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INGATLAN
Mosonmagyaróváron eladó
egy I. emeleti, 153 m2-es, 4
szobás polgári lakás, tágas
terekkel, nagy belmagassággal, egyedi gázfűtéssel, pincével, kazánházzal, igény esetén garázzsal, parkosított, zárt
udvarral, erkéllyel. Iá: 39,8 MFt.
Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron Hajós
utcában sorházi téglalakás
eladó. 3 háló, nappali, amerikai konyha, 2 kocsi beálló, klíma. Hasznos alapterület: 67
m2. Ár: 26,9 MFt. Garázsvásárlásra is van lehetőség! Tel.:
06-30-238-32-50
Mosonmagyaróváron
65
m2-es, háromszobás, gázfűtéses, negyedik emeleti társasházi téglalakás a Bakó utcában tulajdonostól eladó. Tel.:
06-20-330-0869
Jánossomorján 1060 m2-es
építési telek eladó! Közművek
a telekhatáron! Érd.: 06-30233-9705 (egész nap)

2019. június 21.

Újonnan épült garzonlakás eladó. Ár: 19,5 MFt. Érd.:
0036-30-939-4476
Lajta lakóparkban 13 m2-es
garázs eladó, nem udvari. Érd.:
(06-30-233-9705 (egész nap)
Lajta lakóparkban 40 m2-es
erkélyes lakás eladó 13 m2-es
garázzsal, vagy nélküle. Érd.:
06-30-233-9705 (egész nap)
Azonnal költözhető! Újonnan kialakított 2 lakásos
társasházban 57 m2-es, illetve 52 m2-es, 3 szobás, teraszos lakások kulcsra-készen eladók! Mindkét lakáshoz 250 m2-es telekhányad
tartozik. Ár: 30,5 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Kormos lakótelepi 2. emeleti,
2 + félszobás, 62 m2-es, felújítandó panel eladó. Mobil:
06-70-773-6183
Mosonmagyaróváron a belváros csendes utcájában 46
m2-es emeleti téglalakás
teremgarázzsal, tulajdonostól
eladó. Tel.: 06-20-346-2080

Mosonmagyaróváron 445
m2-es telken 75 m2-es, 3
szobás, teraszos családi
ház leköthető. Átadás kulcsra-készen idén decemberben, jelenlegi készültség cca:
40%-os. Ár: 41,0 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron
50
m2-es lakás 1-2 fő részére belvárosban, önálló gázés villanyóra, kertkapcsolattal kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
0036-30-9459-113
Feketeerdőn 1150 m2-es,
összközműves építési telek
eladó. Ár: 25.000 Euró, vagy
9 MFt. Eurós készpénzfizetés
esetén az ár alkuképes! Mobil:
06-70-773-6183
Halásziban, a falu központjában összkomfortos családi
ház, tulajdonostól eladó. Tel.:
06-20-346-2080
Levéli úton 400 m2-es zárt kert
eladó. Víz, villany van! Tel.:
06-30-829-4105

Városközpontban mos épülő
4 emeletes, liftes társasházban
IV. emeleti, 47 m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás fűtés-készen leköthető, saját parkolóval. Ár: 19,58 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Városközpontban most épülő
4 emeletes, liftes társasházban
I. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, fűtés kész lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 17,47
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Garázst vásárolnék! Mosonmagyaróvár, városközpont előny!
Érd.: 06-30-937-5247

Mosonmagyaróváron a Major
Pál utcában 60 m2-es ikerházrész, 250 m2-es telekrésszel
eladó. Iá: 29,9 MFt. Tel.:
06-30-9-366-930
Vállalkozók figyelem! Mosonszolnokon 600 m2-es telek, 2
lakásos ikerház dokumentációval, CSOK-ra alkalmas, családi okok miatt eladó! Tel.:
06-30-855-1558
Mosonszolnokon felújításra szoruló családi ház 840
m2-es telken eladó. Iá: 11,1
MFt. Kérésre felújítjuk! Érd.:
06-30-855-1558
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Máriakálnokon 900 m2-es
közművesített építési telek
eladó. Érd.: 06-30-366-1116
Azonnal költözhető új, kulcsrakész állapotú 67 m2-es, 2
szobás földszinti lakás teras�szal, teremgarázzsal, tárolóval tulajdonostól eladó. Tel.:
06-70-250-7192
Kisbodakon
tehermentes családi ház eladó. Érd.:
06-30-547-3586
KIADÓ
Mosonmagyaróvár belvárosában 1 fő részére, bútorozva,
vagy bútor nélkül kiadó. Érd.:
06-30-562-4753
Fő utcai földszinti 2 szobás
lakás hosszútávra kiadó. Ár:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-70-315-0520

Szépségszalonban kozmetikusnak teljesen berendezett hely kiadó, babavárás
miatt. 45.000 Ft/hó (marketing, takarítási költség benne
van), alacsony rezsivel. Frekventált helyen, ingyen parkolóval. Ugyanitt fodrász-szék
kiadó. Érd.: 06-70-231-3500
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.:
06-30-936-7746
Magyaróvári
belvárosban
65 m2-es, részben bútorozott 2 szoba + nappalis lakás
kiadó. 2 db autóhoz parkoló
biztosított! Ár: 100.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-30-850-0720

Mosonmagyaróváron
65
m2-es, 2 szobás lakás hosszútávra kiadó max. 4 fő részére.
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi+ 2
hó kaució. Egyedi gázfűtéssel!
Tel.: 06-30-2379-335
Magyar utcai II. emeleti nagyméretű lakás, hosszútávra kiadó. Háziállat kizárt! Ár:
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-30-2244-197
Mosoni városrészen lakás
albérletbe
kiadó.
Érd.:
+36-30-994-7262
Mosonmagyaróváron III. emeleti, 55 m2-es panellakás kiadó.
Ár: 90.000 Ft + rezsi. Érd.:
06-30-642-3682
Mosonmagyaróváron apartman 1 fő részére kiadó. Tel.:
06-30-758-5251

Óváron családi házban 1 szoba, bútorozva 1 főnek kiadó. Ár:
60.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó
kaució. Érd.: 06-70-261-5741
Garázs kiadó Mosonmagyaróváron a Fuvaros utcában. Érd.:
06-70-229-8134
50 m2-es, 2 szobás lakás teljesen bebútorozva 4 fő részére Mosonmagyaróváron kiadó.
Érd.: 06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron
és
Máriakálnokon családi ház
kiadó. Cégeknek is! Érd.:
06-70-275-1015
Magyar utcai 76 m2-es, 2
szobás lakás kiadó, ugyanitt 2 szobás lakásban 1 szoba
kiadó. Iá: 120.000 Ft + rezsi.
Iá: 50.000 Ft + rezsi. Érd.:
06-30-346-4709

Magyaróvári
belvárosban
üzlethelyiség kiadó, 2 szinten összesen 90 m2. Irodának,
rendelőnek, szépségszalonnak
alkalmas, parkolót biztosítunk!
Ár: 120.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Érd.: 06-30-850-0720
Garázs (21 m2) kiadó a Hubertusz utcában a Family lakóparkban. Érd.: 06-30-309-3088
Ipartelepen aknás garázs
kiadó. Érd.: 06-70-616-9861,
06-20-9949-005
Kiadó családi házat udvarral
(min. 2 szobásat) keres fiatal
pár kutyával Mosonmagyaróváron és környékén, hosszútávra.
Érd.: 06-30-510-5796
Mosonmagyaróváron munkásoknak szállás kiadó! Érd.:
06-30-262-2008

6

Mosonmagyaróváron Termálfürdő bejáratával szemben, jelenleg butikként üzemelő üzlethelyiség kiadó. Ár:
megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron,
a
Magyar utcán 35 m2-es
üzlethelyiség + kiszolgáló helyiségekkel kiadó. Tel.:
06-30-500-7115
Termál bejáratával szemben üzlethelyiség kiadó! Érd.:
06-30-9-366-930
62 m2-es lakás kiadó a Wittmann Antal parkban. Ár:
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-70-631-0034
Mosonmagyaróváron 3 szobás családi ház július 1-jétől
kiadó. Érd.: 06-30-262-2008
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Mosonmagyaróváron frekventált helyen, Flesch Károly utcában
27 m2-es, 1 légterű üzlethelyiség
vizes blokkal, kizárólag csendes
tevékenységre július 1-től kiadó.
Érd.: 06-30-465-6280
Mosonmagyaróváron a város
szívében 2 szobás, kompletten
berendezett 3. emeleti lakás
igényesnek hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-929-2629
Albérletet keres bútorozottan 1 pár benti tiszta cicával Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-4333-654
Halászin 100 m2-es családi ház
kiadó. Érd.: 06-30-356-7443
Károly u. 68. sz. alatt 2 szobás 2. emeleti lakás kiadó. Ár:
95.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: +36-20-243-8697

Levélen munkásszállás 2
ágyas szobákkal, mosási és
főzési lehetőségekkel, biztonságos parkolással kiadó. Szobánként: fürdő, TV, hűtő, mikro.
Érd.: 06-30-9018-457
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron 180 m2-es több helyiségből álló, zárt udvarban, térkövezett parkolókkal. Tel.:
06-30-4747-116
Középkorú férfi egy kistermetű kutyával albérletet keres
Mosonmagyaróváron vagy környékén, reális áron, augusztustól. Tel.: 06-30-728-3426
Mosonmagyaróváron
40
m2-es lakás klímával, kocsi
beállóval kiadó. Ár: 95.000 Ft/
hó + rezsi, 1 havi kaució. Érd.:
06-30-482-5446

50 m2-es, 2 szobás, erkélyes
I. emeleti lakás a Széchenyi
ltp-en hosszútávra kiadó. Érd.:
06-30-9715-942
Mosonmagyaróváron berendezett garzonlakás igényesnek
kiadó. Tel.: 06-30-9792-660
2 ágya, teljesen berendezett
szobák Mosonmagyaróváron,
közel az Ipari parkhoz kiadók.
Tel.: 06-70-229-8134
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek kisállat nélkül.
Tel.: 06-20-223-5815
Mosoni városrészben 52
m2-es üzlet kiadó. Érd.:
06-30-3768-359
Szoba kiadó Hegyeshalomban,
igényes környezetben, csendes
környékén. Tel.: 06-20-358-6326

Hegyeshalmi
panziómat
Ausztriában dolgozó cégnek
hosszútávra bérbe adnám. Tel.:
06-70-250-7192
Kiadó üzlethelyiséget keresek a városközpontban, parkolási lehetőséggel! Tel.:
06-30-528-8957
Városközpontban
kiadó
2
szoba
összkomfortos
lakás, kertkapcsolattal. Érd.:
06-30-4510-159
Mosonmagyaróvár belvárosában 1 fő részére, bútorozva
vagy bútor nélkül kiadó”. Érd.:
06-30-562-4753
Mosonmagyaróváron
külön-bejárattal garzon kiadó
július 1-jétől, max. 2 főnek, 2
havi kaució szükséges! Érd.:
06-30-262-2008
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JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár,
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.:
+36-30-9390-169
Személy- és teherautó km megkötés nélkül bérelhető. Érd.:
06-30-682-4084
Személyautó bérelhető kaució és km megkötés nélkül.
Autópálya matricával ellátva.
Érd.: Nimród hotel mellett. Tel.:
06-30-206-5858
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron, szombat-vasárnap
is, 3500 Ft/nap. Tel.: 06-70-3948852, 06-96-821-173
9 személyes kisbusz rendszeresen
karbantartott, megbízható állapotban, jéghideg klímával, vonóhoroggal Mosonmagyaróváron bérelhető.
Érd.: +36-30-317-3677
Mercedes lakóautó Knaus felépítménnyel eladó. Ár: 1.450.000 Ft.
Tel.: 06-30-963-8635
Bérelhető utánfutók Mosonmagyaróváron a hét minden napján!Tel.: 06-70-589-2787
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
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stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől.
Párkányok, zsaluziák! Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken
is! Tel.: +36-30-2350-927,
Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
GAZDABOLT – mosoni piacnál. Moson-Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u.
08. Tel.: +36-20-3258-606
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.: +36-20-97-58-521
Szőnyegtisztítás
felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics. Tel.: 06-20-965-6515
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
Vízvezeték-,
központi
fűtésszerelést, javítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.: 06-20-4879-377

MINDIG TV EXTRA: egyszeri
kiépítési díj + havidíj –további előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv csatornák vétele is megoldható
analóg (magyar, szlovák, osztrák) és digitális –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558
GYORSVARRODA! A volt MARY
varrodás csajok új helyen a Károly
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul? Lefagy? Papíron
gyors az internet, WI-FI-n mégis lassú? Nem megy a WIFI az
egész lakásban? Vírusos a gép?
Megoldom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint! Tel.:
06-70-265-7643
Tóth kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padlószőnyegek
tisztítása! Tel.: 06-70-630-8245
Autóklíma szerviz Ásványráró!
Autóklímák ellenőrzés, javítása,
klímafertőtlenítés. Bejelentkezés: 06-20-212-8385
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók engedménnyel. Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 06-96/245-064
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása. Kellei Kornél,
Tel.: 06-20-3406-640

Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, festése, teljes körű tetőfelújítás! Díjtalan kiszállás, helyszíni árajánlat! Hívjanak bizalommal! Érd.:
06-30-232-5135

Készpénzfizetés azonnal! Napi
legmagasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, régiségekre, festményekre, egyes
műszaki cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvező
áron. Régi képcsarnoki képeket, hagyatékot vásárolok.
Ingyenes értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áruház mellett).
Tel.: 06-96/215-808
Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elhanyagolt kertek,
udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is!
Érd.: 06-20-328-4057
Szőnyegmosás Mosonmagyaróváron! Matrac, bútor,
autókárpit tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.:
06-30-851-5187

Ápolt kezekre vágysz? Keresd
a JUCUS kézápolást! Mosonmagyaróvár, Kórház u. 34. Bejelentkezés: +36-20-459-5089.
Ha ezt a hirdetést magával hozza -15% kedvezményt kap!
Festést, kőműves munkát, burkolást, homlokzati szigetelést,
térkövezést, házak, lakások
külső-belső felújítását vállalom. Rövid határidővel! Garanciával! A kis munka is munka!
www.kismunkaismunka.hu
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48
Pedikűrözést,
manikűrözést vállalok lakásomon. Érd.:
06-20-492-2100
Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése, lapos-tető szigetelés, tetőmosás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása, beázások elhárítása. Tel.: 06-70663-7327, www.tetobau.hu
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Teherfuvarozást, költöztetést, lomtalanítást vállalok. Tel.:
06-70-540-3628
Lakások belső hőszigetelése és
nedves, penészes falak szigetelése, festése. Tel.: 06-30-577-3284
Mini markolóval földmunkát
vállalok. Alapásás, tükörkiszedés, csatornázás, fakidöntés,
stb. Tel.: 06-30-4466-323
Fűnyírás,
sövénynyírás,
bozótirtás, fakivágás! Érd.:
06-70-705-4156
Klímaszerelést, klímatisztítást
vállalok! Érd.: 06-20-5964-039

TÁRSKERESÉS
48 éves mosonmagyaróvári fiatalember megismerkedne csinos mosonmagyaróvári
hölggyel. Tel.: 06-20-4433-042
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
BOLHAPIAC – Használtcikk
kereskedés a Pártok Háza
alatt. Bútorok, műszaki cikkek,
kerékpárok, régiségek adás-vétele. Nyitva: Cs,P,Sz: 9-17 óráig. Tel.: 06-20-5200-216
Eladó kisszekrények, előszobafal, porcelánok, ruhák stb. Tel.:
06-20-492-2100Pincebazár a
Manninger ltp. 4-ben, 4. gomb,
június 25-én 16-19 óráig! Érd.:
06-20-492-2100

Hagyatékot,
bútorokat,
lakás-kiegészítőket,
tollat 30.000 Ft-ig a pincétől
a padlásig vásárolok! Érd.:
06-20-804-2771
Akciós műanyag, hőszigetelt
bejárati ajtók, 98x208-as méretűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zárral, kilinc�csel, kulcsokkal, fehér színben, jobbos és balos kivitelben eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben:
06-30-6103850. www.rbfnyilaszarokft.
hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Dunnákat, párnákat vásárolok,
régi bútorokat, festményeket,
hangszereket, faliórákat, szarvasagancsot, porcelánokat és
mindenféle öreg hagyatékot!
Tel.: 06-70-392-2725

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 64.900 Ft/db, valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850. www.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Japán Spitz kiskutyák születtek! Érd.: 06-30-356-7443
Garázskapu, bukó rendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210es és 250x200-as méretben
84.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom
Mosonmagyaróváron
belül. Költöztetést is vállalok!
Tel.: 06-30-9-478-414
Új, építkezésből megmaradt
és bontott nyílászárók nagy
választékban, 600 db-os raktárkészletről, azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Elektromos rokkant kocsi
99.000 Ft, Leanderek különböző színben és méretben eladók.
Érd.: 06-20-346-2080
Hulladék vasát, rossz mosógépét ingyen elszállítom. Tel.:
06-30-5181-151
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Kezdő OKJ-s végzettségű webfejlesztő/szoftverfejlesztő kollégát
keresünk csapatunkba. Jelentkezni az allas@movar-print.
hu e-mail címére küldött fényképes önéletrajzzal lehet.
Mosonmagyaróvárra keresünk szakembert és segédmunkás kollégát könnyűszerkezetes házelemek összeszereléséhez. Versenyképes
munkabér, jó csapat! Érd.:
06-20-961-7987
Grande
Pizzéria
pizza-szakácsot felvesz. Tel.:
06-30-4444-301
Grande Pizzéria konyhai mosogatásra heti 2-3 alkalomra alkalmazottat felvesz. Tel.:
06-20-247-4323
Grande
Pizzéria
főállású pizza-futárt felvesz. Tel.:
06-20-4444-301
Galéria étterembe gyakorlattal rendelkező, irányítani tudó
szakácsot felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 2.
Tel.: 06-70-363-0052
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Mosonmagyaróvár
sétáló utcájában az édesség bolt
munkatársat keres. Jelentkezés: Magyar u. 23. Tel.:
06-30-400-7979
Mosonmagyaróvári zöldségboltba 2 fő 4 órás munkatársat keresünk (4-8-ig, 15-19
óráig). Fizetés nettó 1300 Ft/
óra. Érd.: 06-70-258-7408
NEUSIEDL AM SEE, a Fertő
tó partján, Ausztriában, éjjeli bárba konzumlányok, pultos
lányok, táncos lányok jelentkezését várom, magas kereseti lehetőség! Érd.: 00421903444441 mobil, visszahívom, vagy az esti órákban:
0043-21678857 vezetékesen.
Béres Gumi Kft. mosonmagyaróvári (9200. Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 4-6.)
férfi munkatársat keres fizikai munkára. Magas kereseti lehetőség (300.000 Ft/hó).
Fényképes önéletrajzokat a
beresgumi@beresgumi.hu
e-mail címre várjuk!

Aqua Hotel Termál éjszakai portást és szobaasszonyt
keres. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Jelentkezés
módja: személyesen a hotel
recepcióján (Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.) vagy a 06-30395-9678-as telefonszámon.
Renommierte Weinbar / Wiener Innenstad sucht selbständigen Mitarbeiter für Service.
Vollzeit – 3 Tage Arbeit 4 Tage
frei! Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch, PC-Kenntnisse. Bewerbung an: info@
villon.at
Minerva hotel szobaas�szonyt és mosodai alkalmazottat keres. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 2. Jelentkezés a helyszínen.
Galéria étterembe szakácsot
felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 2. Tel.:
06-70-363-0052
16 éves fiú diákmunkát keres
Mosonmagyaróvár és környékén. Érd.: 06-70-275-1015

Ruházati üzletbe gyakorlattal
rendelkező eladót keresünk 8
órás munkaidőre. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 27.
Érd.: 06-30-4222-613, vagy
facebook Wang Yang
Dunakiliti székhelyű építőipari cég segédmunkást felvesz, azonnali kezdéssel. Tel.:
06-20-429-9901
Cukrászatba
munkatársat
keresünk.
Érd.:
06-30-3767-283
Takarítókat keresünk 4-6 órába, intézmény-takarításra. Tel.:
06-70-466-1039

Pultos kolléganőt keresünk
bejelentett, rugalmas munkaidő, jó kereseti lehetőség.
Pletykafészek, Máriakálnok,
tel.: 06-30-632-6669
Korona panzióba, Levélre takarítónőt és konyhai kisegítőt felveszünk. Kitűnő feltételeket biztosítunk! Érd.: 06-30-500-3596
Beugró autóbusz-vezetést,
gépkocsivezetést, autószerelést vállalnék. B,C,D,E, GKI vizsgákkal. Tel.: 06-20-293-9011
Idős, vagy beteg ember ápolását, gondozását vállalom. Tel.:
06-20-488-5570
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Mosonmagyaróvári kertészeti vállalkozás munkaerő felvételt hirdet. Hosszútávon jó
kereseti lehetőség, hűségbónusz, másodállásban is. Érd.:
06-20-325-9920
Mosonmagyaróvári D’Corner Kebap és pizza részmunkaidős takarítónőt keres. Érd.:
06-30-217-5317
Mosonmagyaróvári D’Corner Kebap és pizza- kollégát
és kolleginát keres. Érd.:
06-30-217-5317
Tesco melletti Lángos és Fornetti sütőbe női munkatársat keresek. Tel.: 06-30-5603895, 06-70-330-7023
Mosonmagyaróvári cég furgonra „B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felvesz nemzetközi fuvarozásra,
Érd.: 06-30-959-4719
Kőművest, vagy kőműves
munkához értő munkavállalót
azonnali kezdéssel felveszünk.
Tel.: 06-20-2216-701

Mosonudvar – Hanság vendéglő pultos, felszolgáló munkakörbe női alkalmazottat
keres. Tel.: 06-20-3121-792
Gyere és dolgozz Velünk!
Bejelentett munkaviszonyt,
kiemelt bérezést, bérelőleget,
ingyenes szállást, munkába
járást biztosítunk. Betanított
dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és
Kecskemét környékén. Munkavégzési helyek: Autoliv,
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! Tel.: 06-70-6399920 (JOBmotive Kft.)
Szigetelésben jártas férfi
munkaerőt keresünk. Érd.:
06-20-622-6200
Mosonmagyaróváron
az
Ambrózia étterem szakácsot
kiemelt bérezéssel ,rugalmasa beosztással felvesz!!Érd;
06/30/9791-501
Megbízható csőszerelőt keresek hosszútávra. Tel.: 06-309277-106, 06-20-474-8784

Pincér alkalmi állás lehetőség!
Helyszín: Gols, Volksfest, augusztus 9-18-ig. Tel.: +43-6644503012, ossi.gols@gmx.atl
Csatlakozz a csapatunkhoz!
Fémipari
munkakörökbe
keresünk hegesztő, lakatos,
gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szerszámkészítő,
autószerelő, villanyszerelő,
KOVÁCS dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába
járást, hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! Tel.: 06-70415-9021 (JOBmotive Kft.)
Fiatal kőművest és segédmunkást keresünk kiemelt
bérezéssel
Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.:
06-20-417-5757
Mosonmagyaróváron,
a
Mosoni piacon üzemelő büfébe állandó szombati kisegítőt
keresek. Tel.: 06-20-436-6484

Alumínium hegesztőt keresek, kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-30-468-3046
Németül beszélő eladót 8 órás
munkarendbe felveszünk. Érd.:
Stefán Textil: 06-96-576-025
Pultos hölgyet keresünk,
bejelentett munkahely, rugalmas munkaidő beosztás,
jó kereseti lehetőség! Tel.:
06-30-632-6669
Takarítónőt keresünk a
hegyeshalmi West motelbe.
Kiemelt bérezés, rugalmas
munkaidő! Tel.: 06-20-3863004 (10-18 óráig)
Jánossomorjai takarítói munkára gyakorlattal rendelkező Hölgyeket keresünk. Napi
8 órás munkavégzés, 12 nap/
hó, 8 órás bejelentés, 90.000 Ft
nettó bére. Tel.: +36-70-3757870 (Gála1 Kft.)
Flexum-Termál Gyógyfürdő és
uszoda csapata bővítése céljából úszómestert keres. Tel.:
+36-30-227-7448

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk részmunkaidős karbantartó
és 1-2 műszakos, könnyű csomagolói, válogatói munkákra
Csorna és Mosonmagyaróvár
vonzáskörzetéből. Akár csak a
nyári időszakra vagy hosszútávra is! Érd.: +36-70-3616034-es telefonszámon lehet!
Parkcenterben
található
Non-Stop működő Nemzeti
Dohányboltba főállású eladót
keresünk! Érdeklődni lehet a:
+36-30-915-0912-es telefonszámon, jelentkezni pedig a:
motabakbt@gmail.com e-mail
címen, fényképes önéletrajzzal!
Karosszérialakatost, szét- és
összeszerelésben jártas munkatársat felveszünk. Teljesítmény arányában akár osztrák
bérezés! S&V Autócenter Kft.
Érd.: 06-30-937-5486, 06-309161-589, info@svautó.hu
Mosonmagyaróvári étterem
szakácsot és konyhalányt felvesz. Érd.: 06-30-2160-594
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Angol, vagy román nyelvismerettel rendelkező éjszakai
recepcióst keresünk hegyeshalmi Hotel Rózsa Csárdába, másnaponkénti munkabeosztással (2
nap munka, 2 nap szabad). Saját
gépkocsi szükséges. Útiköltséget
térítjük! Érdeklődni lehet: 06-30631-6875, hr@simbad.hu
Mosonmagyaróvári büfébe
főzni tudó, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező eladót felveszek 6 órás munkába, hétfőtől – szombatig. Nettó 180.000
– 200.000 Ft keresettel. Tel.:
06-30-316-7193
Kebap ház pultos hölgyet
és férfi munkatársat felvesz.
Órabér 1.000 Ft. Jelentkezni: Fő utca 17., vagy a 06-209954-944 telefonon.
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Dohányboltba eladót felveszünk.
Szakképzettség
előny. Lehet nyugdíjas is! Tel.:
06-70-255-0476
Mosonmagyaróvári
családi házhoz nyugdíjas kertgondozót keresünk. Tel.:
06-30-9-590-138
Mosonmagyaróvári divatáru
üzlet heti 2-3 alkalomra kisegítő alkalmazottat keres. Érd.:
06-30-9360-085
A határhoz közeli ausztriai étterem szakácsot, illetve beugrós szakácsot keres. Érd.:
06-70-280-5599
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben
való jártasság előnyt jelent!
Tel.: 06-70-331-2647

Flexum-Termál Gyógyfürdő és uszoda csapata bővítése céljából takarítónőt keres.
Tel.: +36-30-227-7448
Partnercégeink részére keresünk akár azonnali kezdéssel több munkakörbe munkavállalókat! 8-12 órás, 2-3
műszakos munkavégzéssel,
bejelentett munkaviszonyt és
versenyképes fizetést biztosítunk (nettó 180.000-250.000
Ft/hó. Ingyenes szálláslehetőség, minden héten előleg!
Jelentkezz a következő elérhetőségeken: +36-70-3216092 vagy +36-70-416-7167
Flexum-Termál Gyógyfürdő és uszoda csapata bővítése céljából gépészt keres. Tel.:
+36-30-227-7448

Mosonmagyaróvárra menüfőzéshez KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keresünk, hétfőtől péntekig tartó egyműszakos, nappali munkarendbe. Friss nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Jelentkezés hétköznap: 8.00-16.00
óráig Tel.: 06 30 688 4572
Mosonmagyaróvári könyvelőiroda keres számviteli gyakorlattal rendelkező könyvelőt.
Mérlegképes végzettség előnyt
jelent. Önéletrajzzal jelentkezni lehet: erzsi@ameantal.hu
címen. Antal Józsefné ev.

Szanyba keresünk helyettesítő takarítónőt 1000 Ft-os
órabérrel. Tel.: +36-70-3757870 (Gála1 Kft.)
Kőműves, festő- és egyéb belsőépítészeti munkákban jártas
kollégákat keresünk ausztriai
munkavégzésre. Tel.: 06-70372-9451 EFA Trend Kft.
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