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INGATLAN
Mosonmagyaróvár közkedvelt lakóparkjában tulajdonostól eladó 2017-es építésű kertkapcsolatos lakás, 36 m2 lakás
+ 33 m2-es kert. Parkolás zárt
udvarban! Ár: 22,9 MFt. Érd.:
06-30-630-7328
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban tulajdonostól
eladó 2007-es építésű, 2. emeleti, 48 m2-es teraszos lakás
(1 szoba + nappali). A lakáshoz saját tároló és saját parkoló tartozik! Ár: 22,9 MFt. Érd.:
06-30-630-7328
Beach lakóparkban eladó egy
I. emeleti, 48 m2-es, amerikai konyhás nappalis, + 1 szobás lakás, 16 m2-es terasszal,
tárolóval, alacsony rezsivel,
felújítva, teljes berendezéssel,
bútorzattal. Ár: 26,98 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron, majoroki városrészen 5 szobás családi ház eladó. Érd.:
06-30-275-4023
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Közel a Dunához, most épülő 3
lakásos társasházban eladó egy
földszinti, közvetlen kertkapcsolatos, 63 m2-es, 2 szoba+nappalis, egyedi gázfűtéses,
teraszos lakás. Zárt udvarban
saját parkolóval. Átadás kulcsrakészen történik! Ár: 31,0 MFt.
Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron frekventált helyen befektetőnek
értékesítésre kínálok egy 300
m2 ingatlant, mely apartmannak van kialakítva. Az ingatlan 11 szobás, berendezett.
Jelenleg is bérbe van adva
apartmannak, hosszú távra.
A bérlő maradna tovább. Érd:
06202616442
A Kiserdő lakóparkban 2018ban átadott liftes társasházban eladó egy III. emeleti, új,
kulcsra-kész, 57 m2-es, amerikai konyhás nappalis + 2 szobás, erkélyes lakás, gépesített
konyhával, alacsony rezsivel.
Azonnal költözhetően! Ár: 33,9
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Magyar, szlovák és osztrák
ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket
keresünk Mosonmagyaróváron
és környékén! HELLO HOME Kft
Kolonics Anita 30/413-9346 és
Mazán Márió 06/30/856-150
Dunaszigeten 50 m-re a vizparttól eladó egy teljesen
berendezett és felszerelt 2
szoba + nappalis faház teljesen alápincézve, kandallóval,
szaunával, kerti kiülővel, 227
m2-es telken. Ára: 67.000 Euro
Érd: 06/30/413-93
Halásziban, a Révai utcában kívül belül teljesen felújított, 2 szobás, amerikai nappalis, új konyhás, új fürdős, családi ház, melléképülettel, 340
m2-es telken eladó, ára 25,9
MFt. Érd 30/856-1505
Mosonmagyaróváron zöldövezetben, 746 m2-es telken, alpesi stílusú, alápincézett, tetőteres, 5 szobás családi ház eladó, szép kerttel, ára
43 MFt. Érd 30/413-9346

Mosonmagyaróvár
központjában, Origó lakóparkban földszinti, kulcsrakész, új,
azonnal költözhető 66 m2-es
lakás, teremgarázs – tárolóval eladó. Iá: 32,5 MFt. Érd.:
06-70-250-7192
Dunaszigeten vízparti telek
3000 m2, 20 m2 széles vízparttal 22 MFt-ért eladó. Gáz,
víz, villany a telken. Érd.:
06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron pormentesített utcában, 450
m2-es telken 75 m2-es, 3 szoba+nappalis családi ház, 14
m2-es fedett terasszal leköthető. Átadás kulcsrakészen idén
decemberben. Jelen készültség: cca: 45%-os. Ár: 36,0 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
A városközpontban most épülő 4 emeletes, liftes társasházban eladó egy I. emeleti,
39 m2-es, 2 szobás, teraszos
lakás, saját parkolóval. Átadás
fűtés-készen. Ár: 17,48 MFt.
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróvár közkedvelt részen a Lajta Lakókertben
értékesítésre kínálok egy 300
m2 luxus családi házat dupla garázzsal. Az ingatlan sarok
telken található két generációs ház.. A telek 1065 m2. Van
a kertben egy nagy medence.
Ingatlant értékegyeztetéssel
beszámítok. Érd: 06202616442
Belvárosi, felújított 70 m2-es,
3 szobás lakás eladó. Iá: 25,8
MFt. Érd.: +36-30-475-9281
Panel, 3 szobás eladó. Érd.:
06-30-520-7081
Máriakálnokon 900 m2-es
közművesített építési telek
eladó. Tel.: 06-30-366-1116
Mosonmagyaróváron
54
m2-es, 2 szobás téglalakás
előkerttel, melléképületekkel,
központi helyen eladó. Iá: 17,4
MFt. Érd.: 06-30-459-8560
Halásziban a Révai utcában, új
kialakítású, 3 db építési telek
eladó. Ár: 3,8 MFt-tól/db. Érd:
06/30/856-1505
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Hegyeshalomban 110 m2-es
családi ház rendezett 1100
m2-es telken nagyon szépen
felújított, eladó. Iá: 36,5 MFt.
Érd.: 06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron 756
m2-es saroktelken, a vasútállomáshoz közel, felújításra
szoruló összkomfortos családi ház eladó. Iá: 24 MFt. Érd.:
06-30-736-6908
Tulajdonostól Dunaszigeten
1200 m2-es telken 150 m2-es, 1
éve épült családi ház eladó. Ár:
45 MFt. Érd.: 06-30-376-3400
Hegyeshalomban
2000
m2-es, illetve 4000 m2-es belterületi ingatlan családi ház
nagy telephelynek is alkalmas eladó. Iá: 16,9 MFt. Érd.:
06-30-268-6464
Jó fogás! Termálhoz közel
3 szobás, 86 m2-es téglalakás eladó 26,5 MFt-ért. Tel.:
06-70-611-9903
Belvárosi, földszinti 70 m2-es,
3 szobás, gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 26,5 MFt. Tel.:
06-70-611-9903
Felújított, klímás 67 m2-es, 3
szobás lakás, 120 m2-es telekkel Mosonmagyaróváron eladó.
Érd.: 06-70-611-9903

Lucsonyi városrészen, a termál mellett, gyönyörű helyen,
eladó egy földszinti 44 m2-es,
2 szoba+étkezős, fedett teraszos, kertkapcsolatos, helyes
lakás, teljes körűen felújítva.
Zárt parkosított udvarban, saját
parkolóval. Ár: 26,8 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron közel a
Dunához, 495 m2-es saroktelken 75 m2-es, egyszintes, 3
szoba + nappalis, fedett teraszos új családi ház leköthető.
Átadás kulcsra-készen, idén
decemberben. Jelen készültség cca: 40%-os. Ár: 36,0
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a városközpontban 88 m2-es téglalakás eladó. Iá: 32,5 MFt. A
lakáshoz garázs is vásárolható! Érd.: 06-20-778-9479
Újépítésű 4 szobás tégla családi ház 385 m2-es telekkel
Levélen kivitelezőtől eladó. Tel.:
06-70-611-9903
Mosonmagyaróváron 100
m2-es családi ház 984 m2-es
rendezett telken garázzsal
eladó. Iá: 38 MFt. Érd.: 06-30217-5317, 06-30-994-8895

Enge János utcában 45 m2-es
téglaépítésű társasházi I. emeleti lakás eladó. Iá: 22 MFt. Érd.:
06-20-322-1522
Mosonmagyaróváron, a Gyári úton 94 m2-es családi ház,
901 m2-es telken eladó. Érd.:
06-20-5941-532
KIADÓ
Kétágyas apartmanok cégeknek, főzés-mosás biztosított, TV, hűtő, mikró szobánként, külön konyha, biztonságos parkolással kiadó. Tel.:
06-30-9-018-457
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban, 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815
Szépségszalonban kozmetikusnak teljesen berendezett
hely kiadó, babavárás miatt.
Ár: 45.000 Ft/hó (marketing,
takarítási költség benne van),
alacsony rezsivel. Frekventált helyen, ingyen parkolóval!
Ugyanitt fodrász-szék kiadó.
Érd.: 06-70-231-3500
Mosonmagyaróváron 2 szobás bútorozott klímás új lakás
hosszú távra bérbe adó. Ár:
100.000 Ft/ hó+rezsi+2 hó
kaució. Érd.: 06 30 600 8007

Ausztriában dolgozóknak,
csoportoknak 2 ágyas apartmanok, mosási, főzési lehetőséggel, TV, hűtő, mikró, biztonságos parkolással kiadó. Tel.:
06-30-9-018-457
Mosonmagyaróváron,
a
Magyar utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 400
m2-es üzlethelyiség kiadó!
Érd.: 06-30-9791-506
Óvár belvárosában téglaépítésű, egyéni gázfűtéses 2 szobás, 65 m2-es lakás kiadó.
Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi +
2 hó kaució szükséges. Érd.:
0036-30-2379-335
Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított és berendezett szobák hosszútávra kiadók!
Csendes, nyugodt környezet, a
várostól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a kapuban buszmegálló, bicikliút a városig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzési
lehetőség! A szobában zuhanyzó, WC, tv, internet. Érd.:
06-70-935-60-40
Mosonmagyaróváron
új
építésű lakás kiadó. Tel.:
06-20-572-0618

Zuglóban belső kétszintes, 52 m2-es lakás teremgarázzsal kiadó hosszútávra. Egyetemistáknak is! Érd.:
06-70-513-6636
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
Széchenyi ltp-en, 3. emeleten
egy 55 m2-es extrém berendezett 2 szoba+hallos albérlet hosszútávra kiadó. Ár:
110.000 Ft/hó + rezsi+ 2 hó
kaució. Tel.: 06-70-321-8259,
06-70-500-3360
Mosonmagyaróváron a BEACH lakóparkban garzonlakás
kiadó. 2 havi kaució szükséges! Érd.: 06-30-712-7407
Magyaróvár belvárosában 65
m2-es, részben bútorozott 2
szoba-nappalis lakás kiadó. 2
db autóhoz parkoló biztosított!
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-30-850-0720
Mosonmagyaróváron a Károly
utcában földszinti 2 szobás,
részben bútorozott panellakás
kiadó. Kisállat kizárva! Érd.:
06-30-834-3355
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Mosonmagyaróvár központjában felújított, nagy családi
ház cégek részére kiadó. 1-2
ágyas szobák, TV, W-fi, főzési- és mosási lehetőség. Tel.:
06-30-345-3962
Hegyeshalomban új építésű 45 m2-es lakás igényes 1,
max. 2 fő részére kiadó. Ár:
100.000 Ft/hó + 2 hó kaució. Tel.: 70/6234-607 , 06 20
3717 680
Belvároshoz
közeli
65
m2-es, 2 szobás, bútorozott
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
06-30-9474-740
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50 m2-es tetőtéri, klímás, erkélyes, bútorozott lakás kocsi
beállóval kiadó. Ár: 110.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució szükséges. Tel.: 06-30-306-4047
Máriakálnokon családi ház
hosszútávra kiadó. Érd.: 06-70362-3950 (17-19 óra között!)
Magyaróvár belvárosában
üzlethelyiség kiadó! 2 szinten összesen 90 m2, irodának, rendelőnek, szépségszalonna alkalmas, parkolót biztosítunk! Ár: 120.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-30-850-0720

Mosonmagyaróváron a Városközpontban, 4. emeleti, 2 szobás, műanyag ablakos, szép
állapotú, klimatizált, berendezett panellakás kiadó, minimum
1 évre, 2 havi kaució szükséges.Díja 90.000 Ft/hó+rezsi
30/413-93
Mosonmagyaróváron alacsony rezsivel, klímás, felújított garzonlakás kiadó. Dohányzás kizárva! Ár: 80.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-362-9597
Garázs kiadó a Liget-borozó
mögött. Érd.: 06-30-859-2390

Mosonmagyaróváron a Nap
utcában új építésű 2 hálószobás, nappali – konyhás,
erkélyes, egyedi fűtésű lakás
kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-30-370-9289
Mosonmagyaróváron zöldövezeti, 2 szobás lakás kertrésszel kiadó. Kisállat kizárva!
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-217-4983
Mosonmagyaróváron, Főút
vonalon gázfűtéses, 2 szobás
lakás saját zárt udvarral kiadó.
Tel.: 06-70-206-1444

Halásziban
galériás
lakás kiadó 2 fő részére.
Ár: 85.000 Ft rezsivel
együtt. Kisállat kizárva! Tel.:
06-30-3872-417,
06-30-571-6104
Mosonmagyaróváron
35
m2-es bútorozott garzon hos�szútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft
rezsivel együtt + 2 hó kaució.
Érd.: 06-30-835-1960
Hegyeshalomban
szoba kiadó kulturált környezet, igényes embernek. Érd.:
06-20-358-6326
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JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron! 3500 Ft/nap,
szombat, vasárnap is! Tel.:
06-70-394-8852, 96/821-173
9 személyes kisbusz rendszeresen karbantartott, megbízható állapotban, jéghideg klímával, vonóhoroggal Mosonmagyaróváron bérelhető. Érd.:
+36-30-317-3677
Személyautó bérelhető kaució
nélkül, magyar autópálya matricával! Tel.: 06-30-206-5858
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
Opel Astra G kombi 1998-as,
2000-es CDX, benzines, automata, full-extrás, garázsban
tartott, tulajdonosától eladó.
Tel.: 06-30-400-6577
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Bérelhető utánfutók Mosonmagyaróváron a hét minden
napján! Tel.: 06-70-589-2787
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől.
Párkányok, zsaluziák! Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken
is! Tel.: +36-30-2350-927,
Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra
és környékére!Redőnyök, szúnyoghálók 10 - 20 % engedménnyel!Hőszigetelt alumínium redőnyök, reluxák, pliszék,szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók, Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot!Minőségi árnyékolót 49 éves megbízható cégtől.HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90.
Tel.: 96/242-655, 06-30/ 2040-205 www.hericsredony.hu
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060

Vízvezeték
–
központi
fűtésszerelést, javítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.: 06-20-4879-377
Szobafestést vállalok Mosonmagyaróvár és környékén, rövid határidővel! Tel.:
06-20-281-2776
Lakások, pincék ürítését,
takarítását, lomtalanítást vállalnék, megegyezés szerint.
0670/675-0654.
Konyhai kisegítõt felveszünk
azonnali kezdéssel hos�szú távra a mosonmagyaróvári Házigazda vendéglõbe 6-8
órás délelõtti mûszakba csak
hétköznapokra. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Érdeklõdni: 06/304394418 Varga
Bálint e.v.
Alpin technikával történõ
ledarabolást, döntést, visszavágást vállalunk veszélyes,
nagyra nõtt, rossz helyen lévõ
fák/cserjék esetében. Ne várjon míg kárt okoz! Hívjon bizalommal. Tel.: +36309970834
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

Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
Split klímatelepítést vállalunk
rövid határidővel! Moson Klíma,
Tel.: 06-30-667-1261
Redőny – reluxa – zsaluzia
gyári áron eladó, régi redőnyök
javítását is vállaljuk. Garanciával 16 éve a szolgáltatásban! Felmérés ingyenes! Tel.:
06-70-380-5241
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása. Kellei Kornél,
Tel.: 06-20-3406-640

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
Festés, kőműves munka, lakások külső-belső felújítása, burkolást, szigetelést, térkövezést vállalok rövid határidővel,
garanciával! Kis munka is munka! Tel.: 06-70-615-3039, kismunkaismunka@.hu
Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető szigetelés, tetőmosás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása, beázások elhárítása. Tel.: 06-70-663-7327,
www.tetobau.hu
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
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Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető szigetelés, tetőmosás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása, beázások elhárítása. Tel.: 06-70-663-7327,
www.tetobau.hu
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48
Cseréptetők, kémények javítását, tetőszigetelést, bádogos
munkákat, tetőfedést, ereszcsatornázást, tetőtisztítást,
építőipari munkákat, beázások megszüntetését vállaljuk.
Tel.: 06-30-3799-313
Teherfuvarozás, költöztetés,
lomtalanítás. www.emmatehertaxi.ev

GYORSVARRODA! A volt
MARY varrodás csajok új
helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák,
fotelek, székek, padlószőnyegek tisztítása. 06-70/630-8245
GAZDABOLT – mosoni piacnál. Moson-Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u.
08. Tel.: +36-20-3258-606
Mosonmagyaróváron és vonzás körzetében vállalok gépi
földmunkát, ásást, betontörést, minden ami földmunka,
tereprendezést, térkövezést.
Érd: 06202616442
Palatetők bontás nélküli átfedése, cserepes lemezek, bádogos munkák, stablondeszkák
lemezelése, tetőfedés, tetőjavítás. Lapos-tetők szigetelése,
kúpcserepek kenése, tetőmosás, javítások vállalása. Tel.:
06-20-293-1175

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elhanyagolt kertek,
udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is!
Érd.: 06-20-328-4057
Expressz
dugulás-elhárítás.! Bontás nélküli dugulás-elhárítás Mosonmagyaróvár és vonzáskörzetében.
Garanciával! Hétvégén is! Tel.:
06-30-7496-098
Mini markolóval földmunkát
vállalok. Alapásás, tükörkiszedés, csatornázás, fakidöntés….
stb. Érd.: 06-30-4466-323
Tuskómarást és gyökérmarást vállalunk Mosonmagyaróvár és 40 km-es körzetében.
Hívjon bizalommal, akár hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
Veszélyes helyen lévő fák
kivágását és visszavágását vállalom. Hívjon bizalommal, akár hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252

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
EGYÉB
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
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 6-20-9596-202
Dunnákat, párnákat vásárolok,
régi bútorokat, festményeket,
hangszereket, faliórákat, szarvasagancsot, porcelánokat és
mindenféle öreg hagyatékot!
Tel.: 06-70-675-5104

Ceragen jáde köves masszázságy eladó szolid áron. Érd.:
06-30-658-4701
Aranypénzeket, ezüstpénzeket,
komplett pénzgyűjteményeket,
esetleg régi hagyatékot vásárolnék. Tel.: 06-30-351-9237
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron
belül. Költöztetést is vállalok!
Tel.: 06-30-9-478-414
ELVESZETT! Kismérető, fekete-barna kiskutya, Csöpi névre hallgat. Legutoljára a Szent
István király úton volt. Romániai chip van benne. Aki látja,
hívjon! Hálásak leszünk! Tel.:
+40-0727636010
Eladó malacok: 4db választási malac. Ár megállapodás szerint. Érdeklõdni: 06303948045
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A Noltech Hungária Kft. részmunkaidőben irodai munkára asszisztenst keres. Számítógépes szövegszerkesztő és
táblázatkezelő ismeret, valamint jogosítvány szükséges!
Német nyelvtudással rendelkező jelentkezők előnyben! Várjuk fényképesé önéletrajzát
az iroda@noltech.hu e-mail
címre. További információkért
hívja a: +36-70-572-8777-es
telefonszámot.
Takarítónõt keresünk mosonmagyaróvári cégünkhöz, hétköznap a reggeli idõszakban,
heti 15 órában. 8-16 óráig
hívható: +3696236130, INDEPEN-DENT Óvár Kkt
Trafikba Mosonmagyaróváron, hosszútávra megbízható
kolléganőt keresünk kiemelt
bérezéssel! Fényképes önéletrajzot az alábbi címre kérünk:
ovartabak@gmail.com
Ácsot, tetőfedőt, illetve segédmunkást felveszünk. (Zsag
Kft.). Tel.: 06-70-308-2062

2019. augusztus 23.

Mosonmagyaróvári autójavító cég keres autófényező, előkészítő és karosszérialakatos munkatársakat. Jó
szakembernek osztrák bérezés garantált! info@svauto.hu
Tel.: 96/579-976, 06-30-9161589, 06-30-9375-486
Gyere, dolgozz Velünk!
Bejelentett munkaviszonyt,
kiemelt bérezést, bérelõleget,
ingyenes szállást, munkába
járást biztosítunk. Betanított
dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Gyõr
és Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába.
Jelentkezz most! 06-70/6399920 (JOBmotive Kft.)
Bolti eladó, Boltvezetõ, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervezõ, Vendéglátó üzletvezetõ, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/5932232,
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

Jánossomorjai takarítói munkára gyakorlattal rendelkezõ
Hölgyeket keresünk. Napi 8
órás munkavégzés, 12 nap/hó,
8 órás bejelentés, nettó 1.200
Ft-os órabér. +36-70/3757870 (Gála1 Kft)
Csatlakozz
csapatunkhoz!
Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztõ, lakatos, gépi
forgácsoló- CNC-gépkezelõ,
szerszámkészítõ, gépbeállító,
darukezelõ, nehézgépkezelõ
és konténerezõ sofõr dolgozókat Gyõr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást, hazautazási támogatást, bérelõleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/4159021 (JOBmotive Kft.)
Renommierte Weinbar / Wiener
Innenstadt sucht selbständigen
Mitarbeiter für Service. Vollzeit - 3 Tage Arbeit 4 Tage frei
! Sprachkenntnisse: Deutsch
und Englisch, PC-Kenntnisse.
Bewerbung an: info@villon.at
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Csomagolókat
keresünk
teljes- és részmunkaidőben
Mosonmagyaróvárról.
Pályakezdők és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Tel.:
06-20-528-5510
Mosonmagyaróvári cukrászatba munkatársat és hétvégi takarítót keresek. Tel.:
06-30-3767-283

Kőműveseket keresünk bejelentett munkavégzés, kiemelt
bérezés! 13. havi bér! Utazástérítés! Pályakezdők, fejlődési
lehetőség! Felszerelés biztosított! Egész éves munka! Érd.:
06-30-432-2419
Óvár környéki cég keres felvételre ácsot, tetőfedőt, segédmunkást. Érd.: 06-70-517-8324

Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfi személyében Mosonmagyaróváron.
Tel.: 06-20-330-8490
Ambrózia étterem SZAKÁCSOT
kiemelt bérezéssel, rugalmas
beosztással, valamint konyhai
segítőt, mosogatónőt felvesz.
Érd.: 06-30-9791-506
Call Center munkatársat keresünk. Tel.: 06-30-850-5560
Tesco melletti lángossütőbe női munkatársakat felveszünk. Érd.: 06-30-560-3895,
06-70-330-7023

Iskola takarítására állandó délutános beosztással munkatársakat keresünk. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Érd.:
06-20-528-5510
Vagyonőröket és portásokat
keresünk Mosonmagyaróvár
és környékéről. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-528-5618
Levéli büfébe keresünk állandó, vagy beugrós kollégákat konyhai kisegítő és ételfutár pozícióba. Tapasztalat nem szükséges. A ki- és
hazajutás megoldható! Érd.:
06-70-415-8197

Családias fuvarozó vállalkozás C, E kat. jogosítvánnyal,
nemzetközi munkában jártas
sofőr munkatársat keres. Tel.:
06-20-334-7563
Kemencés pizzéria csapatbővítése céljából főállású és
beugrós szakácsot keres,
kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-30-397-0030
Mosonmagyaróvári építőipari
cég munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben jártas kőművest felvesz.
Lehet pályakezdő is! Bérezés: megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9475-174
Kőfaragó munkák beépítésében és szerelésében jártas kollégákat keresünk kiemelt fizetéssel Mosonmagyaróváron.
Érd.: 06-70-377-8380
Tesco melletti Kebap-osba férfi munkatársat keresünk. Érd.: 06-30-560-3895,
06-70-330-7023
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben
való jártasság előnyt jelent!
Tel.: 06-70-331-2647
Mûkörmöst, fodrászt alkalmazotti viszonyba felveszünk.
Magas fix bér! Érd.: 06 30 907
9441
Galéria étterembe gyakorlattal
rendelkező szakácsot, pizza-futárt, takarítónőt 4 órában felveszünk. Erkel Ferenc u. 2. Tel.:
06-70-363-0052
Minerva hotel recepcióst keres
fényképes önéletrajzzal, Erkel
Ferenc u. 2. Érdeklődés a
helyszínen!
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Halászkert Vendéglõ és Motel
éjszakai recepcióst felvesz
azonnali kezdéssel. Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart
6. Érd.: 06 20 458 0857
Gépkocsivezetõt keresünk
heti 2-3 ausztriai fuvarra b+E
jogosítvánnyal (furgon+utánfutó) Érd.: 06 20 926 7180
Takarítónõt keresünk a
Magyaros Vendéglõbe munkájára igényes hölgy személyében.Érd.: 06 30 861 2310
Magyaros Vendéglõ szakképzett dolgozni tudó és szeretõ
szakácskollégát keres. Érd.:
06 30 300 5626
Ács-állványozót felveszek
heti bérezéssel, 8 órás bejelentés, nettó 2000 Ft/óra. Tel.:
06-30-262-9157

2019. augusztus 23.

Kőművest, vagy kőműves munkához értő alkalmazottat felveszünk. Tel.: 06-20-2216-701
CNC-gépkezelõket (CNC-gépkezelõ vagy gépi forgácsoló végzettséggel), géplakatos karbantartót (forgácsoló
gépek karbantartására) keresünk sárvári munkahelyre.
Hosszú távú munkalehetõség,
kiemelten magas bérezés, nettó 280.000-340.000 Ft/hó. Igényes, díjmentes szállás vagy
100%-os utazási költségtérítés
50 km-es körzetbõl. 06-70/5272554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-Tex Euro Kft.)
Panoráma hotel Mosonmagyaróváron nyelvet beszélő éjszakai recepcióst keres. Érd.:
06-96/216-167, 06-70-413-9255

Csapatunkba keresünk kis
szlovák nyelvtudással pincért/
nőt, illetve bárpultost (nyelvtudás nem szükséges). Korrekt
időbeosztás, jó kereseti lehetőség, Rajka, Kúria. Érd.: 06-30163-6150, +421-9077-41480
Önállóan dolgozni tudó csőszerelőt kiemelkedő jövedelemmel hosszútávra felveszek. Érd.: 06-30-9277-106,
06-20-467-8784
Mosonmagyaróváron COPÉ
presszóba pultos hölgyet felveszek. Érd.: 06-30-9792-660
Mosonmagyaróvári borozóba
pultos kisegítő hölgyet keresünk. Tel.: 06-30-623-1897
Kerítést, szobák festését és
kisebb házkörüli munkát vállalok. Tel.: 06-70-235-3163

Mosonmagyaróvári termálfürdőben lévő Corall étterem
szakácsot és pizza-szakácsot hosszútávra felvesz. Érd.:
06-30-635-3363
Fiatal kőművest és segédmunkást keresünk kiemelt bérezéssel Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.: 06-20-417-5757
Mosonmagyaróváron
a
Halászkert vendéglő és motel
(Gabonarakpart 6.) takarítónőt
felvesz. Érd.: 06-20-458-0857
Mosonmagyaróvári kisboltba
helyettesítő munkatársat keresek, főként hétvégi elfoglaltsággal. Érd.: 06-30-558-7009
Pultos kolléganőt keresünk
jó kereseti lehetőség, rugalmas munkaidő beosztás! Érd.:
06-30-632-6669

Hanság-vendéglő,
Mosonudvar állást kínál felszolgáló, szakács és nyugdíjas hölgy személyében konyhai kisegítőt. Tel.: személyesen vagy a 06-20-3121-792es telefonszámon.
Szakképzett, németül beszélő
eladót, 8 órás bejelentett munkaidőre keresünk. Érd.: Stefán
Üzletház 06-96/576-025 (9-17
óráig)
Műkörmöst, fodrászt, pedikűröst, kozmetikust alkalmazottként felveszünk. Magas, fix
bér! Tel.: 06-30-907-9441
Érvényes
papírokkal
rendelkező taxisofőrt, kedvező feltételekkel, azonnali kezdéssel felveszek. Érd.:
06-20-381-0794
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