3209

Festés, mázolás,	tapétázás!	06/30/476-

7363

Ácsmunka! Veszélyes	 fák	 kivágása!	

Csatorna	 felrakást	 és	 javítást	 is	 válla-

lunk!	 Hívjon	 bizalommal!	 06/70/885-

8251

Kőműves munkát	 vállalunk	 A-Z-ig	

azonnali	 kezdéssel.	 Térkövezés.	

Tel.:06/20/354-9999

Kisebb asztalos	munkát	 vállalok.	T:06-

70/515-3188

Kerítésépítés, kivitelezés	 a	 megren-

delő	kérése	szerint	azonnali	kezdéssel.	

Tel.:06/20/354-9999

Parketta, szőnyeg,	 vinyl,	 pvc	 lerakás	

rövid	határidővel.	06/30/921-8417

Fuvarozás, költöztetés,	 ponyvás	 autó-

val.	Tel.:06-30/675-11-23

Festés, mázolás,	gipszkartonozás,	hi-

deg-	meleg	burkolás	azonnali	kezdés-

sel!	Tel.:06/20/354-9999

Lakatos munkák	 olcsó,	 korrekt	 áron.	

Tel.:06-30/506-7117

Duguláselhárítás, csatornatisztítás.	

06/20/354-9999

Sziko Kft	vállalja	egyedi	bútorok	felmé-

rését	és	gyártását,	igény	szerint	látvány-

terv	 készítést.	 Érdeklődni:	 Zamárdi,	

Akácfa	u.1.	vagy	Sió	Pláza	megrendelő-

pontunkon.	 84/346-714	 vagy	

06309438858.

Klímaszerelés, karbantartás,  
tisztítás. 06/20/403-3108  
www.precizklima.hu

Tereprendezés, árokásás,	 sittszállítás,	

zöldhulladék	 elszállítás,	 lomtalanítás,	

tuskókiszedés.	Tel.sz.:	06/30/213-0344

Autó és motorvillamosság, UV-jelö-
lés, szélvédőjavítás, akciós szélvé-
dők-oldalüvegek legolcsóbban. 
Siófok-Kiliti, Honvéd u.28. 
06/70/519-3663

Fogsorjavítás! Siófok.	 06-20/775-

3948

Kárpitos Bt.	T.:06/30/385-0624

Duguláselhárítás falbontás	 nélkül	

0-24-ig,	 zsírtalanítás	 géppel,	 hétvégén	

is,	garanciával.	06-70/233-0673

Víz-Gáz-Fűtés Szerelés,Kivitelezés	

Tel.:	 +3630/9008199	 Gombkötő	 Ro-

land

Villanybojler tisztítás,	 javítás,	 csere.	

Tel.:0670/203-8571

Csempézést, járólapozást,	 laminált	

parkettázást	vállalok	06-30/641-0735

Kőműves munkát	 vállalok.	 Javítás,	 fel-

újítás!	06/30/735-4366

Kémény	 bélelés,	 felújítás	 	

bontás	nélkül,	garanciával.	Cserép-

kályha	 forgalmazás,	 építés.	

www.szucs.kemenycserepkalyha.

hu,	06-70/427-0742

Kőműves munkákat,	javítást,	átalakítást	

vállalok.	 06/20/540-3716,	 06/30/784-

1782
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Akció a Korányi Patikában
Siófok, Korányi S. u. 14. /a Kórház háta mögött, a 

Mûvese állomás mellett/

Tel/Fax: 84/316-079 Nyitva: H-P 7.30-18.30 • Szo: 7.30-13.00
www.koranyipatika.hu (2019.	január	25-tól		

visszavonásig)

Glukozamin Pharma Nord 270 db (3 havi adag) izületi gyulladás 
csökkentő, a könnyebb mozgásért 12.400 Ft  9.900 Ft  (40,3 Ft/db)

LRP MICELLÁS ARCTISZTÍTÓK -20%
LIPICAR TERMÉKCSALÁD -20%

Uriage Age Protect termékcsaládra  
25% KEDVEZMÉNY

Forcapil hajregeneráló, hajhullás ellen 30 db 5390 Ft  3990 Ft (133 Ft/db)

Pharmavit Magnesium + B6 60 db  1890 Ft 1490 Ft (25 Ft/db)

Uriage stift 4 g szőlőzsír  1590 Ft 990 Ft (247,5 Ft/g)
Naturland vadgesztenye tabletta  
    visszér ellen 30 db  2400 Ft 1690 Ft (56,3 Ft/db)

Venovell visszér ellen 20+20 db  3830 Ft 3290 Ft (82,25 Ft/db)

Nasivin Classic felnőtt orrspray 10 ml  1940 Ft 1640 Ft (164 Ft/ml)

Nasivin Classic orrcsepp felnőtt 10 ml  1660 Ft 1260 Ft (12,6 Ft/l)

Nasivin kids gyerek orrspray 10 ml 1940 Ft 1640 Ft (16,4 Ft/l)
Flexagil izom- és ízületi fájdalmakra,  
   gyulladáscsökkentő hatás 100 g 2680 Ft 2490 Ft (25 Ft/g)

Cebion C vitamin csepp 30 ml  1670 Ft 1370 Ft (13,7 Ft/l)

Részletekért érdeklődjön üzleteinkben.

Siófok, Hernyó sor fszt.1. • Enying, Kossuth u. 36/A.
06 30/211-9576 • 06 30/368-0946 • 06 84/312-935 • 22/91-11-92

KLÍMÁK

ÉRTÉKESÍTÉS - BEÜZEMELÉS - GARANCIA
HŰTÉSRE FŰTÉSRE

Gázkészülékek  
beüzemelése, javítása 

Egyszerűsített  
gázkészülék csere

Gáz- és fűtésszerelés
Tervezés, kivitelezés

Tel.: +36-84/310-453 +36-30/650-2188 
somszer@gmail.com • somszer@t-online.hu

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

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.

Ságvár, Fő utca 73. 
Tel.: 06-30/747-4479, 

06-84/380-023

BÁBOLNAI 
NAPOSCSIBÉK 
RENDELHETŐK A SÁGVÁRI 

MÁRKAKÉPVISELŐNÉL. 
ELSŐ SZÁLLÍTÁS 
FEBRUÁR VÉGE, 
MÁRCIUS ELEJE 

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.
8683 Somogybabod, 67.sz. Főút

Tankoljon Ön is
AVIA Gold adalékos
üzemanyagokat!

KAROSSZÉRIA 
JAVÍTÁS

SZÉLVÉDŐ-
CSERE

Tel.: 30/605-6030
        30/895-7080
Lepsény, Fő u. 31/A


