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Komplett szemüveg 
egyfókuszú, vékonyított lencsével

14.990 Ft
multifokális lencse

50% kedvezménnyel

De mi is az a multifokális 

lencse? Jöjjön el és 

megmutatjuk Önnek!

OPTIKA PLUS
+

Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 

Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009

www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat

Ajánlatunk 2018.03.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!
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Adj vért és ments meg 3 életet!
KI JELENTKEZHET VÉRADÁSRA?  • aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves  
• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot  • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház I. emelet, minden kedden és csütörtökön 8-15 óráigÉletmód
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Hirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a www.infodombovar.hu oldalakon. 
A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt 

értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze

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

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AWI és CO hegesztőket,
minőségellenőr, valamint

szerkezetlakatos
munkatársakat

keresünk a nagykanizsai 
OT Industries – 

DKG Gépgyártó Zrt-hez.
Jelentkezésüket várjuk az

alábbi elérhet&ségekre:
E-mail:

karrier@otindustries.hu
Telefonon:

06 70/903-7176



52018. március 22.

Álláspont
Csökkent a munkanélküliek száma
A 2017. november - 2018. januári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy év-

vel korábbihoz képest 24 ezerrel, 174 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,5 százalékponttal, 

3,8 százalékra mérséklődött. A munkanélküliség átlagos időtartama 15,0 hónapra csökkent.

Ha aktív álláskeresők vagyunk, 
jobb, ha állandóan készenlét-
ben állunk: egyre gyakoribb, 
hogy egy személyes interjú 
előtt telefonon beszélgetnek 
el velünk hosszabb-rövidebb 
ideig, és jobb, ha minden te-
lefoncsörgésnél gyanakodunk, 
hiszen bármikor tárcsázhat az 
a bizonyos HR-es.

A telefonos beszélgetés 
gyakran inkább egy nulladik lé-
pésként szolgál, mintsem hogy 
egy teljes értékű első körös in-
terjút helyettesítsen (bár fontos 
hozzátenni, hogy utóbbira is 
van példa!). Ilyenkor az ese-
tek többségében az interjúztató 

bővebb tájékoztatást ad a cég-
ről és/vagy a betöltendő mun-
kakörről, felteszi a kötelező 
standard kérdéseket: mi tet-
szett meg a lehetőségben, mi-
ért keresünk új munkát, mik a 
tapasztalataink – tehát biztosra 
megy, hogy tényleg érdekel-e a 
munka, az-e amit vártunk, ren-
delkezünk-e a megfelelő képe-
sítésekkel, megfelelünk-e a kö-
vetelményeknek. Ezek alapján 
eldönti, érdemes lehet-e behív-
ni minket egy személyes talál-
kozóra is.

Általában az interjúztató 
meg szokta kérdezni, hogy 
van-e néhány szabad percünk 

vagy visszahívjon inkább 
később. Ha épp nem meg-
felelő helyzetben hív, 
nyugodtan mondjuk, 
hogy most nem alkalmas, 
hívjon vissza – vagy majd 
visszahívjuk – annyi idő 
múlva, amennyire még 
szükség van.

Telefonos meglepetés

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó
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Kőműves, lakatos, hegesztő 
munkát vállalok rövid határidővel, 
korrekt áron. 06-20/448-0953

Kőművesmunkák kivitelezése, 
falazás, vakolás, burkolás, térköve-
zés, bontás, kéményjavítás.  www.
majakomlo.com Tel: 06-70/539-8199

Ha fodrászra van szüksége, hív-
jon bizalommal, Dombóváron és 
vonzáskörzetében házhoz megyek. 
Tel.: 06-30/467-4235

Motoros fűkaszával utcán, kert-
ben kaszálást, rotálást vállalok 
Dombóvár 10 km-es körzetében. 
Tel.: 06-30/584-5697

Terhessé vált cégét megvásá-
roljuk! Magas tagi kölcsön, magas 
házipénztár előnyben! Érd.: 06-
30/345-4724.

Kaposszekcsőn a nyárosi dűlő-
ben szőlő /5 sor/ présházzal, 6 
éves akác ültetvénnyel eladó. Tel.: 
06-20/824-3557, 06-74/463-278

Szakcs központjában 2 szoba, 
előszobás családi ház garázzsal, 
pincével, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel, 2822 m2-es 
területtel eladó. Irányár: 4,9 MFt. 
06-30/541-1694

JÁRMŰ 

Skoda 120L, 89-es évjáratú, 
nagyon szép, megkímélt állapot-
ban, 85.000 km-rel eladó. Tel.. 06-
30/270-1067

Renault Fluence 4,5 éves, 1,5 
dci szgk 100.000 km-rel eladó. 
Felszereltség: tempomat, multi-
funkciós kormánykerék, ABS, ASR, 
ESP, CD-s rádió, centrálzár, elekt-
romos ablak +tükör, légzsákok, 
ködlámpa, manuális klíma, USB 
csatlakozó, stb. Irányár: 2.590.000 
Ft. 06-20/327-4912

Apróhirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a 
www.infodombovar.hu oldalakon. A legfrissebb 
hirdetésekről már egy nappal a nyomtatott 
megjelenés előtt értesülhet, ha lájkolja a 
Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Apró

Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzem-
képtelen is. 06-20/351-3711

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777

KIADÓ 

A  Dombóvári Ipartestület Egye-
sület (Dombóvár, Teleki u. 7-9.) 
terme alkalmanként, illetve ren-
dezvényekre, előadásokra, tan-
folyamokra kiadó. Maximális 
férőhely  kb. 60 fő. Érdeklődni: 
30/2528-348.

SZOLGÁLTATÁS 

Televízió javítást vállalok, 
LCD-t, hagyományost, Dom bó-
vár-Szőlőhegy, 06-74/465-669, 
06-30/6627-813, 06-30/2981-
697, Molnár

Szabadkai bevásárlóút. Tel.: 06-
20/2968-041, 18 óra után.

ÁLLÁS 

Betanított dolgozókat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei part-
nerünkhöz. Magas bér, ingyenes, 
szép szállás, utazás térítés. 06-
30/511-4219.

Mágocsi sörözőmbe pultost fel-
veszek heti 40 órás munkarenddel. 
Érd.: 06-20/476-6910

Hosszú távú, tartós, bejelentett 
fizikai munkára megbízható mun-
katársat keresek. 06-30/467-2059

Azonnali munkakezdéssel mun-
ká jára igényes, dolgozni tudó és 
akaró kőművest és segédmunkást 
keresek Dombóvár és környéké-
ről jó kereseti lehetőséggel. 06-
20/385-5721

Építőipari cég segédmunkásokat 
és kőműveseket keres Sásd és 
Dombóvár környékéről. Érd.: 06-
20/311-6634

Dombóvári munkahelyre hegesz-
teni tudó lakatost keresek hosszú 
távra. Tel.: 06-30/527-6610

Mosodai munkára dombóvári, női 
munkaerőt keresünk. Jelentkezni 
személyesen, Patyolat, Dombóvár, 
Fő u. 70. 06-70/339-6739

Nyugdíjas hölgy idős embereknél 
heti 3-4 alkalommal bevásárlást, 
takarítást vállal. Érd.. 06-20/242-
1921

INGATLAN DOMBÓVÁR 

ENERGETIKAI tanúsítás, 
terve zés, felújítás. Mózes István, 
építészmérnök. Tel.: 06-70/3387-
810, epito.energetika@gmail.
com

Dombóvár belvárosban 250 
m2-es, polgári ingatlanban üzlet-
helység +3 szobás, összkomfor-
tos lakás működő üzlettel azonnali 
költözéssel sürgősen eladó vagy 
kiadó. CSOK, hitel igénybevehető. 
Irányár 21 MFt. 06-30/901-9938

Dombóváron 1,5 szobás, föld-
szinti, egyedi fűtésű lakás, valamint 
aknás garázs eladó vagy kiadó 
külön is. 06-74/461-256, 06-
20/402-9767

Elcserélnénk újdombóvári, 3 
szobás családi házunkat Árpád u. 
vagy környéki, 2 szobás, erkélyes, 
1. emeleti, távfűtéses lakásra. Tel.: 
06-30/578-2031

El akarja adni ingatlanát? Venni 
akar? Mi segítünk. Hívja a 06-
70/501-7915 telefonszámot.

Dombóvár-Szőlőhegyen 1051 
m2-es, bekerített telek 12 m2-es 
faházzal, pincével eladó. Tel.: 06-
70/323-9419

Eladó jó állapotú, 120 m2-es, 3 
szobás, összkomfortos családi 
ház Dombóvár-Kertváros központi 
helyén, a Rozmaring téren. Tel.: 
74/465-897, 06-70/205-4088

Dombóváron elcserélném csa-
ládi házamat magasföldszinti vagy 
I. emeleti lakásra. Tel.: 06-74/466-
543

Eladó Dombóváron a Vasút 
soron 2 szobás, 67 m2-es lakás 
udvarral, kerttel. Iár: 3,5 MFt. Érd.: 
06-20/4892-912

INGATLAN VIDÉK 

Sásdon, frekventált helyen 
háromszobás, kertes családi ház 
eladó. 06-20/770-4836



72018. március 22.

TÁRSKERESÉS 

39 éves, sportos srác társat 
keres hűségben, megértésben,  
őszinteségben. Leveleket ,,Lila 
orchideák” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

43 éves, káros szenvedélyektől 
mentes férfi társat keres 30-45 
éves hölgy személyében. Tel.: 06-
30/200-9182

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendelhe-
tő. Vörös kettőshasznú 410 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopasznya-
kú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 460 
Ft/db. Ellenőrzött, vakcinázott állo-
mányból, szállítással. 06-20/9391-
895, 06-20/5494-822

Húsvéti nyuszik eladók és meg-
rendelhetők különböző nagyság-
ban, 800-1.200 Ft/db. 06-20/425-
9526

Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/228-0949

Eladó 1 db másfél éves kos. Érd.: 
06-70/703-74-28

Húsvéti bárányok, libák, kacsák, 
szalámi, kolbász, 3 db jagd terrier 
kiskutya, 2 db póni eladók. Tel.: 
06-30/473-7081

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Ven dég lá tás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

Aranykalászos gazda tanfoyam 
Dombóváron. Ár: 180 000 Ft. Tel.: 
06-30/310-8934 E: 00846/2014/
A001-A00122

KERESEK 

Kiadó garzonlakást vagy 1,5 
szobás, nem távfűtéses lakást 
keresek. Tel.: 06-30/293-8519, 16 
óra után.

Jó állapotú, nyomógombos tele-
font vásárolnék SIM-kártyával (tel-
efonszámmal) együtt. Ajánlatokat 
,,Mobiltelefon” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába kérem leadni.

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

VEGYES 

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/624-5475

Dióbél eladó. Érd.: 74/465-560, 
06-20/3416-798

Búza, kukorica és napraforgó 
zsákolva eladó, szállítás megold-
ható. Tel.: 06-30/9562-815

Használt, jó állapotú porszívó 
eladó 10.000 Ft, forgószék 5.000 
Ft. Tel.: 06-20/486-4174

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi búto-
rokat, festményeket, faliórákat, 
porcelánokat, hagyatékot. 74/435-
209.

Régi festmények eladók. 1 db 
Detre, 1 db Csonka, 1 db Galgóczy. 
Érd.: 06-20/927-6282
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