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INGATLAN
Mosonmagyaróváron 40 m2-es, 2
erkélyes, 2 kocsi beállós, cirkó-fűtéses lakás 4 lakásos társasházban,
újszerű állapotban, saját kerttel eladó.
Érd.: 06-30-532-3464
Mosonmagyaróváron a Károly u.
69-ben 60 m2-es lakás eladó. Érd.:
06-70-418-5709
Tulajdonostól –áron alul- eladó
Hegyeshalomban a határtól 2 km-re
1400 m2-es építési telek, 87 m hosszú,
16,1 m széles. Víz, gáz a telken, villany a telek sarkán. A telken 80 m2-es
alap és betonozott parkoló található.
Szép környezet, művelt kert, fenyőfákkal, örökzöldekkel. Érdeklődés: 06-20937-2035 számon, hétköznapokon és
munkaidőben 09-17 óra között.
Halászin családi ház, 2013-ban épült
minimál stílusú, 186 m2-es eladó. Iá:
59,3 MFt. Tel.: 06-70-388-7816
(16.00 óra után)
Máriakálnokon családi ház eladó.
Érd.: 06-30-267-9530
A MOFÉM telepen 48 m2-es új építésű, kétszobás, saját gázfűtésű lakás
eladó. Érd.: 06-30-267-9530
Jánossomorja csendes utcájában, a
központhoz közel eladó egy 3 szoba
+ nappalis, gyönyörű családi ház! A
házat jelenleg nem lakják, így azonnal
költözhető! Érd.: +36-70-388-5758

Eladó egy földszinti, erkélyes, felújított, szép kivitelű panellakás 14,5 MFtért. Érd.: 06-30-267-9530
Bezenyén felújított parasztház, szép
környezetben eladó. Ár: 16.500.000
Ft. Érd.: 06-30-267-9530
Ipartelep zöldövezetében földszinti,
kertkapcsolatos, távfűtött lakás eladó.
Iá: 14 MFt. Érd.: 06-30-267-9530
Lajta lakóparkban első emeleti 42 m2-es lakás saját gázkazánnal,
garázsvásárlási lehetőséggel eladó.
Érd.: 06-30-267-9530
Nickelsdorfban 120 m2-es fűthető
raktár kiadó 2017. február 01-jétől.
Érd.: +36-20-386-3004
Dunaremetén nagyon jó állapotú
gáz-cirkó fűtésű háromszobás családi ház eladó 15,8 MFt-ért. Érd.:
06-30-850-5560
Mosonmagyaróváron új építésű központi lakóparkban - téglalakás
eladó. Érd.: 06-30-850-5560
Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink
részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket keresünk Mosonmagyaróváron és környékén! HELLO HOME
Kft Kolonics Anita 06-30-413-9346 és
Mazán Márió 06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron négylakásos
társasházi földszinti 64,5 m2-es, 3 szobás lakás, turbós gázfűtéssel eladó.
Ár: 17 MFt. Érd.: +36-30-9459-113

98 m2-es központi elhelyezkedésű
téglalakás Mosonmagyaróváron eladó.
Érd.: 06-30-850-5560
Dunakilitin új építésű családi
ház, szerkezet-készen eladó. Tel.:
06-20-661-57-80
Új építésű ikerházak emelet szintű,
szerkezet-készen leköthetők! Tel.:
06-20-661-57-80
Jánossomorján teljesen felújított
130 m2-es családi ház eladó! Iá:
29.900.000 Ft. Tel.: 06-20-661-57-80
Eladó
Mosonmagyaróváron
egy 82 m2-es, 3 szoba+nappalis lakás! Iá: 15.800.000 Ft. Érd.:
+36-70-388-5758
Újrónafőn modern, háromszobás családi ház eladó! Tel.: 06-70-267-22-46
Halászin családi ház eladó. Tel.:
06-70-267-22-46
Mosoni piacnál kétszobás, felújított
lakás, azonnali költözéssel eladó! Tel.:
06-70-267-22-46
Családi házat/lakást keresek készpénzes ügyfeleim részére, teljes körű
ügyintézéssel. Tel.: 06-70-267-22-46
Mosonmagyaróváron 1+3 szobás,
67 m2-es sorházi lakás eladó! Ár: 16,6
MFt. Érd.: +36-30-667-9887
Ingatlan és ingóság értékbecslését
vállalom, CSOK igényléséhez is. Tel.:
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron 50 m2-es
ikerház, 90 m2-es telekkel és garáz�zsal eladó! Ár: 14,9 MFt. Érd.:
+36-30-667-9887
Mosonmagyaróváron a városközpontban, felújított 2. emeleti, 2 szoba+hallos panellakás eladó! Ár: 14,9
MFt. Tel.: 06-30-842-6466
Mosonmagyaróváron 73 m2-es, 3
szobás 1. emeleti téglalakás saját gázkazánnal eladó. Ára: 15,4 MFt. Igény
esetén kert vásárolható hozzá az épület mellett! Érd.: 06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron a Liget lakóparkban új építésű, fűtés-kész, 1+3
szobás különálló ikerház eladó, 355
m2-es telken. Ár: 24,45 MFt. Érd.:
06-30-454-4826
Mosonmagyaróváron társasházi téglalakás, újszerű 68 m2, két szinten, kis
kerttel, turbós gázfűtéssel és garáz�zsal eladó. Ár: 22.800.000 Ft. Érd.:
00-36-30-9459-113

Azonnal költözhető új építésű 3 szoba + nappalis lakás Mosonmagyaróvár
belvárosában. A lakást 2016. decemberében adták át! A lakáshoz tartozik egy parkolóhely is a mélygarázsban, mely a belvárosban elengedhetetlen! Amennyiben felkeltette érdeklődését, keressen a következő számon
+36-70-388-5758
Máriakálnokon családi ház, modern
tervezésű, újszerű, 219 m2 lakterű, dupla garázzsal, 1155 m2-es
telken eladó. Ár: 34,8 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Eladó házat, lakást vagy telket keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről értésesítés céljából. Érd.:
00-36-30-9459-113
32 m2-es, 1. emeleti, egyedi gázkazános, másfél szobás garzon eladó.
Ár: 12,5 MFt. Érd.: 06-70-773-6183
Azonnal beköltözhető 85 m2-es,
szép állapotú levéli családi ház, 1051
m2-es telekkel eladó. Iá: 34 MFt. Érd.:
06-70-773-6183

Dunakilitin 3,5 szobás családi ház
tetőtéri szobával, kívül-belül és a
telek kifogástalan. Melléképületben még egy lakás+garázs, 2000
m2 telken eladó. Ára: 36 MFt. Tel.:
00-36-30-9459-113

Augusztusban átadásra kerülő 65, 75, 84 m2-es családi házak
eladók a Liget lakóparkban. Érd.:
06-70-773-6183

Mosonmagyaróváron a Károly-ligetben kétlakásos ikerház 850 m2-es telken, teljes infrastruktúrával eladó. Ár:
25,5 MFt. Tel.: +36-30-9459-113

Rajkán bontás alatt álló parasztház
870 m2-es telken, sziklakúttal, melléképülettel, pincével, magánszemélytől
eladó. Tel.: 06-30-944-9749
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Mosonmagyaróváron új építésű, 3
szoba + amerikai konyhás nappalis
tégla, egyszintes családi ház saját
telekkel, kondenzációs gázkazánnal,
térkövezett terasszal, 3 rétegű üvegezésű nyílászárókkal, rejtett okos redőnyökkel, szúnyoghálókkal, azonnali
átadással fűtés-kész állapotban eladó.
Ára: 21,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346
Kimlén 120 m2-es családi ház nagyméretű, 2200 m2-es telken gázfűtéssel és kandallóval, melléképületekkel eladó. Ára: 16,9 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Társasház építésére alkalmas telkeket kínálunk eladásra a MOSONI és az ÓVÁRI belvárosban. Érd.:
06-70-773-6183
Eladó üzlethelyiséget keresek! Tel.:
+36-70-454-5355
Eladásra kínálunk Mosonmagyaróváron 2017. decemberi átadással ikerházat, 290 m2-es telekhányaddal,
emeletszintű, szerkezet-kész állapotban 26,9 MFt-ért. Érd.: 06-20-5458537, 06-30-434-1241

Eladó Mosonban egy 95 m2-es, 1998ban épült, javításra szoruló 3 szoba-nappalis, étkezős, gáz- és cserépkályhás tüzelésű családi ház, amely
alápincézett és 20 m2-es garázs van a
ház alatt, 980 m2-es telken. Ár: 25 MFt.
Érd.: 06-30-501-64-97, 96/213-909
Ingatlan - JOB HOME KFT.- adás
- vétel, teljes körű hitelügyintézés, CSOK ügyintézés, hátralékos felmondás előtti - alatti jelzáloghitel kiváltása adósság rendezéssel. Keressen bennünket bizalommal! Tel.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Dunaszigeten eladó 2017. júniusi
átadással emeltszintű, szerkezet-kész
114 m2-es családi ház garázzsal, 2 db
fedett terasszal, 850 m2-es telekkel,
24,9 MFt-ért. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Arakon 100 m2-es családi ház nagy
kerttel, melléképületekkel eladó. Iá: 14
MFt. Érd.: +36-30-832-13-16
KERESEK eladó garázst Mosonmagyaróváron! Érd.: +36-70-454-5355
Héderváron kétlakásos, 1 szobás
családi ház nagy kerttel, 2300 m2-en
eladó. Iá: 7,5 MFt. Érd.: +36-30-5048725, 96/205-446
Szlovák határhoz közel kúria
2000 m2-es telken, 2 különálló összkomfortos házzal eladó. Érd.:
06-20-315-7011
Mosonmagyaróváron 70 m2-es sorházi lakás, kertrésszel, egyéni gázfűtéssel eladó. Érd.: 06-30-497-59-02
Dunaszigeten ház eladó. Iá: 15,5 MFt.
Érd.: 06-30-256-2219

Mosonmagyaróváron 4 lakásos társasházban 3 szintes, gázfűtéses téglalakás eladó. Érd.: 06-30-657-37-44
Máriakálnokon 2 szoba-nappalis,
kerttel, garázzsal családi ház eladó.
Iá: 16,9 MFt. Érd.: 06-20-386-1919
Reál-Express Ingatlan Iroda, értékesítő munkatársat keres. Előny:
értékesítésben szerzett tapasztalat! Pályakezdőket is várunk! Érd.:
06-30-642-3682
Halászin 700 m2-es közműves építési
telek eladó 9,6 MFt-ért. Érd.: 06-20545-8537, 06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron 45 m2-es lakás
eladó 6,7 MFt-ért. Érd.: 06-20-5458537, 06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron 52 m2-es földszinti lakás eladó. Iá: 13,8 MFt. Érd.:
06-20-545-8537, 06-30-434-1241
Eladó a Liget lakóparkban 973 m2-es
megosztható közműves építési telek
11,9 MFt-ért. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Ásványrárón 700 m2-es építési telek
eladó 2,2 MFt-ért. Érd.: 06-20-5458537, 06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron Lajtához közel
igényesen felújított családi ház, 615
m2-es telken eladó 25,5 MFt-ért. Érd.:
06-20-545-8537, 06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron 2 szobás felújított téglalakás garázzsal eladó
12,7 MFt-ért. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Városközponthoz közel 2 szobás, 70
m2-es családi ház 1100 m2-es telken
eladó. Érd.: 06-70-310-82-18

Máriakálnokon 900 m2-es építési telek aszfaltos utcában eladó 6,7
MFt-ért. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Ügyfeleink számára keresünk eladó
ingatlanokat Mosonmagyaróváron
és környékén. Érd.: Esztergályos
Szilvia: 06-70-934-0209
Eladó Mosonmagyaróváron csendes utcában 130 m2-es családi ház,
1250 m2-es telken, + 50 m2-es garázs
42,9 MFt-ért. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Konkrét ügyfelünk számára keresünk
elsősorban újépítésű, vagy felújított
családi házat, 30 MFt körül Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.:
Esztergályos Szilvia: 06-70-934-0209
Mosonmagyaróváron, kertvárosi részen 3 szobás, 110 m2-es tégla
családi ház melléképületekkel, gázfűtéssel és cserépkályhával 517 m2-es
telken eladó. Ára: 19,9 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mofém-telepen 50 m2-es, 2 szobás, felújított 2. emeleti lakás beépített bútorokkal és gépekkel, pincébe
tároló helyiséggel eladó. Lakásban
cserépkályhafűtés van. Iá: 13,5 MFt.
Érd.: 06-20-32-88-635
Mosonmagyaróváron a Móra
ltp-en 3. emeleti, szigetelt, egyedi mérőórás 47 m2-es erkélyes, 1,5
szobás lakás reális áron eladó. Tel.:
06-20-402-9923
Mosonban a Hajós utcában III. emeleti 75 m2-es lakás eladó garázzsal,
felújításra szorul. Iá: 16,5 MFt. Érd.:
06-30-432-42-15

Mosonmagyaróváron a LAJTA
lakóparkban, illetve SUN lakóparkban összkomfortos, földszinti garzonlakást vennék 45 m2-ig. Tel.:
06-20-368-8078
Rajkán, Rákóczi Ferenc u. 7/A alatt
100 m2-es családi ház melléképülettel, 504 m2-es telken eladó. Érd.: személyesen, vagy a 06-20-214-51-75ös telefonszámon.
Mosonmagyaróváron 3 db 1000
m2-es zárt kert a Lajta lakópark
mögött eladó. Ár: 4,7 MFt/db. Érd.:
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron Lajta lakópark-, Mofém telepről eladó lakást
keresek. Érd.: 06-70-342-1665
Eladó családi házat keresek Ipartelepről és a Duna lakóparkból. Tel.:
06-70-315-8003
Eladó családi házat keresek
Lucsonyból és a Halászi ltp-ról. Tel.:
06-70-360-0715
Eladó lakást keresek a Városközpontból. Tel.: 06-70-342-7167,
06-70-419-9491
Eladó családi házat keresek Majorokból. Tel.: 06-70-419-9491
Mosonszolnokon 2006-ban épült 3
szoba + amerikai konyhás nappalis családi ház, fedett terasszal, 610
m2-es telken eladó. Ára: 23,7 MFt.
Érd.: 06-30-856-1505
Ukrán, orosz, osztrák, szlovák, arab
ügyfeleim részére keresek eladó családi házat és lakást Mosonmagyaróvár
és környékéről. Natalya Shchogolyeva
+36-70-631-0034
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Halászin por-mentesített utcában 445
m2-es telken, téglaépítésű 92 m2-es,
3 szoba+nappalis, gázfűtéses, teraszos új építésű családi ház leköthető.
Átadás kulcsrakész állapotban történik.
Ár: 25,2 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróvár belvárosában
eladó egy I. emeleti, 64 m2-es, felújított, 2 szoba+étkezős, egyedi gázfűtéses lakás, saját tárolóval, zárt
udvarban parkolóval. Iá: 15,8 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron szigetelt, téglaépítésű társasházban eladó egy földszinti, 36 m2-es, 1,5 szobás lakás, új nyílászárókkal. Befektetésre kiválóan alkalmas! Ár: 10,7 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron szigetelt, téglaépítésű társasházban az I. emeleten eladó egy 48 m2-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított lakás,
saját tárolóval. Iá: 14,7 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron és környékén eladó ingatlanokat keresek. Priska Csetõova +421-903-425-947
csetoova@gmail.com
Mosonmagyaróvár Csók István utcában (Lovarda oldalán, Halászi úti ltp.)
tulajdonostól eladó 353 m2-es telken
lévő kétszintes, 65 m2-es, teljesen
felújított, alacsony rezsijű szép családi ház. Parkosított udvarban melléképület, fedett kerti pavilon. Panel vagy
téglalakást beszámítok! Ár: 24,7 MFt.
Érd.: 06-30-9898-946
KIADÓ
Mosonban garzonlakás teljes berendezéssel kiadó. Érd.: 06-30-9271-974

Mosonmagyaróváron 53 m2-es, 2
szoba-hallos panellakás bútorozatlanul kiadó. Érd.: 06-30-9-692-293
Mosonmagyaróváron
Lőpor-,
Ferenczy-, Vitéz utca környékéről
keresek eladó családi házat. Tel.:
06-70-3600-377
Hosszú távra kiadó Mosonmagyaróvár
sétálóutcájában egyszobás, bútorozatlan garzonlakás. Ár: 80.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hó kaució. Megtekintés csak
hétvégén! Érd.: +36-70-316-4345
Mosonmagyaróváron, Károly u. 1.
üzletházban 50 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Megbeszélés személyesen!
Tel.: 06-20-368-8078
Mosonmagyaróvár-belváros, Linhardt u.-Győri kapu u. sarkán (Fehér
Kígyó Patika utcája) Makay Virágüzlet
(nem virágüzletnek) májustól kiadó.
Megbeszélés személyesen! Érd.:
06-20-368-8078
Kórház utcában, forgalmas, kirakatos 22-44 m2-es helyiségek üzletnek, irodának, parkolóval kiadók. Érd.:
06-20-9596-202
Jánossomorján gázfűtéses, bútorozott lakás (szoba, konyha, fürdőszoba)
2 fő részére, hosszú távra kiadó. Érd.:
06-30-9275-799
Munkásembereknek Jánossomorján komfortos családi ház bútorozottan, központi fűtéssel kiadó. Érd.:
00-36-30-4635-379
Mosonmagyaróváron kiadó 210
m2-es, 6 helyiségből álló klímás iroda és 240 m2-es száraz, fagymentes
raktár, zárt térkövezett udvarban. Érd.:
06-30-474-7116

Mosonmagyaróváron a belvárosban
albérlet kiadó igényesnek, hosszú távra, reális áron. Tel.: 06-20-977-4302
Mosonmagyaróváron belvárosi,
új építésű 36 m2-es lakás erkél�lyel, belső parkolóval kiadó. Tel.:
06-30-474-9547
Mosonmagyaróvár belvárosában
bejáratott szépségszalon kiadó. Kialakított hely van fodrásznak, pedikűrösnek és műkörmösnek. Érd.:
06-30-630-7328
Mosonmagyaróváron 3 szobás
(6 ágyas, 2 fürdős, 3 WC-s) lakás
kis udvarral, berendezve február 1-jétől kiadó. Számlaképes! Érd.:
06-30-217-5317
Mosonmagyaróváron 40 m2-es
felújított,
berendezett
lakás
kiadó. Ár: 85.000 Ft+ rezsi. Érd.:
06-30-497-2044
Malomszer Üzletházban 20 m2-es
üzlet kiadó, vagy eladó. Érd.:
06-20-333-7617
Mosonmagyaróváron a Beach lakóparkban 67 m2-es, nappali+2 szobás,
földszinti, kertkapcsolatos lakás, igényesen berendezve hosszabb távra
bérbe adó. Bérleti díj: megegyezés
szerint, céges bérlők előnyben! Állattartás kizárt! Parkolás zárt udvarban.
2 hó kaució szükséges. Tel.: 06-20379-9001, +36-20-379-9001
Hegyeshalomban
téglaépítésű garzonlakás kiadó. Érd.:
06-30-300-12-64
Mosonmagyaróváron külön-bejáratú tetőtéri lakás max. 3 főnek kiadó.
Tel.: +36-70-503-4044

Mosonmagyaróváron bútorozott,
gépesített kis családi ház kiadó 2
nemdohányzó felnőtt részére. Kisállat kizárva! Tel.: 06-20-356-3502
Mosonmagyaróváron igényesen
kialakított munkásszállás 2 ágyas
szobákkal, mosási és főzési lehetőséggel, korlátlan internet-használattal,
biztonságos parkolással kiadó. Érd.:
06-20-92-79-023
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19m2-es és 38m2-es irodák
kiadók, valamint termek rendezvények lebonyolítására bérbe vehetők.
Érd.: 06-30-495-15-65
Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban új építésű társasházban
63 m2-es, 3 szobás lakás bútorozva hosszú távra kiadó. Tároló, kert
50 m2-es, saját parkoló. Ár: 150.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-70-222-1470
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban vadonatúj családi ház keresi első bérlőjét. Tel.: 06-30-237-5511
Különálló belvárosi mini szoba, fürdővel, teljesen berendezve 1 fő részére kiadó. Ár: 65.000 Ft rezsivel + 2 hó
kaució. Érd.: 06-20-9183-730
240 m2-es műhely Mosonmagyaróváron a Barátság utcában kiadó. Tel.:
06-70-229-8134
2 ágyas szoba munkások részére Mosonmagyaróváron kiadó. Érd.:
06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron 4 személyes
apartmanok hosszú távra kiadók.
Ár: 200.000 Ft/hó rezsivel. Érd.:
06-30-54-22-228

Beach Club lakás igényes, nemdohányzó személynek kiadó január 13-ától, 3 havi kaucióval. Érd.:
06-30-309-30-88
Mecséren 2017 májusáig bútorozott
albérlet kiadó. Ár: 60.000 Ft/hó. Érd.:
+36-20-949-5789
Mosonmagyaróváron a
ban, szépségszalonban
vállalkozónak hely kiadó.
ban bejáratott vendégkör
06-30-630-7328

belvárosFODRÁSZ
A szalonvan. Érd.:

Ausztriában (Weiden am See - Burgerland) különálló bútorozott szoba
kiadó.. Ár: 260 Euró/hó. Érd.: +43660-2199916 vagy +36-30-4102259 telefonszámokon. Magyarul
beszélünk!
Mosonmagyaróváron a Mofém telepen (Hold utcában) 53 m2-es lakás
bútorozatlanul hosszú távra kiadó. Ár:
90.000 Ft/hó + rezsi, 3 hónap kaució
szükséges. Érd.: +36-20-325-9036
(16.00 óra után)
Mosonmagyaróváron a belvárosban 2 és félszobás lakás kiadó. Érd.:
06-30-793-19-12
Mosonmagyaróváron 2 szobás teljesen felújított lakás kiadó. Érd.:
06-30-642-3682
Családi háznál, külön-bejáratú bútorozott, összkomfortos, 45 m2-es lakás
kiadó február 1-től, max. 2 fő részére (nemdohányzó, kisállat-mentes).
Ár: 80.000 Ft/hó, 1 hó kaució. Érd.:
06-70-635-1716
Mosonban garzonlakás kiadó, azonnali költözéssel! Érd.: 06-20-231-9487
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Kiadó tiszta, száraz tároló helyiséget
keresek. Tel.: 06-96/217-524
1 fő 50 év körüli egyedülálló hölgynek
szoba kiadó. Tel.: 06-30-693-4607
Garázs kiadó Mosonmagyaróváron a
Mosonyi M. úton, hosszú távra. Érd.:
06-20-9-753-243
Belvárosi lakásba lakótársat keresek.
Érd.: 06-70-232-9786
Szoba kiadó belvároshoz közeli családi háznál, szép lakókörnyezetben.
Ár: 65.000 Ft rezsivel + kaució. Érd.:
06-70-261-5741
Manninget ltp-en földszinti lakás február 1-jétől hosszú távra kiadó. Egyedi gázfűtés. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hó kaució. Kisállat kizárva! Érd.:
06-20-9-124-815

Duna lakóparkban 96 m2-es családi ház bútorozatlanul hosszú távra
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Ár:
248.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-611-4902
Árpád utca mosoni végén társasház
jellegű házban, nagyon igényesen
berendezett 80 m2-es lakás kiadó.
Tel.: 06-30-9271-974
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1
nemdohányzó személy részére, kisállat nélkül. Tel.: 06-20-223-5815
BEACH lakóparkban 52 m2-es bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Ár:
100.000 Ft+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-975-8452
Kiadó garázsok Jánossomorja központjában. Érd.: 06-30-600-52-11
(18.00 óra után)

Raktár kiadó Mosonmagyaróváron a
vasútállomásnál 180 m2 (akár részben is). Központba kötött riasztó, rámpa, igény esetén iroda internettel, targonca. Ár: 800 Ft + Áfa/m2/hó. Érd.:
06-30-916-8737
Első emeleti, 3 szobás, erkélyes panel
berendezve kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-9013438 (12.00 órától)
Mosonmagyaróvár belvárosában 90
m2-es bútorozott családi ház kiadó,
azonnali költözéssel. Ár: 160.000 Ft
rezsivel együtt. 2 hó kaució szükséges. Érd.: 06-70-552-1278
Mosonmagyaróváron külön-bejáratú 70 m2-es bútorozatlan lakás hosszú
távra kiadó. Ár: 80.000 Ft + rezsi +
2 havi kaució. Érd.: 06-20-223-7646

Szakácsot, pizza-szakácsot, akár
kisegítő, akár hétvégi munkára bezenyei vendéglőbe felveszek. Érd.:
06-70-415-5645 (10 óra után)

BEACH lakóparkban szép lakás
kiadó, 2 havi kaucióval, nemdohányzó, igényes személynek. Érd.:
06-30-309-30-88

Konyhai munkában, sütésben jártas
kézilányt bezenyei vendéglőbe felveszek. Érd.: 06-70-415-5645 (10 óra
után)

Garázs kiadó a Bakó utcában február
1-jétől. Érd.: 06-30-309-30-88

Szépségszalonban üzlethelyiség
kiadó Mosonmagyaróváron a Károly
utcában. Érd.: 06-70-209-77-82
Mosonmagyaróváron 2 szobás,
újszerű, szigetelt téglalakás alacsony
rezsivel max. 2 személy részére kiadó.
Érd.: 06-20-365-3035
100 m2-es műhely fémipari tevékenységű telephelyen kiadó. Érd.:
06-70-583-2130

Hegyeshalomban családi ház teljesen
felszerelve 9 fő részére kiadó. Érd.:
06-20-9827-278
Apartman belvárosi hotelban heti,
havi vagy hosszabb távra kiadó. Kedvező ár! Érd.: 06-30-9973-395
Kiadó 60 m2-es üzlethelyiség Jánossomorja központjában. Érd.: 06-30600-52-11 (18.00 óra után)
Állvány-állítás és bérbeadás. Érd.:
06-70-882-8207
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Apró
JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár,
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.:
+36-30-9390-169

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is lehet! Ha kell,
házhoz megyek! Tel.: 06-20-9109361, 06-20-280-9747
Rönkszállító traktor utánfutó kétkerekű eladó. Tel.: 06-70-597-1163
Teherautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó, kisteher, 9 személyes
kisbusz bérelhető rövid és hosszú távra egyaránt. Érd.: 06-20-396-0779
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-394-8852,
06-96/821-173

Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű
ügyintézéssel. Akár 2 nap alatt! Tel.:
06-70-671-2966
Személyautó bérelhető km-megkötés nélkül és kaució nélkül, pályamatricával. Érd.: 06-30-206-5857
Személyautó bérelhető km-megkötés
nélkül. Tel.: 06-70-671-3424
Személygépkocsi
bérelhető, akár kaució és km-megkötés nélkül is. 4.000 Ft/naptól. Érd.:
06-70-394-8852
Eladásra szánt gépjárművét készpénzért megvásárlom. Lejárt műszakis, illetve sérült is érdekel. Tel.:
06-70-394-8852
MILD
autóbérlés!
Tel.:
06-20-267-7092
Peugeot Partner 1.6 HDI Feeway
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
06-20-531-90-95
Teherautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
TÁRSKERESÉS
Széparcú hölgy igényes, odaadó
ötvenes, hatvanas úrral ismerkedne.
Tel.: 06-70-558-0600
49/180/78
férfi
megismerkedne komoly kapcsolat céljából nemdohányzó hölggyel. Tel.:
06-30-251-8692
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók, párkányok,
harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel,
garanciával, 10 napos szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken
is! Tel.: +36-30-2350-927 Horváth Attila
Kádfényezés beépített állapotban,
garanciával. Érd.: +36-20-9262-060

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.:
96/215-808
Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra
Ferenc Általános Iskolában. Hétfő: 19-20 óráig. Középsős és nagycsoportos óvodásokat várunk! Érd.:
06-30-479-1679, 06-30-268-7808

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók tetőablakra is
engedménnyel, helyi szakembertől.
96/245-064
Profi burkolás, csempézés, garanciával! Érd.: 06-20-242-0809
Épületek Energetikai Tanúsítása
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek
telepítése. Érd.: 06-30-9564-771,
www.eneergiaexpert.hu

Vízvezeték, szennyvíz, dugulás elhárítást, központi fűtésszerelést, javítást
vállalok Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.: 06-20-4879-377
REDŐNYJÁRAT indul szombatonként
Mosonmagyaróvárra és környékére!
Redőnyök, szúnyoghálók 10 - 20 %
engedménnyel! Hőszigetelt alumínium
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 46 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi
u. 90. Tel.: 96/242-655, 06-30/ 2040-205 www.hericsredony.hu www.
rolo96redony.extra.hu

Burkolást vállalok Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.:
06-30-9353-783

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helyeken lévő fák kivágást vagy visszabontását. Igény esetén zöldhulladék
elszállítása. Tel.: 06-70-2777-053
Térkövezni szeretne? Vállaljuk udvarok, parkolók, kocsi beállók térkövezését rövid határidővel. Érd.: 06-30319-1612 ERDŐS

Malomszer Üzletház középső sor;
Bőr - Szőrme Butik mellett. Tel.:
06-30-678-4227

Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést
vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015,
06-30-94-78-414

Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek segítése, korrepetálása minden
tantárgyból. Érd.: 06-70-328-0095

Redőnyjavítást vállalok! Tel.:
06-20-9656-515, 06-70-536-5530
ZSUGONICS

DONATELLA Gyorsvarroda! Nadrág-szoknya felhajtás, zipzárcsere, szűkítés, bővítés, kisebb javítások 1 órán belül. Egyéb átalakításokat rövid határidővel vállalunk, kedvezményes áron!

Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák,
költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521

Kőműves munkák, átalakítás, felújítás, kémények, kúpok átrakása, tetőfedés, lapos tető szigetelések kivitelezése, kerítésépítés, elemes kerítések gyártása, javítása rövid határidővel. Érd.: 06-20-3360-487

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás. Bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Érd.: 06-30-851-5187, www.
biokarpit.hu
Dugulás elhárítás, bontás nélkül,
minőségi munka garanciával! Érd.:
06-20-426-0222 Hétvégén is!
Szőnyegtisztítás Felsőfokon garanciával. Ipari vegytisztítás, portalanítás,
atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.:
06-20-447-2726
Kőműves munkát, járólapozást,
csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-20-386-1338

Költöztetés, bútorszállítás, lomtalanítás városon belül kedvezményes áron.
Tel.: 06-30-859-0458, www.emmatehertaxi.eu
Mindig TV: 7 magyar csatorna egyszeri kiépítési díjért. MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 1450 Ft/hó
17 csatorna, 30 csatorna 2450 Ft/hó,
8 osztrák és 6 szlovák csatorna vétele
is megoldható. Tel.: 06-30-526-1558
Számítógép-szerelés, adatmentés,
vírusirtás gyorsan és olcsón. Hívható hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558

Teherfuvarozás; építő, lom és
tüzelőanyag fuvarozás, áruszállítás
és költöztetés. Érd.: 06-30-314-2791

Építőipari vállalkozás szakirányú végzettségekkel családi házak építését,
teljes körű felújítását minőségi munkával vállalja. Ugyanitt sírkövek felújítása. Tel.: 06-30-226-4185

Vállaljuk; gipszkarton fal építést, állmennyezet készítést, laminált parkettázást és hasonló belső munkálatokat.
Érd.: 06-20-264-1511

Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók gyártása, szerelése. HORVÁTH: +36-30-7473-213,
KMETY: +36-30-319-2687
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Személyautók
kölcsönzése. Levél autókölcsönző. Érd.:
06-30-900-55-40
Festést, kőműves munkát, burkolást, szigetelést, sírkövek felújítását és lakások külső-belső felújítását
vállalom. Rövid határidővel, garanciával. Kis munka is munka! Érd.:
06-70-615-3039

Bútorkárpitozás! Hargitai László kárpitos. Mosonmagyaróvár, Szále János
u. 21. Tel.: 06-96/219-565, 06-3058-27-662, 06-30-94-01-397
Új lakások festését, gletelését és régi
lakások teljes felújítását, gipszkartonozást és külső szigetelést kedvező áron vállalom. Erdős György. Tel.:
06-20-418-8296

Vállalok villanyszerelési munkálatokat Mosonmagyaróvár és környékén.
Érd.: 06-70-539-70-73

Nyílászárók beállítása, zárak javítása, karbantartása. HORVÁTH: +36-307473-213, KMETY: +36-30-319-2687

Redőnyjavítást vállalok! Tel.:
06-20-9656-515, 06-70-536-5530
ZSUGONICS

Tehertaxi! (belföldön és külföldön) bútorszállítás, költöztetés. Tel.: 06-70-5340-031. E-mail:
mibomix.kft@gmail.com

Matematika korrepetálást vállalok
általános és középiskolások részére.
Tel.: 06-30-376-5430

Angol társalgási klub szeretettel vár!
Tel.: 06-30-511-0914
Angol nyelvből korrepetálást vállalok, kezdők részére is, gyermekek és felnőttek számára. Érd.:
06-20-296-89-79
Vállalok asztalos munkát, külső-belső szigetelést és burkolást Óváron és
környékén. Érd.: 06-30-529-89-62

Ácsmunkát vállalunk. Tetőszerkezetek, cserépfedés, előtetők, garázsok, kerti pavilonok kivitelezése
stb. Emellett gipszkartonozást, padlástér beépítést is vállalunk. Érd.:
06-30-513-4916
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-62-26

Tel.:

AKCIÓS! Új Műanyag hőszigetelt bejárati ajtók, 98x208-as méret, felül üveg
betéttel , 5 pontos biztonsági zárral +
kilincsel, kulcsokkal, fehér színben,
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár
:56.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30860-4510 Bősárkány, Ady E. u. 13.
www.rbfnyilaszarokft.hu
WWW.HASZNÁLTABLAK.HU bontott, építkezésből megmaradt és új
műanyag, fa és alumínium nyílászárók nagy választékban. Raktárkészletről azonnal !!! Tel.: 06-30-860-4510
GARÁZSKAPU,
bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan 1 év garanciával 240x200-as,
240x210-es és 250x200-as méretben 76.900 Ft/db-tól. Munkaidőben
06-30/860-4510, Bősárkány, Ady E.
u. 13.

Új fa üveges bejárati ajtók megmaradt raktárkészlet kiárusítás! Hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel,
kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 79.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. 06-30-860-4510, www.rbfnyilaszarokft.hu
AKCIÓS! Acél biztonsági belső bejárati ajtók 95x205 méretben 11 pontos biztonsági zárral + kilinccsel,
kulcsokkal, több színben, jobbos és
balos kivitelben eladók. Ár: 49.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-860-4510,
Bősárkány, Ady E. u. 13. www.rbfnyilaszarokft.hu
BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt!
Műszaki cikkek és bútorok nagy
választékban. Mosonmagyaróvár,
Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz:
9-12, 13.30-17.00-ig. V: 9-12 óráig.
Érd.: 06-20-5200-216
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét
ingyen elszállítom, ha már nincs szüksége rá. Tel.: 06-30-947-84-14
Használt könyveket, porcelánokat,
horgászfelszerelést, illetve hagyatékot vásárolok. Házkitakarítást vállalok.
Hétvégén is! Tel.: 06-20-381-4302
Használt bútort szeretnél jó minőségben? Látogass el Mosonmagyaróvár legnagyobb használtcikk
kereskedésébe, válogass a hetente megújuló kínálatból! Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa u. 47.
Lakás kipakolást vállalok, még
használható holmikért cserébe. Tel.:
06-70-597-1163

Duroc x Mangalica hízók 150200 kg, 450 Ft/kg eladók. Tel.:
+36-30-268-7388
Régiséget,
hagyatékot,
bontóasztalt,
konyhakredencet,
stokedlikat,
tájházba
illő
dolgokat, teknőket, népviseleti ruhákat, lovas ekét, boronát, saját
részre
vásárolok.
Hívjon
bizalommal, házhoz megyek! Tel.:
06-20-9779-690
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap (16-38 mm),
MDF-lemez (6-9 mm) eladó. Érd.:
06-20-9596-202
Feleslegessé vált ócska vasat, kazánokat, villanymotorokat, gáztűzhelyét,
mosógépét ingyen elszállítom. Hétvégén is! Tel.: 06-20-916-9800
Rossz mosógépét, műszaki cikkeket, mikrókat, számítógépet ingyen
elszállítom. Hétvégén is! Tel.:
06-20-916-9800
BABABÚTOR Klubs zsiráfos komplett etetőszékkel eladó. Iá: 200.000
Ft. Érd.: 06-30-237-1062
Költözködés miatt eladók: 2 db világos szék ifjúsági bútor, 2 db ülőgarnitúra, gobelinek, festmények,
új ruhaneműk, 3 grácia kézzel festett 24 db-os étkészlet, edénykészlet, 24 db-os étkészlet, késkészlet,
kristály pohárkészlet, vázák, kezelőágy, masszőrágy, pedikűrcsikó. Érd.:
06-96/217-524
Hangosítási hangfalpár, dupla 25 cm-es SAL mélynyomókkal,
hangváltóval szerelve eladó. Tel.:
06-70-348-9679
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Angol nyelven beszélő irodai asszisztenst keresünk Mosonmagyaróvár és
környékéről. Fényképes önéletrajzot:
iroda50@freemail.hu címre várjuk.
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70-637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Mosonmagyaróvári
Jármúipari
cégünk 2 műszakos munkarendbe
keres kollégákat, kolléganőket betanított minőségellenőrnek. Polírozás,
válogatás utómunka. hr@visverum.
com, Tel.: 06-70-771-7075
A WHC Kft. keres KIEMELT bérezéssel,
Mosonmagyaróváron működő partnere részére, könnyű fizikai munkára,
folyamatos munkarendbe munkatársakat. Munkába járás 100%-ban térítve. Jelentkezni 08.00-16.00 óra között
lehet a 06-30-820-3452-es telefonszámon. M.ügyi engedélyszám: 4816/2002-2000, XX-M-001/407/2013.
Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a www.whc.
hu oldalon elérhető szabályzat szerint. Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-102776/2016.
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Mosonmagyaróvári telephelyre 12
órás munkarendbe vagyonőröket
keresünk. Érd.: 06-20-669-8937
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda
fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Tel.: 06-30-334-5262
Büfé ELADÓ és PINCÉR munkakörbe tapasztalat és betanulni akarók jelentkezését is várjuk. Tel.:
06-30-691-4581
Műszaki beállítottságú 3D tervezőt
keresünk. Érd.: 06-30-93-97-627
Szobák és étterem takarítására 4 és
8 órás munkakörbe állást hirdetünk
Mosonmagyaróváron. Jelentkezés:
06-30-688-4572
Ügyes kezű, munkájára igényes
munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.:
06-30-93-97-627
Szeretnél kötetlen munkaidőben dolgozni egy szuper csapatban! Munkatársakat keresünk az Otthon Centrum
ingatlanközvetítő iroda fiatalos csapatába tanácsadói munkakörben. Érd.:
+36-70-454-5373 számon tudsz!
Eladót felveszünk a Reál Manna
C+C üzletbe, Alkotmány út 3. Érd.:
06-30-742-6420
Ausztriai munkára kotró gépkezelőt keresek 3 tonnás gépre,
„C” jogosítvány szükséges. Érd.:
06-30-791-69-10

Hegesztő és lakatos ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk ausztriai ügyfélkörrel rendelkező mosonmagyaróvári telephelyű céghez. Alumíniumos tapasztalat előny!
Érd.: +36-20-377-9958
3 műszakos munkarendbe keresünk
munkavállalókat szivacsok csomagolására Halászi partnerünkhöz.
NYUGDÍJAS és PÁLYAKEZDŐK jelentkezésére is számítunk! Utazás céges
buszjárattal megoldott. Jelentkezni a +36-80-200-218-as INGYENES
SZÁMON, +36-30-530-4028, +3630-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.
Ausztriába takarításra keresek németül beszélő, autóval rendelkező hölgyet. Érd.: 06-20-977-4302
Kimlén Dohánybolt és lottózóba eladót felveszünk. Érd.:
06-30-824-6752
Jánossomorjai panzióba
baasszonyt
felveszünk.
06-70-249-3626

szoTel.:

Hanság Vendéglő Mosonudvar felszolgáló és szakács munkakörbe munkatársakat keres. Jelentkezés személyesen vagy 06-20-3121-792-es
telefonszámon.
Mosonmagyaróvári vendéglátóhelyre konyhai kisegítőt keresünk,
péntek-szombati napokra. Tel.:
06-30-204-7616

Mosonmagyaróvári vendéglátóhelyre főállású pultost keresünk. Tel.:
06-30-204-7616
SZAKÁCS munkakörbe keresünk
talpraesett munkavállalót, önálló
munkavégzésre. Korrekt munkahely, jó csapat és piacképes fizetés! Érd.: 06-30-688-4572
Csomagolási, válogatási, takarítási
munkára dolgozókat keresünk. Érd.:
06-20-314-6510
ASSZONYOK! Főzési tapasztalattal
rendelkezőket (pl.: iskolai étkeztetésben szerzett tapasztalat előny!)
keresünk 4-6 és 8 órás munkakörbe. 5 napos munkahét. Jelentkezés:
06-30-688-4572
Fuvarozó vállalkozás gyakorlott gépkocsivezetőt keres, azonnali kezdéssel Mosonmagyaróvár és környékéről, furgonos nemzetközi fuvarozásra. Tel.: 06-20-489-7168
KISEGÍTŐ munkakörbe (konyha és
kiszolgálás) gyakorlattal rendelkező, vagy betanulni akaró jelentkezőket is várunk. Tel.: 06-30-688-4572
Portás és vagyonőr munkatársakat
keresünk. Lehet nyugdíjas is. Tel.:
06-20-314-6510
Győrben a Tatai úton lévő töltőállomásra férfi kútkezelő kollégákat keresünk. Mosonmagyaróvárról a bejárás
megoldott. Érd.: 06-70-25-08-299

Mosonmagyaróváron Ipari parkban
lévő Fresh Point mosoda kollektívája
bővítése céljából, azonnali belépéssel
keres teljes munkaidőben foglalkoztatott mosodai alkalmazottat, betanított munkára. Amit nyújtunk: versenyképes fizetés, kiszámíthatóság, kellemes munkahely. Amit elvárunk: rugalmasság, megbízhatóság, terhelhetőség, csapatszellem, lojalitás. Érd.: személyesen: Juhar u. 7. címen.
Csőszerelőket keresek hosszú távra,
biztos munkára, versenyképes jövedelemmel. Érd.: 06-20-467-87-84
Villamos és lakatos ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk szerelő
munkakör betöltésére, ausztriai ügyfélkörrel rendelkező mosonmagyaróvári telephelyű céghez. Jogosítvány
feltétel! Érd.: +36-20-377-9958
Mosonmagyaróvári Flexum Zrt. Termálfürdő szakképzettséggel rendelkező 1 fő úszómestert és 1 fő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres vízgépészeti feladatok ellátására. Feltétel: megbízhatóság, büntetlen előélet. Jelentkezés: Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 2.
Termálfürdő bejárat.
Szépségszalon Mosonmagyaróváron
kozmetikust, pedikűröst, műkörmöst
keres alkalmazotti, kisegítői és vállalkozó formában. Német nyelvtudás feltétel. Tel.: 06-30-217-23-42
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Mosonmagyaróvári
szállodába szobaasszonyt keresünk. Érd.:
06-30-277-1184
Takarítónőt keresek részmunkaidőben. Érd.: 06-30-682-4084

Mosonmagyaróvári üzletünkbe 1 fő
kereskedelemben jártas női eladót
és 1 fő férfi árufeltöltőt magas kereseti lehetőséggel felveszünk. Tel.:
06-70-258-7408

Füvacop Kft. keres „B” kategóriára,
furgonra, gyakorlott sofőrt, nemzetközi viszonylatra, mosonmagyaróvári telephelyre, heti itthon tartózkodással, kiemelkedő bérezéssel! Érdeklődni: Tel.: 06-96/576-348 vagy e-mail:
vjmondan@gmail.com
Divat Webáruház termékeinek
csomagolására várjuk munkaerőt
jelentkezését hegyeshalmi munkahelyre 2 műszakban. Érd.: 06-80200-218 (ingyenes számon), +3630-549-2905, +36-30-530-4028.
Nyilv.szám: 10/2011.
KONYHAI KISEGÍTŐT keresünk hétfőtől péntekig tartó egyműszakos
nappali munkarendbe. Friss nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés: 06-30-688-4572

Fő tevékenységként és mellékfoglalkozásként is végezhető munkát
kínálunk. Értékesítés kizárólag vállalati szektorban, egyedi termékek,
magas jutalék. Jelentkezés önéletrajzzal: gyms@eversales.hu
Gépkocsivezetőt/vezetőnőt keresünk Hegyeshalomba. Német, angol
és román nyelv előny. Munkaidő:
18.00-06.00 minden nap. Tel.: +43699-19138911, +36-20-324-0914
KONYHAI KISEGÍTŐ és SZAKÁCS
kollégákat keresünk csapatunk
bővítésére a Diamant Hotel, Szigetköz****superior-ba Dunakilitire,
a magyar-osztrák-szlovák hármas
határhoz. Pályakezdők és tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is várjuk. AMIT NYÚJTUNK: modern, kulturált munkakörnyezet, fejlődési lehetőség, kiemelt bérezés. Ideiglenes szállást és albérletet hosszú távra biztosítunk. JELENTKEZNI: p.miklos@diamanthotel.hu címen vagy a +36-70377-0834-es telefonszámon.
SZOBAASSZONYT keresünk csapatunk bővítésére a Diamant Hotel,
Szigetköz****superior-ba, Dunakilitire, a magyar-osztrák-szlovák hármas határhoz. Ideiglenes szállást és
albérletet hosszú távra biztosítunk.
JELENTKEZNI: info@diamanthotel.
hu címen vagy a +36-70-377-0846os telefonszámon.
Bécsi benzinkút alkalmazottat keres
többműszakos munkarendbe, 40 órás
bejelentéssel, jó német nyelvtudással.
Tel.: 00-43-664-1702277
Szociális gondozó és ápoló házi gondozást vállal. Érd.: 06-20-92-28-330

RECEPCIÓS kollégákat keresünk csapatunk bővítésére a Diamant Hotel,
Szigetköz****superior-ba, Dunakilitire, a magyar-osztrák-szlovák hármas határhoz. Angol és német nyelvtudással rendelkező, munkájára igényes, nyitott, kommunikatív, lehetőleg gyakorlott jelentkezők fényképes
önéletrajzát várjuk. Hostware foglalási rendszer ismeret előny, de nem feltétel. AMIT NYÚJTUNK: modern, kulturált munkakörnyezet, fejlődési lehetőség, kiemelt bérezés. Ideiglenes szállás és albérletet hosszú távra biztosítunk. JELENTKEZNI: az info@diamanthotel.hu címen, vagy a +36-70-3770846-os telefonszámon.
Tréfa Party felvételre keres eladó hölgyet. Tel.: 06-20-273-4500
Galéria étterem felszolgáló és pizza-szakács munkatársat keres. Érd.:
06-70-363-0051
Magyar utcán pedikűrös - műkörmösnek berendezett helyiség rezsivel 35.000 Ft-ért kiadó. Érd.:
+36-70-342-0339
32 éves nemdohányzó, érettségizett hölgy munkát keres. Érd.:
06-30-6750-284
Takarítónőt keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.:
06-20-9116-910
Ponyvás furgonra belföldi és nemzetközi munkára gépkocsivezetőt keresek. Lehet friss nyugdíjas is. Tel.:
06-20-334-7563, E-mail: btcargokft@
gmail.com
Gipszkartonozót, festőt hosszú távra felveszek. Tel.: 06-30-262-2008
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Építőanyag telepre, teljes munkaidős, jó fizikai állapotban lévő, gyakorlati tapasztalattal, érvényes targoncás jogosítvánnyal rendelkező kollégát keresünk, áru kiadói munkakörbe. Érd.: 06-30-9570-539, addenda.
kft@t-online.hu
Munkatársat keresek! Átlagon felüli jövedelem, tőkebefektetés nélkül.
Saját időbeosztás, maximális támogatás az induláshoz. 20 éven felüliek
jelentkezését várom. Fő- és mellékállásban is végezhető, akár nyugdíjasok
is. Érd.: 06-70-612-9924
Havi 16 nap munkáért 250.000 Ft nettó, nem kell más hozzá csak egy „E”
kategóriás jogosítvány. Tel.: 06-20334-7563. E-mail: btcargokft@gmail.com
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Versenyképes magyar fizetéssel
felszolgálót és szakácsot keresünk.
Munkaidő: 15.00-22.00-ig. Tel.:
06-70-611-9903
15 éve működő szépségszalonba
pedikűrös, műkörmös alkalmazottat keresek. Német nyelvtudás előny.
Érd.: 06-30-391-8703
Mosonmagyaróvári cég hosszú távra megbízható csőszerelőt és segédmunkást keres. Tel.: 06-20-484-7880
Mosonmagyaróvári Halászkert vendéglőbe (Kis-Duna) konyhai kisegítőt
azonnali kezdéssel felveszünk. Tel.:
06-20-458-0857
Önállóan főzni tudó konyhai dolgozót felveszünk Mosonmagyaróváron.
Érd.: 06-20-9353-201, 96/216-610

Hegyeshalmi pékáru boltunkba
eladót keresünk. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal: smithband55@
yahoo.com e-mail címen vagy
06-70-326-8806
Középiskolás fiam mellé napi felkészítésre, délutánonként egyetemistát
vagy nyugdíjas tanárt keresek. Érd.:
06-20-223-7646
Helyi vendéglátó egységbe pultost
felveszünk, azonnali kezdéssel. Érd.:
06-20-284-5907
Futárt felveszünk heti 3 alkalomra,
azonnali kezdéssel. Helyismeret szükséges! Érd.: 06-20-284-5907
Épületek és vakolatok bontását, törmelékek elhordását vállaljuk. Érd.:
06-70-882-8204

Mosonmagyaróvár körzetében munkatársak jelentkezését várjuk autóipari gyárba, betanított munkára, illetve
minőségellenőri munkakörbe. Hos�szú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés. Tel.: 06-20-613-9813
Versenyképes fizetéssel hosszú távú
munkalehetőség, női ill. férfi munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár
körzetére. Szállás biztosított. Érd.:
06-70-883-2033
Finlandia Mixer Akadémia mixer tanfolyamot hirdet Mosonmagyaróváron.
Kezdés_ 2017. február közepe. Érd.:
06-70-4080-800
Mosonmagyaróváron gondozást vállalna egyedülálló férfi, ott-lakás fejében. Tel.: 06-30-887-5827

„B” kategóriás jogosítvánnyal
nemzetközi
gépkocsivezetőt
keresek
furgonra
Mosonmagyaróvár
és
környékéről.
Tel.: 06-70-552-3606
Heti 2-3 alkalomra virágkereskedésbe nyugdíjas kisegítőt keresünk (férfi).
Érd.: 06-30-37-68-359
Ácsot, tetőfedőt, ácsmunkában jártas segédmunkást felveszek. Érd.:
06-20-363-1970
Mosonmagyaróvári építőipari cég
hosszú távú munkára ács-állványozókat keres, kiemelt bérezéssel. Érd.:
06-70-3304-178
Festőmunkást és szigetelést vállalunk Mosonmagyaróváron és Ausztriában. Érd.: 06-70-882-8207
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