FÜL-ORR-GÉGE
SZAKRENDELÉS
LÉZERSEBÉSZET

Hétfő, Szerda 16h-18h,
Szombat 8h-10h

Dr. Totth László
főorvos

Kaposvár, Petőfi tér 4.
(volt rendelőintézet)

K A P O S VÁ R É S KÖ R Z E T E 

2 0 1 7 . márc i us 1 8 . XXI/11.

+36(20)966-9914

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS!

BŐRGYÓGYÁSZATI LÉZERTERÁPIA
Kaposvár, Gróf Apponyi u. 41.

Vírusos szemölcs, bőrkinövés, érdaganat, benőtt köröm kezelése.

FELNŐTT ÉS GYERMEK BŐRGYÓGYÁSZAT.

06-30/240-6879 ♦ DR. HORVÁTH GÁBOR
MESTER CENTER
2000 KFT.

ÉPÍTŐANYAG- ÉS
PARKETTA KERESKEDÉS
Kaposvár, Kanizsai u. 73.
82/410-739
mestercenter@invitel.hu

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747

Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

TAVASZI
LAMINÁLT PADLÓ
AKCIÓ 1.590 FT/m2
Minden készleten lévő
laminált padlóhoz
AJÁNDÉK
ALÁTÉTFÓLIA
ÉS SZEGÉLYLÉC

Egészséges
életmód...
De hogyan?!

TELJES KÖRŰ
KIVITELEZÉS

laminált padló, pvc padló burkolása,
parketta csiszolása

Az akció
2017.03.23-ig tart.
Az ár az Áfát tartalmazza

Folytatás a 3. oldalon

BŐSÉG HASZNÁLT CIKK
KAPOSVÁR, Újpiac tér 4.
Távolsági Buszpályaudvarnál (volt CBA)
Nyitva: H-P: 8:30-17:30; Szo: 8:30-12.30
Tel.: 06-20/244-7337
E-mail: bosegbutor@gmail.com,
www.bosegbutor.hu
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ASZTAL mini

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG
A KALMÁR ÉS TELEKI
A
UTCAI PARKOLÓBAN

0 Ft
9.90

ART DECO
LÁMPA
60 cm

KOMPLETT HAGYATÉKOT
VESZÜNK
BŐSÉG BÚTOR MELLETT

Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. A képek illusztrációk! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az ár a dekorációt nem tartalmazza!

♦ Egész testmasszázs
♦ Hátmasszázs
♦ Talpmasszázs
♦ Méregteleníto
masszázs
♦ Kismama masszázs

Acélszerkezetes

bomstal garázsok
kutyakennel 3x2 m

*

160.000 Ft-tól

99.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól
*11 színben színből választhat. Az akció érvényes 2017. május 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376

www.bomstal.hu
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Apró
ÁLLÁST KÍNÁL
Gépkocsivezetőt keresünk nagyberki telephelyünkre! C, E kategóriás jogosítvány, GKI kártya szükséges! Feladat még: raktárkezelés.
+36-30/427-5154
Kaposvári irodánkba jó kommunikációs képességű, tejtermék, húskészítmény áruismerettel rendelkező
kollégát keresünk. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Jelentkezni az
eszter@egyedhus1.t-online.hu címre vagy a Szuperinfó Szerkesztőségébe „Egyedhús” jeligére.
Raktáros kollégát keresünk kaposvári munkahelyre. Élelmiszer áruismerettel és targoncavezetői engedéllyel
rendelkezők
előnyben.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni
az
patricia@
egyedhus1.t-online.hu címre vagy a
Szuperinfó
Szerkesztőségébe
„Egyedhús-raktáros” jeligére.
Keszthely, Mámor Bár munkatársakat keres. Konzumlányok jelentkezését várom. Magas kereseti lehetőség. Szállás megoldott. Érd.:
+36-30/3313-997
Nagyberki telephelyünkre raktárosi-alkatrész értékesítő munkakörbe
munkatársat keresünk. Fényképes
önéletrajzokat a berkibonto@gmail.
com címre várjuk.
Háztartásom ellátásában segítő,
nyugdíjas hölgyet keresek. Róma
hegy. Tel.: +36-20/541-3135
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664599-96-95, +36-30/313-35-16.
Gyakorlattal rendelkező nehézgépkezelőt (1111) felveszünk kaposvári
munkavégzéssel. +36-20/965-6782
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. Sárvárra
betanított munkásokat keresünk
több műszakos munkarendbe. Érd.:
+36-20/224-0242,
+36-30/7910950

Ingatlan értékesítésre, kiadásra
vonatkozó
energetikai jelmagyarázat:
„ET:-”
tanusítvánnyal
nem rendelkezik,
„ET: A.,B...”
tanusítvánnyal
rendelkezik.
Szigetelő munkásokat vagy brigádokat felveszek társasházak hőszigeteléséhez. Tel.: +36-70/542-7112.
Villanyszerelőket, erősáramú berendezés szerelőket automata gépsorok karbantartására, ill. CNC-gépkezelőket
keresünk
sárvári
munkahelyre, azonnali kezdéssel.
+36-20/370-5412, +36-70/384-7636,
munka1jg@gmail.com

Magyaregresen duplatelken családi
ház eladó, azonnali beköltözhetőséggel. 3.000.000 Ft. +36-30/9867195
57 m2-es, összkomfortos családi
ház áron alul eladó Pécs-Szabolcson. +36-30/900-8331
Kaposváron keresek magánszemélytől eladó ingatlant korrekt áron.
+36-30/7161-620

JÁRMŰ

SZOLGÁLTATÁS

Simson motort vásárolnék, más régi
motor is érdekelhet, üzemképtelen
is. +36-20/351-3711

Költöztetés, kis- és nagykocsival is.
Nyugdíjas
kedvezmény.
+3630/947-4201, 82/310-826

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +3670/669-7777
INGATLAN
Kecel-hegyen panorámás építési
telek eladó. +36-20/587-6710

Redőnyjavítás,
-készítés.
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Nonstop. Kötelező szellőző-berendezések utólagos beépítése. +36-30/9126429

Eladó Lonka-hegyen Otteló u. 4. sz.
alatt 320 négyszögöl zártkerti kis
ház szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével. +36-30/378-3380

Kaposvár közvetlen közelében,
zöld övezetben,
f e l új í to t t
kis
parasztház
2100 nm-es telken (gyümölcsös) eladó. Ár: 2.600.000 Ft.
Tel.: +36-20/3269-500

TÁRSKERESÉS
68 éves hölgy egyedülálló társát keresi 75 éves korig odaköltözéssel.
+36-20/508-3648
42 éves, káros szenvedélyektől
mentes férfi társat keres 28-45-ig.
+36-30/952-2591
Kaposvári, 60 éves, független férfi
egyedülálló társát keresi. Tel.: +3630/682-5007
55 éves, kadarkúti férfi józan életű,
nemdohányzó párját keresi. +3630/3433-875
EGYÉB

Morzsolt, szemes kukorica eladó. Kaposvár belterületén ingyenes kiszállítással. Minimum
rendelhető mennyiség 2 mázsa
(100 kg/mázsa). 6.500 Ft/mázsa.
+36-20/965-6782

Simonfán, szőlő, gyümölcsös, eladó. Pince, présház, víz-villany van.
82/317-353, +36-30/527-0285

Újvárfalván kétszobás, fürdőszobás
ház duplatelken eladó. 2.600.000 Ft.
Tel.: +36-20/254-6808

Redőny, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny szerelése, javítása. Vidéken is! 60-70%-os árakon! Plusz nyugdíjas-kedvezmény! Részletek: 06-30/295-6555.
(Akció időtartama: 2017.02.2403.31-ig)

Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat?
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.:
+36-82/823-958, 06-30/956-7015

Belterületi (donneri) kis kert művelésre kiadó. Tel.: +36-20/584-1092

Kaposváron zártkerti ingatlan eladó
30 m2-es lakható épülettel. +3670/669-1093
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Szobafestés, mázolás. Ingyenes
felmérés. Kedvező ár. +36-20/3858541 Dávid
Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! +36-30/3454-724

Áru-, bútorszállítás, költöztetés kedvező áron, bármikor.
Tel.: +36-30/947-3005; +3682/424-129

Mosógépek kifogástalan állapotban
eladók. Hibás gépet beszámítok.
+36-20/402-5892,
+36-30/8394967, +36-70/282-4467
Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).
Tel.: +36-20/368-1233
Régiségkereskedő venne öreg bútorokat, disznóvágási felszereléseket, zomácedényeket, hastokot, fateknőt, üvegballonokat, műanyag
hordót, spalettát, zsalugátert, porcelánokat, öreg tollat, ócskavasat. Tel.:
+36-30/322-55-83
Tűzifa akció házhoz szállítva 10.000
Ft-tól. +36-70/225-5778
OKTATÁS

ABLA

K

Akció! Márciusban minden műanyag nyílászáró beszerelési
árából -50%. Kedvező áron redőny, szúnyogháló stb. javítás.
Részletek: Kiss és Társa. Telefon: +36-30/377-1020.

Redőnyakció! Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző
50-60%
kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény. Tel.: 82/416-888;
85/450-396; 06-30/620-8258
Horváth-Ablak:
nyílászárók,
árnyékolóberendezések teljeskörű beépítése, javítása kőművesmunkával.
+36-20/4038-400, +36-20/336-0011
Veszélyes fák kivágása garanciával, magasban történő munkák végzése kedvező áron. +36-70/3726553

Bolti eladó, boltvezető, szakács,
cukrász, pincér, vendéglátásszervező-vendéglős, vendéglátó eladó,
aranykalászos gazda OKJ tanfolyam.
+36-70/637-4750.
www.
minervakft.hu
(E-000909/2014/
A001-A011)
Angol/német
oktatás,
fordítás.
Family Nyelviskola, +36-20/775-8128
ÁLLAT
Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk
649 Ft/db, ingyenes házhozszállítással. 25 db-ra 2 ajándék. Jegyezhető:
+36-70/776-3007

Holló
Antikvárium
és Könyvesbolt
2017.
március
18.
Kaposvár, Múzeum u. 2. • 82/416-944

Használt és antikvár könyvek vétele és eladása

KÖNYVVÁSÁR -50%
2017.05.30-ig

Egészséges életmód...
De hogyan?!

3

Folytatás a címlapról

Az egészséges életmód receptje egyszerű, egyél egészségeset és mozogj sokat.
Könnyű mondani, azonban tényleg ez a két dolog a legfontosabb, ha az egészségről és a fittségről van szó. De melyik is a fontosabb? Melyikre kell jobban odafigyelni?

12. HETI
HOROSZKÓP
(2017. 03. 20. – 2017. 03. 26.)

Tettre készen és tökéletes elszántsággal kezdi meg a hetét, mint aki
valami nagy dolgot szeretne véghezvinni. Talán a héten meg is valósítja, legalábbis egy-két célja minden bizonnyal teljesülni fog és már
gondolkodni is kezd a következőkön.

A hét eleje meglehetősen zűrösen
indul, tele veszekedésekkel és konfliktusokkal. Ráadásul értelmetlen
dolgok okozzák ezeket a nézeteltéréseket, amiknek más „hasznuk” nincs,
minthogy leszívják az energiáit. A hét
közepére minden rendeződni fog.

Érdemes lesz a hét elején felkötnie
a nadrágját, mert a csillagállások
olyan hirtelen jövő változásokat,
eseményeket hozhatnak, amelyekre
nem csak felkészülni nem lehet, de
hirtelen még csak reagálni sem tudnak. Kapcsolatai viszont segíthetnek!

Ha ezen a héten úgy tapasztalja,
hogy mindenütt csak falakba, vagy
ami még rosszabb, vitákba és konfliktusokba ütközik, érdemes lehet
elgondolkodnia, hogy valamit roszszul csinál, rossz úton jár és esetleg
Ön idézte elő ezeket a problémákat.

A csillagok szándékosan akadályoztatják a céljai elérésében. Emiatt
érzi azt, hogy semmi sem jön össze
és nem találja a helyét. De ne vegye
rossz néven, nem kitolni akarnak Önnel, hanem egyszerűen így kívánják
lelassítani, hogy elgondolkozzon.

Rengeteg új elképzelése támad a héten, és ami még jobb, hogy a környezetében partnerekre talál, akik
támogatják vagy szeretnének csatlakozni. Legyen nyitott ezért minden
ajánlatra, hiszen még az is lehet, hogy
hasznos kapcsolatokra is szert tesz.

Minden fontos megbeszélést, illetve
döntést halasszon el a hét második
felére, akkor lesz majd kedvező
a csillagállás az ilyen témákhoz. Illetve, ha bárkivel afférja lenne, azt
se egyből próbálja meg orvosolni,
hanem jobban teszi, ha még vár.

Nagyszerűen indul a hete, sugárzó
és kedélyes, már csak azért is, mert
minden remekül alakul maga körül.
Így viszont nagyon jó benyomást tesz
a körülötte lévő emberekre. A tény,
hogy egyre többen kívánkoznak
a köreibe, megerősíti önbizalmát.

A napokban legfőbb feladatának fogja tekinteni, hogy másokon segítsen
és valami jót cselekedjen. Ez mind
szép és igazán nemes, de gondoljon
saját magára is, hiszen hogyan tudna
másoknak segíteni, ha magának is
rengeteg feladata és problémája van?

A hét eleje rázósan fog indulni, úgyhogy óvatosan azzal a hétfői pihengetéssel, mert pillanatok alatt úgy
találhatja magát, hogy feladatok
sokasága temeti maga alá. Emiatt
és a kedvezőtlen csillagok hatására
akár egészen kifordulhat magából.

A megérzései tökéletesen működnek,
folyamatosan súgnak Önnek, ezért
gördülékeny és szerencsés hét elé néz.
Viszont a héten tanúbizonyságot kell
majd tennie a lojalitásáról a szerelemben és a munkahelyén egyaránt.

Még szerencse, hogy nem csak mások
életével kapcsolatosan működnek jól
a megérzései, hanem a sajátjával kapcsolatban is. Rá fog érezni, hogy valami
nincs rendjén Önnel. Ha elégedetlen
a teljesítményével, találja meg az okát!

Természetesen egészségesen
kell étkeznünk, és minden nap
edzenünk kell. Rengeteg dolgot lehet mondani, amit meg
kell tennünk és egészségesek,
fittek leszünk tőle. Mint például, hogy együnk több zöldséget, munka közben álljunk
fel többször ha lehetséges, ne
igyunk sok alkoholt, hagyjuk abba a dohányzás stb…
Azonban ez a rengeteg jó tanács nem marad a realitások
talaján. Nem veszi számításba,
hogy az embernek korlátos az
ideje, valamint a pénze, a munkáját nem mindig magának
határozza meg. Sok diétás étel
elkészítése több órát is igénybe
vesz, amit természetesen 8 óra
munka, 1 óra edzés után kellene megfőzni. Ilyenkor gyakran
van az embereknek az az érzése, hogy mindent megcsinálni,
mindenre figyelni lehetetlen és
feladják.
Mely diétát érdemes követni, mely a legeredményesebb?
Attól még, hogy barátnődnek
a paleo diéta segített, lehet,
neked a szénhidrátot kell csökkentened. Amerikai kutatók
kutatásokat végeztek erre vonatkozóan és megállapították,
hogy egyik diéta sem sikeresebb a másiknál, mert mindenkinek személyre szólóan a
hozzá leginkább igazodót kell
választania, amit hosszú távon
is tud tartani komolyabb lemondások nélkül.
De akkor most mi is a fontosabb? Hogy minden nap
sportoljunk vagy hogy egész
életünkben diétázzunk?
Diéta során arra törekszünk,
hogy súlyt veszítsünk. Ez úgy
érhető el, hogy kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe vagy többet sportolunk. Ahhoz, hogy fél kiló zsírt
veszítsünk, 3500kcal deficitet
kell okozunk, amit elérhetünk
edzéssel vagy étkezéssel.

Tehát egy 90 kilós ember fél
kilót szeretne fogyni hetente,
akkor ahhoz naponta 5,6km-t
kell futnia változatlan étrend
mellett. Ha inkább a diétát

„megérdemlem, én ezért megdolgoztam”.
•Fokozatosan csökkentsd a
kalória-beviteled és ha tudod,
növeld az edzéseid időtartal-

választja, akkor naponta 500
kalóriával kevesebbet kell bevinnie a szervezetébe, hogy a
kívánt eredményt elérje. Elméletileg a kettőnek ugyanazt kell
eredményeznie.
De a fitnesz világában a valóság és az elmélet nem ugyan az,
mert a valósában nem minden
lehetőség adott, ezért fontos
megteremteni az egyensúlyt.
Hogyan kezd neki?
•Előre láthatóan tervezd meg,
mennyi időt szeretnél és tudsz
sportolással tölteni! Ennek a
harmadát fordítsd arra, hogy
egészséges ételeket készítesz
magadnak!
•Határozd meg, mi a fő kalóriaforrásod, mi az, ami a napi
kalória beviteledet jelentősen megnöveli, és azok közül
hagyd el a legegészségtelenebbeket!
•Egy súlyos hiba, amibe nagyon sokan beleesnek, hogy
egy óra sportolást olyan szinten túlértékelik, hogy a nap
hátralévő részében akár kétszer annyi kalóriát bevisznek
a szervezetükbe mondván,

mát 10 perccel.

Kortárs-, és
moderntánc
oktatás

7-től 30 éves korig
20/9464-932

Táibl Eszter

Amint látod, a fő hangsúly a
táplálkozáson van. Edzhetsz
akármilyen keményen, ha
nem figyelsz oda, mit eszel
és mennyit. Lehet ellenkező
eredményt érsz el, és a fogyás
helyett hízol, mert túlbecsülöd
az elégetett kalória mennyiséget. Emlékeztetőül lásd, hogy
3500 kcal=fél kiló zsírral. Ami
azt jelenti, hogy ha nem akarsz
változtatni az étrendeden, akkor ahhoz, hogy ezt a 3500 kcal
elégesd
• Futnod kell 4,5 órát
• Biciklizned 6 órát
• Úsznod 4,8 órát
• Aerobicoznod 9,3 órát
• Boxolni 5 órát.
Nem egyszerű feladat egy
héten ennyi szabad órát találni
a testmozgásra. Sportolni inkább a fizikális egészség megőrzése érdekében ajánlott, de
a diétában nagyobb hangsúly
van az ételeken és a bevitt kalórián.
BioÁzis

Keresse
értékesítőnket:
+36-70/317-7236
82/222-069
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Kaposvár és Körzete Szuperinfó: Megjelenik: Kaposvár, Toponár, Kaposfő, Kaposfüred, Kaposmérő, Kaposújlak, Kiskorpád, Igal, Juta, Mernye, Somogyaszaló, Taszár, Szenna. Minden pénteken 30.000 példányban. Felelős kiadó: Zselic Média Kft. 7400 Kaposvár, Teleki u.
7. fsz. 1. Oláh Zsuzsanna - ügyvezető igazgató. Nyomdai előállítás: Délkelet-Press Kft., Békéscsaba, Kétegyházi út 18.. Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem
vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem
köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
IMPRESSZUM

2017. március 18.

NYUGDÍJAS SZERDA
Március 22-én (szerdán) minden nyugdíjas vásárlónknak
10% kedvezményt adunk minden termékünk árából (kivétel
néhány akciós termék). A kedvezmény igénybevételéhez csak arra
van szükség, hogy a pénztárnál felmutassa a nyugdíjas
igazolványát és máris 10%-kal csökken a számla végösszege!
És mi az, amit nyugdíjas vásárlóink a leggyakrabban keresnek?
- Fakanalak és fából készült konyhai eszközök
- Zománcozott fazekak, lábasok, tepsik
- Alufólia, sütőpapír
- Hűtőzacskó, szemeteszsák
- WC papír és papír kéztörlő
- Édesség

JÖJJÖN ÉS HASZNÁLJA KI
A LEHETŐSÉGET!
Kaposvár, Raktár u. 2.
H-P: 08.00-17.00; Szo: 08.00-12.00

Keresse értékesítőnket:

+36-70/317-7513

A KOMETA 99 Zrt. hazánk egyik legnagyobb
sertésfeldolgozója, amely az Európai Unió
számos országában is kiemelkedően fontos
piaci szereplővé vált bővíti csapatát.

Szennyvíztisztító kezelő
munkatársat
keresünk hosszú távú
munkavégzésre Kaposvárra.
Elvárások:
• Vízmű/szennyvízüzem kezelő szakmunkás
végzettség/hasonló területen szerzett
tapasztalat
• Nagy munkabírás, megbízhatóság

INGATLAN SZAKMAI
TANÁCSADÁS
VEVŐKNEK ÉS ELADÓKNAK
EGYARÁNT

3000 Ft-tól!

Első helyszíni tanácsadás ingyenes
2017.03.31-ig

+36-70/297-1805

Csomagajánlatokról és részletekről érdeklődjön a fenti telefonszámon!

Napi
ajánlat
12. hét

Kaposvár,
Tallián Gy. u. 7/a.
Nyitva:
hétfőtől-péntekig
8-17-ig

Hétfő: Gomba leves,
Cukorborsó főzelék, fasírozott
Kedd: Lebbencs leves
Sertés cordon, burgonya püré, sav.
Szerda:Csontleves
Rántott sajt, rizs, tartármártás
Csüt.: Paradicsom leves
Sertés pörkölt, galuska, savanyú
Péntek: Csirkeragu leves
Tojásos galuska, fejes saláta
A napi ajánlat
műanyag dobozban
kiszállítva 790 Ft
Rendelés felvétel: 8 órától
30/315-9601
Kiszállítás: 11-14-ig

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

FUVAROZÁS
Költöztetés
Áruszállítás
Bútorszállítás
Bel- és külföldön
Rakodással

70/771-4191

A KOMETA 99 Zrt. hazánk egyik legnagyobb
sertésfeldolgozója, amely az Európai Unió
számos országában is kiemelkedően fontos
piaci szereplővé vált bővíti csapatát.

Villanyszerelő munkatársat
keresünk hosszú távú
munkavégzésre Kaposvárra.
Elvárások:
• Villanyszerelő végzettség
• Hálózatszerelő tapasztalat
• Nagy munkabírás
• Önálló precíz munkavégzés
Előny:

•PLC ismeretek

Juttatások:
• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatási rendszer (cafeteria,
teljesítményösztönző prémium,
jelenléti prémium)
• Szálláslehetőség vagy bejárás biztosítása
• Napi üzemi étkezés
• Kedvezményes üdülési lehetőség

Juttatások:
• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatási rendszer (cafeteria,
teljesítményösztönző prémium,
jelenléti prémium)
• Szálláslehetőség vagy bejárás biztosítása
• Napi üzemi étkezés
• Kedvezményes üdülési lehetőség

A jelentkezéseket önéletrajzzal az alábbi postai vagy
e-mail címre várjuk: KOMETA 99 Zrt.: HR iroda
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.; e-mail: hr@kometa.hu

A jelentkezéseket önéletrajzzal az alábbi postai vagy
e-mail címre várjuk: KOMETA 99 Zrt.: HR iroda
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.; e-mail: hr@kometa.hu

