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INGATLAN
Mosonmagyaróváron a Széchenyi ltp-en
eladó egy III. emeleti, 49 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, szigetelt, fűtéskorszerűsített lakás.
Alacsony rezsivel, tehermentesen. Iá: 12,5
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Szekeres Richárd utcában szigetelt társasházban 50 m2-es felújított, II. emeleti erkélyes, 2 szobás lakás eladó beépített
bútorokkal, cserépkályha-fűtéssel, pincében saját tárolóval. Ár: 12.800.000 Ft. Érd.:
06-20-3288-635
Mosonmagyaróvár egy csendes utcájában
eladó egy 132 m2-es, kétszintes, igényes téglaépítésű családi ház. A házhoz 416 m2-es
telek tartozik, ahol fúrt kút, melléképület és
kemence is található. Teljesen alápincézett.
Ára: 32.600.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron a belvárosban eladó
egy I. emeleti, 64 m2-es, 2 szoba+étkezős,
galériázható felújított, gázfűtéses lakás,
saját pincével, tárolóval, zárt udvarban parkolási lehetőséggel. Iá: 15,75 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron eladó egy 4 lakásos
társasházban földszinti, 56 m2-es lakás, 40
m2-es kis kerttel, alacsony rezsivel. Ára:
16.600.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Eladó egy 4 lakásos téglaház földszinti, 60
m2-es lakása mindent kielégítő kényelemmel, klímával, udvarral, garázzsal, csendes,
nyugodt utcában. Ára: 19.200.000 Ft Érd.:
06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron 97 m2-es, 1965ben épült családi ház 20 m2-es garázzsal,
1250 m2-es telken eladó. Iá: 24,9 MFt. Érd.:
06-70-5577-064

Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket
keresünk Mosonmagyaróváron és környékén! HELLO HOME Kft Kolonics Anita 06-30413-9346 és Mazán Márió 06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron eladó egy 83 m2-es
téglaház, 859 m2-es telken, melléképületekkel, pincével, garázzsal. Ára: 25.950.000 Ft.
Érd.: 06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron eladó egy 55 m -es,
1. emeleti téglalakás, felújítandó. Ára:
14.100.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
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Mosonmagyaróváron 2017. decemberi
átadással 104 m2-es ikerházi lakások leköthetők, emeltszintű, szerkezet-kész állapotban, igény szerint. Ár: 26.900.000 Ft. Érd.:
06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron 68 m2-es kétszintes
sorházi lakás, saját padlással, alacsony rezsivel eladó. Ára: 19.700.000 Ft. Érd.: 06-30434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron és környékén eladó
ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére.
Érd.: 06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron, kertvárosi részen 3
szobás, 110 m2-es tégla családi ház melléképületekkel, gázfűtéssel és cserépkályhával 517 m2-es telken eladó. Ára: 18,9 MFt.
Érd.: 06-30-856-1505
Ingatlanok adás-vétele, teljes körű hitelügyintézés, CSOK ügyintézés! JOGI tanácsadás!
Érd.: 06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron a Móra ltp-en 64
m2-es, 3 szoba+hallos, erkélyes lakás eladó.
Tel.: 06-96/218-456
Dunaszigeten ház eladó. Iá: 15,5 MFt. Érd.:
06-30-256-2219

Mosonmagyaróváron a Termáltól gyalogosan 10 percre 1017 m2-es telken 100
m2-es családi ház gázfűtéssel, dupla garáz�zsal, tetőtérben garzonlakással eladó. A telek
még egy családi ház építésére is alkalmas.
Iá: 28 MFt. Érd.: 06-30-451-8277
Hévízen eladó 4 lakásos társasházban földszinti, 62 m2-es összkomfortos lakás, 36
m2-es garázzsal, udvarrésszel, alacsony
rezsivel, tóhoz közel. Iá: 18.000.000 Ft. Érd.:
06-75-319-460
Moson csendes részén 400 m2-es telken
100 m2-es, háromszintes, felújításra szoruló családi ház eladó. Iá: 18 MFt. Érd.:
06-30-9394-476
Városközponti 70 m2-es, földszinti lakás a
városközpontban eladó 17,9 MFt-ért. Tel.:
06-30-850-5560
Mosonmagyaróváron 3 db 1000 m2-es zárt
kert a Lajta lakópark mögött eladó. Ár: 4,7
MFt/db. Érd.: 06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron
a
Széchenyi
ltp-en eladó lakás 12,9 MFt-ért. Tel.:
06-30-850-5560
Levéli családi ház különálló panziókkal eladó,
reális áron. Tel.: 06-30-850-5560
10-12 férőhelyes működő panzió Levélen
eladó 11,4 MFt-ért. Tel.: 06-30-850-5560
Beach lakóparkban Duna-parti panorámás
58 m2-es gyönyörű lakás eladó. Iá: 28,9 MFt.
Érd.: 06-70-628-2070
Nap utcában 262.000 Ft/m2 áron lakások leköthetők, 10% előleggel. Érd.:
06-70-628-2070
Városközponti 64 m2-es, erkélyes téglalakás eladó 19.900.000 Ft-ért. Tel.:
06-70-267-22-46

Kisbodakon 100 m2-es, 2000-ben épült
könnyűszerkezetes, egyszintes családi ház,
beépített tetőtérrel, szépen parkosított 931
m2-es tóparti telken eladó. Ára: 19,9 MFt.
Érd.: 06-30-413-9346
Eladó családi házat/lakást/telket keresek.
Tel.: 06-70-267-22-46
Máriakálnokon kétszintes családi ház,
nagy kerttel eladó. Iá: 37.000.000 Ft. Érd.:
06-70-267-22-46
Mosonszolnokon 2006-ban épült 3 szoba +
amerikai konyhás nappalis családi ház, fedett
terasszal, 610 m2-es telken eladó. Ára: 23,5
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
72 m2-es, 3 hálószoba+nappalis, kertvárosi, 1. emeleti lakás eladó. Iá: 22 MFt. Érd.:
06-70-773-6183
Azonnal beköltözhető 49 m2-es, igényesen felújított panel eladó. Iá: 13,6 MFt. Érd.:
06-70-773-6183
Azonnal beköltözhető, szép állapotú levéli családi ház eladó. Iá: 33 MFt. Érd.:
06-70-773-6183
Máriakálnokon családi ház, modern tervezésű, újszerű, 219 m2 lakterű, dupla garáz�zsal, 1155 m2-es telken eladó. Ár: 34,8 MFt.
Tel.: 0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron társasházi lakás, sorház 91 m2 két szinten, sok extrával, kis udvarral, beépített bútorokkal, 241 m2-es telken
eladó. Ár: 26 MFt. Érd.: +36-30-9459-113
Máriakálnokon kétgenerációs, kétszintes
családi ház, egész alatt szuterén, teljes infrastruktúrával, 1619 m2-es telken eladó. Ár:
35 MFt. Érd.: +36-30-9459-113
Eladó házat, lakást vagy telket keresünk
Mosonmagyaróvár és környékéről értésesítés céljából. Érd.: 00-36-30-9459-113

Ingatlan és ingóság értékbecslését vállalom
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
igényléséhez is. Tel.: 0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron 73 m2-es, 3 szobás, 1. emeleti téglalakás, saját gázkazánnal eladó. Ára: 15,98 MFt. Igény esetén kert
vásárolható hozzá az épület mellett. Érd.:
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
Eladó családi házat keresek Moson, Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-419-9491
Mosonmagyaróváron társasházi téglalakás,
újszerű 68 m2 két szinten, kis kerttel, turbós
gázfűtéssel és garázzsal eladó. Ár: 19,6 MFt.
Tel.: 0036-30-9459-113
Újrónafőn 1700 m2-es építési telek körbekerítve, füvesítve, fúrt kúttal eladó 4,5 MFtért. Érd.: 06-30-6100-239
Lipóton közvetlen a vízpart szomszédságában épült nyaraló eladó. Érd.:
06-70-866-3277
Máriakálnokon 1090 m2-es telek tulajdonostól eladó. Érd.: 06-20-4724-380
Mosonmagyaróváron 77 m2-es sorházi ház,
saját udvarral, garázzsal eladó. Eladási ár: 26
MFt. Érd.: 06-30-256-2219
Mosonmagyaróvár belvárosában, frekventált helyen a Jókai utcában 20 m2-es üzlethelyiség eladó. Tel.: 06-20-476-3938
Mosonmagyaróváron a Manninger ltp-en
földszinti 45 m2-es, 1,5 szobás, külsőleg szigetelt téglalakás, műanyag ablakokkal, saját
pincerésszel eladó. Iá: 11.500.000 Ft. Érd.:
06-20-483-7198
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Bezenyén 2 db telek, 1 db 640 m2, 1 db
626 m2 a kettő együtt 1270 m2. A telek közművesített: víz, villany, gáz, családi ház,
ikerház, társasház , sorház építésére is
alkalmas csendes, nyugodt utcában. Érd.:
06-30-254-8140
Mosonmagyaróváron Lőpor-, Ferenczy-,
Vitéz utca, Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi házat.
Tel.: 06-70-342-1665
Mosonmagyaróváron Lőpor-, Ferenczy-,
Vitéz utca, Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi házat.
Tel.: 06-70-631-0034
Eladó családi házat keresek Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp.,
Liget lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.:
06-70-360-0715
Kimlén 120 m2-es családi ház nagyméretű,
2200 m2-es telken gázfűtéssel és kandallóval
eladó. Ára: 16,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Ukrán ügyfeleim számára eladó ingatlanokat
keresek Mosonmagyaróváron és környékéről! Natalya Shchogolyeva +36-70-6310-034

Keresek Mosonmagyaróvár térségében 75
m2 körüli, I. emeleti lakást, vagy kisebb családi házat. Érd.: 06-96/242-685

Ügyfeleink számára keresünk eladó
ingatlanokat Mosonmagyaróváron és
környékén. Érd.: Esztergályos Szilvia:
06-70-934-0209

Eladó családi házat keresek Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp.,
Liget lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.:
06-70-315-8003

Mosonmagyaróváron a városközpontban
eladó magasföldszinti 2 szoba+amerikai
konyhás nappalis 58 m2-es, 2011-ben épült
6 lakásos társasházban lévő igényes téglalakás, saját gázkazánnal, az épület alatt
garázzsal, tárolóval. Ára: 75.000 Euró. Érd.:
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Liget lakóparkban
340 m2-es telken új téglaépítésű, 3 szoba+nappalis, 80 m2-es, teraszos családi
ház leköthető. Átadás kulcsra-készen. A
ház nagysága és kialakítása variálható!
Ár: 25,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Konkrét ügyfelünk számára keresünk
elsősorban újépítésű, vagy felújított családi házat, 30 MFt körül Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.: Esztergályos
Szilvia: 06-70-934-0209
10 m2-es üzlethelyiség eladó, vagy kiadó a
Magyar utcán. Tel.: 06-20-223-5815

Eladó lakást keresek a Városközpontból. Tel.:
06-70-360-0715
Eladó családi házat keresek Moson, Majorok,
Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-360-0377, 06-70-342-7167
Osztrák határ-menti 3 szobás családi ház, tulajdonostól eladó. Iá: 13,9 MFt.
Érd.: +36-30-482-4556

Kiemelt hirdetési lehetőség ingatlanok számára az Openhouse irodán keresztül ukrán,
orosz, szlovák és osztrák weboldalakon.
Natalya Shchogolyeva +36-70-6310-034
Az Openhouse ingatlanirodán keresztül vásároló ügyfeleink részére díjmentes hitelügyintézés. Prikler Tamás 06-70-341-7518
Mofém telepen 2. emeleti, teljesen felújított
53 m2-es gázfűtéses, erkélyes, klímás lakás,
saját tárolóval, tulajdonostól eladó. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Iá: 14,7 MFt. Tel.:
06-30-367-7629
Mosonmagyaróváron, a MOFÉM telepen,
szigetelt házban felújított I. emeleti, erkélyes, 50 m2-es lakás eladó. Iá: 13,9 MFt.
Tel.: +36-30-591-1810
Családi ház eladó tulajdonostól. 75 m2, 2
szintes, belül felújított, 652 m2-es saroktelken, garázzsal, Mosonmagyaróvár szívében,
kertvárosi környezetben. 2 háló, konyha-nappali, 2 fürdő, erkély. Tel.: 06-30-577-1243

Mosonmagyaróváron a Szekeres Richárd
utcában téglaépítésű, szigetelt társasházban
az I. emeleten eladó egy 36 m2-es, 1 szobás
lakás, új ablakokkal, saját tárolóval. Ár: 9,9
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Mofém telepen
eladó 53 m2-es, 2 szobás, 1. emeleti, erkélyes, műanyag ablakos, szigetelt tégla társasházi lakás, cserépkályha-fűtéssel. Ára: 13,9
MFt. Érd.: 06-30-413-9346
Mosonban 75 m2-es földszinti 3 szobás
téglalakás, felújításra szoruló, 2018. májusi
beköltözéssel eladó. Tel.: 06-30-750-2715
Mosonmagyaróváron 70 m2-es, 2 szoba-nappalis sorházi lakás, egyedi mérőkkel, kertrésszel eladó. Tel.: 06-30-497-5902
Mosoni részen 100 m2-es, azonnal költözhető családi ház, 1000 m2-es rendezett telekkel eladó. Iá: 29 MFt. Érd.: 06-30-9892-890
Levélen családi ház különálló 45 m2 lakóépülettel eladó. Ár: 31,9 MFt. Tel.: 96-229-095
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Mosonmagyaróváron, Csók István utcában (Lovarda oldalán, Halászi úti ltp.) tulajdonostól eladó 353 m2 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 MFt. Érd.:
06-30-9898-946

Mosonmagyaróváron 70 m2-es, 2 szoba-nappalis sorházi lakás, egyedi mérőkkel, kertrésszel eladó. Tel.: 06-30-467-5902

Óváron, a Gyári úton 2 szobás lakás eladó,
nagymérető garázzsal egyben vagy külön.
Tel.: 06-70-617-4134

Manninger ltp-en, a Gelka mögött, szigetelt
téglaházban I. emeleti, 58 m2-es, 2+1 szobás lakás, tulajdonostól eladó. Ár: 14,8 MFt.
Érd.: 06-30-858-6346

Mosonban 75 m2-es földszinti, 3 szobás téglalakás, felújításra szoruló, 2018.
májusi beköltözéssel, garázzsal eladó. Tel.:
06-30-750-2715

20 m2-es üzlethelyiség a Malomszeren
eladó! Érd.: 06-30-213-76-07

Városközpontban fűtéskorszerűsített, új víz, villanyvezetékes, négyemeletes panel, harmadik emeletén 2 szoba-hallos, vízórás, karbantartott lakás, tulajdonostól eladó. Iá: 12,5
MFt. Tel.: 06-30-69-29-630

Jánossomorján családi ház eladó. Iá: 24
MFt. Érd.: 06-30-823-7245
Mosonmagyaróváron (Majorok) 1090 m
összközműves építési telek eladó. Iá: 17,5
MFt. Érd.: 06-70-200-1421
2

Mosonmagyaróváron 68 m2-es IV. emeleti
klimatizált panellakás, azonnal beköltözhető,
eladó. Iá: 16,4 MFt. Érd.: 06-30-561-0253
A Lajta lakókertben kétszintes ikerház jellegű családi ház, igényesen befejezve,
garázzsal, 428 m2-es kerttel eladó. Érd.:
06-30-856-1505
Halászin 892 m2-es építési telek eladó. Iá:
9 MFt. Érd.: 06-30-407-20-17
Mosonmagyaróváron 54 m2-es panellakás,
teljesen felújított, 2 liftes házban, tulajdonostól eladó, bútorozottan! Ár: 13,8 MFt. Érd.:
06-70-222-1532

Eladó Mosonmagyaróváron a Kiserdő-házban kiváló állapotú, részben bútorozott,
81,5 m2-es, 3 szobás, erkélyes, első emeleti társasházi lakás. Iá: 24,9 MFt. Érd.:
+36-20-292-55-99

Termálhoz közel 100 m2-es, gázfűtéses családi ház, 1000 m2-es telken + dupla garázs
tetőtérben garzonlakással eladó. Iá: 28 MFt.
Érd.: 06-30-451-8277
Óváron, Gyári úton 2 szobás lakás eladó
nagyméretű garázzsal egyben vagy külön.
Érd.: 06-70-617-4134

Dunaszigeten, a Galambosi részen 12.369
m2 vízparti belterület, 5%-os beépíthetőséggel eladó. Közművek a telek előtt. Iá:
37.000.000 Ft. Érd.: 06-30-256-2219
Mosonmagyaróvár és 15 km-es vonzáskörében, felújításra szoruló, lelakott lakást
keresek, azonnali készpénzfizetéssel.
Tel.: 06-70-319-4930

Mosonmagyaróváron III. emeleten korszerűsített, 2 szoba-hallos saját tulajdonú lakás
eladó vagy elcserélhető győri vagy környéki
lakásra, vagy házra. Tel.: 06-30-69-29-630

Mosonmagyaróváron eladó bútorozott garzonlakás az Aranyossziget utca mellett. Érd.:
06-70-225-0512
Mosonmagyaróváron a Radnóti utcában 60 m2-es, igényesen felújított téglalakás garázzsal eladó. Iá: 19,2 MFt. Tel.:
06-70-314-7429
Jánossomorján eladó tulajdonostól felújításra szoruló 64 m2-es családi ház, 700 m2-es
sarki telekkel, ami építkezésre is alkalmas!
Iá: 12.350.000 Ft. Érd.: 06-20-314-4944
Ásványrárón víkendövezetben közművesített telek, kis faházzal eladó. Érd.:
06-70-414-8736
KIADÓ
Albérlet kiadó Mosonmagyaróvár belvárosában 1 max. 2 fő részére, 1 havi kaució szükséges! Érd.: 06-70-252-8161
Mosonmagyaróváron családi háznál szoba
kiadó albérletbe 1-2 fő hölgy részére. Tel.:
06-30-865-7214

Városközponti 2 szobás, 45 m2-es gázfűtéses lakás garázzsal 1-2 fő részére április 1-jétől kaucióval kiadó. Tel.:
06-20-594-7620
Máriakálnokon 80 m2-es épület (víz, villany,
gáz van) lakásra alakítható, majd a befektetett összeg lelakható. Ugyanitt 150 m2-es
helyiség raktárnak kiadó, szép környezetben.
Tel.: 06-70-6012-684
A Mosonyi Mihály úton áprilistól kiadó egy
földszinti 3 szobás lakás. Díja: 300 EUR, 3
havi kaucióval. Nem dohányzó, kisállat kizárt,
gyermek nem akadály! Tel.: 06-30-9470-020
Asztalosműhelyt bérelnék hosszú távra.
Későbbi megvételi lehetőség is érdekelne.
Tel.: +43-699/19093933, 06-70-6422-980,
andijager81@gmail.com
Különálló belvárosi mini szoba, fürdővel,
teljesen berendezve 1 fő részére kiadó.
Ár: 60.000 Ft rezsivel + 2 hó kaució. Tel.:
06-20-9182-730
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Dobó Katica utcában 59 m2-es berendezett lakás kiadó április 1-jétől. Tel.:
06-20-9573-740
Mosonmagyaróvár frekventált helyén 3 szobás, 56 m2-es, 7. emeleti bútorozott panellakás kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Érd.: +36-20-960-48-07
Fodrász-műkörmös-masszőr vállalkozónak szalonban hely kiadó a Termálnál. Tel.:
06-30-645-6421
Városközpontban vagy környékén garázst
bérelnék. Tel.: +36-30-716-24-64
Mosonmagyaróváron munkás brigádoknak
családi ház kiadó. Érd.: 06-30-979-55-92
Mosonmagyaróváron garzonlakás hos�szú távra kiadó 1 személy részére. Tel.:
06-96/207-699
Rajkán üzlethelyiség kiadó! Predajná miestnost do prenájmu: v Rajke. Tel.:
06-30-439-82-47
Másfél szobás lakás kiadó 1 max. 2 nemdohányzó, rendszerető személynek, kisállat
nélkül. Tel.: 06-20-223-5815
1000 m2-es kertemet feles művelésre kiadnám. Tel.: 06-20-572-0625
Széchenyi u. 11. sz. alatt szoba kiadó. Ár:
48.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó kaució. Tel.:
06-30-616-7822

Hegyeshalomban albérlet 42 m2-en kiadó
1 vagy 2 fő részére. Tel.: 06-20-376-3692

Albérlet kiadó 1 fő részére. Érd.:
06-20-3588-341

Óvári városrészen 2 szobás, újépítésű téglalakás alacsony rezsivel max. 2 igényes fő
részére kiadó. Érd.: 06-20-9-466-039

Kiadó garzonlakás Majorokban gyermektelen pároknak, vagy egyedülálló személyeknek. Bútorozott, tv, internet biztosított. Háziállat nem hozható! Kaució +
albérlet szükséges. Tel.: +36-30-434-5231

Mosonmagyaróvár központjában 63 m2-es
bútorozott lakás 1 vagy 2 fő részére hos�szú távra kiadó, Háziállat kizárva! Érd.:
+43-680-5544615
Mosonmagyaróváron áprilistól kiadó a
Lajta lakóparkban új 46 m2-es lakás. Ár:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-346-0660
Gazdász utcában 68 m2-es teraszos, garázsos, exkluzív konyhával, alacsony rezsivel, vadonatúj lakás kiadó. Ár: 150.000 Ft/
hó Érd.: 06-30-660-9501
Halásziban 70 m2-es bútorozott családi ház
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-30-7374-225
Mosonmagyaróvár belvárosában 60 m2-es,
teljesen felújított, bútorozott, egyedi fűtésű
lakás 2-3 személynek hosszú távra kiadó,
reális áron, 2 havi kaució + rezsi. Érd.:
06-30-5656-561
Mosonmagyaróváron a városközpontban 81
m2-es, földszinti téglalakás, 3 szoba+étkező+30 m2-es terasz, félig bútorozottan, hos�szú távra kiadó. Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi +
2 hó kaució. Érd.: 06-30-9940-413

Kertes háznál összkomfortos, berendezett
40 m2-es lakás 1 vagy 2 fő részére kiadó.
Érd.: 06-30-733-50-51
Ausztriában dolgozol, és szállást keresel?
Tudok egy jánossomorjai lehetőséget! Hívj
a 06-20-9178-396-os számon!
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815
Mosonmagyaróvár belvárosában felújított,
bútorozott 57 m2-es, egyedi fűtésű társasházi lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges!
Érd.: 06-30-398-7341
Mosonmagyaróváron szállást keresők
részére szobák kiadók. Ár: 1.350 Ft/fő/nap.
Tel.: 06-30-835-1960

Garázs kiadó a Szent István király út 185.
számú ház mögötti garázs-soron. Tel.:
06-20-493-6875

Kórház utcában, forgalmas, kirakatos 22-44
m2-es helyiségek üzletnek, irodának, parkolóval kiadók. Érd.: 06-20-9596-202

Mosonmagyaróvár kertvárosában modern,
bútorozott kis lakás kiadó 1 max. 2 fő részére;
65.000 Ft + rezsiért. Tel.: 06-20-462-1300

SUN lakóparkban 36 m2-es igényes garzon
hosszú távra kiadó. Iá: 80.000 Ft/hó + kaució. Érd.: 06-70-940-8769

SUN lakóparkban 94 m2-es lakás garáz�zsal, kertrésszel április 1-jétől kiadó. Ár:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-325-9920

100 m2-es műhely fémipari tevékenységű
telephelyen kiadó. Érd.: 06-70-583-2130

Apartman lakások kiadók Halászin garáz�zsal, illetve tárolóval. Érd.: 06-70-6799-193
Mosonmagyaróváron 3 szobás lakás udvarral április 1-jétől kiadó. Érd.: 06-30-217-5317
Mosonmagyaróvár, Fő u. 49. Magyar utca
felőli oldalán utcafronti 40 m2-es nagy üvegportálos üzlet kiadó. Érd.: 06-30-976-1328
Egyágyas és kétágyas szobák HOSSZÚ TÁVRA kiadók! A szobában zuhanyzó, WC, TV,
Internet. Közelben tabak, non-stop ABC,
buszmegálló, étterem. Tel.: 06-70-935-6040

Exkluzív, belvárosi 2 szoba+nappalis lakás
bútorozva kiadó. Tel.: 06-70-267-22-46

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

Halászi úti ltp-en igényes kialakítású - irodának és egyben lakásnak is alkalmas - új családi ház, Áfás számlával hosszú távra kiadó.
Érd.: 06-30-2165-738

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 6-8 fős brigádoknak
számlaképes szállás kiadó 26 főig. Érd.:
06-70-249-3626
Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban,
újépítésű társasházban 63 m2-es, 3 szobás
földszinti lakás bútorozva, hosszú távra kiadó.
Saját kert 50 m2. Ár: 135.000 Ft/hó + rezsi +
2 hó kaució. Tel.: 06-70-222-1470
Mosonmagyaróváron igényesen kialakított
munkásszállás 2 ágyas szobákkal, mosási és
főzési lehetőséggel, korlátlan internet-használattal, biztonságos parkolással kiadó. Érd.:
06-20-92-79-023
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Apró
JÁRMŰ
Autóbérlés! Tel.: 06-20-267-7092
Autókölcsönzés! Személyautó, furgon, 9 személyes busz. Vidarob Kft. Tel.:
06-20-613-7004

Személyautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084

Kádfényezés beépített állapotban, garanciával. Érd.: +36-20-9262-060

Személyautó bérelhető km és kaució nélkül, autópálya matricával ellátva. Érd.:
06-30-206-58-58

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

Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára
való felkészítést rövid határidővel vállalok.
Tel.: 06-70-671-2966
Autóbérlés! Bérelhető autók: Fiat Ducatto 9
személyes, VW Transporter dobozos teherautó 3 személyes, Suzuki Swift, Renault Megane, BMW 346. VIDAROB KFT. Tel.: 06-20613-7004, 06-30-900-5540
Skoda Forman 1995-ös, dobozos,
műszakival, hengerfejesen eladó. Iá: 30.000
Ft. Érd.: 06-30-6844-721
Személyautó bérelhető km-megkötés nélkül. Tel.: 06-70-671-2966
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, párkányok, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, 10 napos szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől! Kérjen ingyenes
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-30-2350927 Horváth Attila

Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár, Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169
Külföldről behozott járművek forgalomba
helyezését vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Akár 2 nap alatt! Tel.: 06-70-671-2966
Teherautó km-megkötés nélkül bérelhető.
Tel.: 06-30-682-4084

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

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

DONATELLA Gyorsvarroda! Nadrág-szoknya felhajtás, zipzárcsere, szűkítés, bővítés, kisebb javítások 1 órán belül. Egyéb
átalakításokat rövid határidővel vállalunk,
kedvezményes áron! Malomszer Üzletház
középső sor; Bőr - Szőrme Butik mellett.
Tel.: 06-30-678-4227

AKCIÓS fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinc�csel, kulccsal, 98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/db, valamint 138x208as (kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.
Masszázs az egészségért! Mosonmagyaróvár, Károly u. 51. Regeneráló testmas�százs, energetizáló masszázs, egészségmegőrző masszázs. Barátságos környezetben, kiváló szakértelemmel. Várlak! Tel.:
+36-30-384-0144
Asztalos munkát vállalunk. Egyedi bútorok,
nyílászárók, lépcsők, korlátok készítése. Pergolák, kerti pavilonok, szaunák építése. Tel.:
+36-20-501-2817, +36-70-565-7748

Festés, kőműves munkát, burkolást, szigetelést, sírkövek felújítását és lakások külső-belső felújítását vállalom. Rövid határidővel! Garanciával! Kis munka is munka!
Tel.: 06-70-615-3039

Festés: új lakások glettelését, festését, régi
lakások teljes körű felújítását rövid határidővel vállalok. Érd.: 06-20-418-8296
Tetőfestés, tetőmosás, térkő-felújítás, betonelem festését vállalom. Érd.: 06-20-3940860, www.tetofestesek.hu

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

Nyílászárók beállítása, zárak javítása, karbantartása. HORVÁTH: +36-30-7473-213,
KMETY: +36-30-319-2687

Fakivágás, fahasogatás, bozótirtás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Tel.: 06-20-328-4057

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garanciával.
Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.: 06-20-447-2726

Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók gyártása, szerelése.
HORVÁTH: +36-30-7473-213, KMETY:
+36-30-319-2687

Bútorkárpitozás! Hargitai László kárpitos Mosonmagyaróvár, Szále János u. 21.
Tel.: 06-96/219-662, 06-30-5827-662,
06-30-9401-397

Dugulás elhárítás, bontás nélkül, minőségi
munka garanciával! Érd.: 06-20-426-0222
Hétvégén is!

Fuvarozást, áruszállítást, költöztetést
vállalok 3,5 tonnás teherautóval! Érd.:
06-30-451-5092

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

Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015, 06-30-94-78-414
Kismotorok, robogók javítása, szervízelése.
Időpont-egyeztetés szerint: 06-30-735-4495
Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás. Bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Érd.:
06-30-851-5187, www.biokarpit.hu

9

2017. március 17.

Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető kaució
nélkül, 3.500 Ft/nap. Díjmentes házhozszállítás! Tel.: 06-20-2360-154, www.takaritogep-kolcsonzes-mosonmagyarovar.hu

Redőny-akciók 60-70%-os árakon. Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők, harmonikaajtók, szúnyoghálók. Vidéken is! Tel.:
06-30-994-2258

Vízvezeték, szennyvíz, dugulás elhárítást,
központi fűtésszerelést, javítást vállalok
Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.:
06-20-4879-377

EGYÉB

Kati varroda házhoz megy Jánossomorján
és környékén. Szőnyegtisztítás, ruhatisztítás. Felhajtások, cipzárcserék, ruhakészítés,
ingyenes szállítással. Tel.: 06-20-916-8465
Épületek Energetika Tanúsítása Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése. Tel.:
06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu
Használt autóját, tehergépkocsiját készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül
is lehet. Ha kell, házhoz megyek! Tel.: 06-20910-9361, 06-20-280-9747
Asztalos munkát vállalunk! Egyedi bútorok,
nyílászárók, lépcsők, korlátok készítése. Pergolák, kerti pavilonok, szaunák készítése.
Tel.: +36-20-501-2817, +36-70-565-7748
Festés, Mázolás, Tapétázás, Gipszkartonozás, Hőszigetelés. Precíz munka, garanciával! Tel.: +36-70-321-9646
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók tetőablakra is engedménnyel,
helyi szakembertől. Tel.: 96/245-064

Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap (16-38 mm), MDF-lemez (6-9 mm)
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! Műszaki cikkek, kerékpárok, fűnyírók 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
AKCIÓS műanyag hőszigetelt bejárati ajtók,
98x208-as méret, felül üveg betéttel, 5 pontos biztonsági zárral + kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben jobbos és balos kivitelben eladók! Ár: 56.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;
Bősárkány, Ady E. u. 13.

AKCIÓS acél biztonsági belső bejárati ajtók
95x205-ös méretben 11 pontos biztonsági zárral+ kilinccsel, kulcsokkal, több színben, jobbos és balos kivitelben eladók! Ár:
49.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-6103850, www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.
AKCIÓS GARÁZSKAPÚ, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan
1 év garanciával 240x200-as, 240x210-es és
250x200-as méretben 76.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét ingyen
elszállítom, ha már nincs szüksége rá. Tel.:
06-30-947-84-14
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

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-62-26

Tel.:

Feleslegessé vált ócska vasat, kazánokat, villanymotorokat, gáztűzhelyét, mosógépét ingyen elszállítom. Hétvégén is! Tel.:
06-20-916-9800
Használt könyveket, porcelánokat, horgászfelszerelést, illetve hagyatékot vásárolok. Házkitakarítást vállalok. Hétvégén is!
Tel.: 06-20-381-4302
Növényvédelem: gyümölcsfák, díszfák,
cserjék, sövények kezelése. Pázsitfelületek
vegyszeres gyomtalanítása. Érd.: 06-70-4339991 a Kertész
Új Bramac cserép natúr barna eladó, 3000 db
+ 200 db kúpcserép. Érd.: 06-30-225-92-97
PAJTA VÁSÁR! Máriakálnokon a Táncsics
utcában 03.23-tól 03.25-ig 08.00-18.00ig! Tel.: 06-30-896-7017
Kisméretű bontott tégla eladó, 35 Ft/db. Tel.:
06-30-262-9157
Vasárnapi akció! Minden sertéshús 1.000ft,
bőrös félsertés 750 Ft, füstölt házikolbász
1.490 Ft, 8-11 óráig. Jánossomorja , Kereszt
u 22, 06-30-400-9597
Régiség kereskedő venne: bútorokat, bontóasztalt, gyalupadot, fateknőket, mosókádakat, zománcedényeket, tollat, szarvasagancsot hagyatékból. Tel.: 06-20-8042-771

Serpentino szürke maradék – bontott térkövet, kézi raklaptargoncát vennék. Tel.:
+36-30-5455-318
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db.
Tel.: 06-20-204-2382
Női - férfi - gyermek Montain bike, natúr
íróasztal, roller, kerékpártartó vonóhorogra,
éjjeli szekrény eladó. Érd.: 06-30-433-8361
Mosonmagyaróváron új aluvázas Shimanó
váltós, 21 sebességes kerékpár eladó/cserélhető Campingre. Tel.: 06-30-799-3912
Elektromos kerékpár eladó megkímélt állapotban, nyugdíjastól. Ár: 65.000 Ft. Érd.:
06-30-276-4432
Használt bútort szeretnél jó minőségben? Látogass el Mosonmagyaróvár legnagyobb használtcikk kereskedésébe,
válogass a hetente megújuló kínálatból:
pl. mosógépek, kerékpárok, fűnyírók stb.
Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa u. 47.
Eladó 2 db 300 W-os hangfal újszerű állapotban, illetve retró külsejű robogó használtan
(ritkaság). Tel.: 06-70-348-9679
Lakás kipakolást, költöztetést vállalok, még
használható holmikért cserébe. Körfűrészgép 220 V-os eladó. Tel.: 06-70-597-1163
Nyárfa tűzifa konyhakészen megrendelhető.
Érd.: 06-30-400-9597
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München környékére vendéglátásban jártas, németül jól beszélő, agilis, jogosítván�nyal rendelkező fiatal munkatársakat felveszünk. Német nyelvtudás feltétel! Jelentkezni személyesen: Szuperinfó Iroda, Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14. H-P: 9-16 óráig.
Újonnan nyíló mosonmagyaróvári ingatlan
irodába értékesítőket és irodavezetőt felveszek. Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre kérek: 50cent@c2.hu
Mosonmagyaróvári étterem - pizzéria pizza-futárt keres. Tel.: 06-70-291-2261
Mosonmagyaróvári étterem szakácsot és
kézilányt keres. Tel.: 06-70-291-2261
Szépségszalonba pedikűrös alkalmazottat keresek (vendégkör van). Tel.:
06-70-940-9232
Gipszkartonozót, festőt hosszú távra felveszek. Tel.: 06-30-262-2008
Schönheitssalon im Bezirk Neusiedl zu vermieten Friseur, Kosmetik, Massage, Tattoo.
E-mail: em.hausverw@aon.at
Reál-Express Ingatlaniroda értékesítő munkatársat keres. Előny: értékesítésben szerzett
tapasztalat. Pályakezdőket is várunk! Tel.:
06-30-642-3682
Építőipari cég fiatal kőművest ill. segédmunkást keres Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.: 06-20-417-5757
Mosonmagyaróváron a Hársfa étterembe (Termállal szemben) takarítónőt keresünk 800 Ft-os órabérrel. Érd.: telefonon egyeztetett időpontban személyesen:
06-30-497-1032
Corvina Szállodába felszolgálót felveszünk. Érdeklődni lehet: 30/631-6879, vagy
reservation@corvinahotel.hu
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Szakácsot, valamint felszolgálót rajkai Tulipános Csárdába kiemelkedő kereseti lehetősséggel felveszünk. Érdeklődni lehet:
30/585-4628.
Építőipari cég felvesz festőt és segédmunkást, azonnali kezdéssel. Érd.:
munkanapokon 09.00-17.00-ig. Tel.:
06-30-396-0014

Bébiszittert keresek Mosonmagyaróváron,
a reggeli órákba. Érd.: 06-70-612-93-55
Megbízható, biztonsági őrt és takarítónőt keresek, akár mellékállásban. Tel.:
06-20-9116-910

Takarítónőt keresek heti 1-2 alkalomra. Érdeklődni: szombat-vasárnap Tel.:
06-30-649-5229

Bécsi fodrászatomba műkörmös kolléganőt keresek vállalkozói papírokkal. Pedikűrös vállalkozónak szintén nagyon örülnénk.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet:
daisyegy@gmail.com Rövid bemutatkozás
telefonszámmal elegendő.

Mosonmagyaróvári lottózóba női alkalmazottat felveszek. Fényképes önéletrajzot mobilgame@vipmail.hu e-mail címre kérek.

2 műszakos munkarendbe keresünk
NYUGDÍJAS munkavállalókat csomagolási munkakörbe. Érd.: +36-80-200-218;
+36-30-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.

Segédmunkást keresek azonnali belépéssel, kiemelt bérezéssel. Napi 8 órás bejelentés. Tel.: 06-20-977-4302

Mosonmagyaróvári nyílászárós üzlet 20-40
éves beépítőt keres. Bérezés: megegyezés
szerint. Érd.: 06-30-9463-976

Mosonmagyaróvári üzletünkbe kereskedelemben jártas női eladót, magas kereseti lehetőséggel felveszünk. Érd.: 06-70258-7408, 06-70-573-3276

Mosonmagyaróvári étterembe felveszünk felszolgáló, szakács, illetve főzni
tudó kézilány – fiú – lány kollegát, kolleganőt. Érdeklődni a helyszínen: Jókai út
7. (Fészek étterem). Tel.: 06-20-476-3938

Személy- és vagyonőrt mosonmagyaróvári
portaszolgálatra felvesz munkáltatónk, részmunkaidőben, havi 110-120 órában. Érd.:
06-70-380-7726, vas.gyor@gmail.com
3 műszakos munkarendbe keresünk
munkavállalókat szivacsok csomagolására halászi partnerünkhöz. Utazás céges
buszjárattal megoldott. Jelentkezni a +3680-200-218-as INGYENES SZÁMON, +3630-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.
Mosonmagyaróvári fogtechnika betanított
munkást keres jó kézügyességet és precizitást kívánó munkára. Elvárás: „B” kategóriás
jogosítvány, érettségi vagy egyéb középfokú
végzettség. Feladat: modellkészítés, munkaszállítás egyéb. Tel.: 06-30-9947-231

Ortopédia cipészt keresünk mosonmagyaróvári telephelyre. Érd.: 06-30-9377-335
Mosonmagyaróvári étterembe szakácsot azonnal kezdéssel felveszünk. Érd.:
06-30-235-7630
Nehézgépkezelőt keresünk cégünk csapatának bővítéséhez gumikerekes forgókotróra. Mosonmagyaróvár és környéki munkákra. E-mail: kovacskftrajka@gmail.com Tel.:
+36-30-556-7224
„B” kategóriás jogosítvánnyal, illetve targoncás papírral rendelkező munkatársat keresünk mosonszolnoki telephelyünkre. Jelentkezés e-mailben: saling.agnes@
fazekaskft.com

Segédmunkás kollégát keresünk csapatunk bővítéséhez Mosonmagyaróvár és Rajka
vonzáskörzetéből. E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com Tel.: +36-30-556-7224

Szak- és betanított, főleg faipari munkára ügyes kezű munkatársat keresünk feketeerdei és hédervári munkahelyre. Tel.:
06-30-9397-627

DIVAT Webáruház termékeinek csomagolására várjuk elsősorban női munkaerő
jelentkezését hegyeshalmi munkahelyre,
2 műszakban. Érd.: 06-90-200-218 (ingyenes számon), +36-30-549-2905, +36-30530-4028. Nyilv.szám: 10/2011.

Mosonmagyaróvári trafikba 2 műszakos
munkarendbe eladót felveszünk. Fényképes önéletrajzot az alábbi címre kérünk:
hirdetesmovar@gmail.com

A mosonmagyaróvári Fagylalt Szalonba
fagylaltkészítőt (betanított munka, szakképzettség nem feltétel) felveszünk. Érd.:
06-20-3428-518
Irodai adminisztrátor munkakörbe keresünk kollégát mosonmagyaróvári irodánkba, napi 8 órában. Jelentkezéseket
az info@worldjob.hu e-mail címre vagy a
06-30-549-2905-ös telefonszámra várjuk.
Nyilv.szám: 10/2011.
Lukács Építési Vállalkozás felvesz 3 fő kőművest magyar és ausztriai munkavégzésre,
hosszú távra. Érd.: 06-30-6100-239

Kőművest és segédmunkást keres
mosonmagyaróvári kisvállalkozás. Érd.:
06-30-20-46-929
Hegyeshalomba, a Horváth Vendégházba
délelőttönkénti pár órás elfoglaltságra takarítónőt keresünk. (Friss nyugdíjas is lehet).
Érd.: 06-30-3842-568
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Landwirtschaftlicher Arbeiter gesucht.Praxis im Umgang mit Pferden ist von Vorteil. Deutschkenntnisse sollten vorhanden
sein. Reitschule Georgshof,Obere Weingartenswiese, Podersdorf am Seee. Tel.:
+43-21772764

Gyakorlattal rendelkező, németül beszélő fodrászt keresünk. Sürgős! Érd.:
06-20-9385-810

Mosonmagyaróvári műhelybe személy-, teher vizsgabiztost keresünk. Érd.:
06-30-298-1519

Gyakorlott pénzváltót keresek jánossomorjai irodába, havi kb. 10 nap elfoglaltsággal.
Érd.: 06-20-9178-396

Mosonszentmiklósra várjuk munkavállalók jelentkezését 2 műszakos munkarendbe csomagolási, összeszerelési munkára. Érd.: +36-80-200-218; +36-30-5492905. Nyilv.szám: 10/2011.
Fő utcai fodrászüzletünkbe fodrász alkalmazottat felveszünk. Érd.: 06-70-948-8425
Mosonmagyaróvári munkahelyre részmunkaidős kisegítő takarítónőt felveszek. Tel.:
06-30-682-4084

Mosonmagyaróváron Ipari parkban lévő
Fres 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
utca 7. címen.
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)
Mosonmagyaróvár és környékére térburkolásban jártas kollégát keresünk hosszú
távra. Bérezés megegyezés szerint. Érd.:
06-30-209-7982
Női, vagy férfi fodrász kollégát keresünk
mosonmagyaróvári hajszalonba! Tel.:
+36-70-516-9539

Mosogatónőt felvesz az Ambrózia étterem.
Jelentkezés személyesen, vagy telefonon:
06-30-97-91-506
Villanyszerelés! Lakások, családi házak
komplett villamos felújítását, emellett kisebb
villanyszerelői munkák elvégzését vállaljuk!
Tel.: +36-30-868-3605, +36-20-975-5170
Festésben és szigetelésben jártas kollegát keresünk ausztriai munkára. Érd.:
06-70-882-8207
Mosonmagyaróvár és környékéről portás
munkakörbe munkatársakat keresünk. Érd.:
06-20-314-65-10
Mosonmagyaróvár és környékére takarítási, csomagolási és válogatási munkakörbe
munkatársakat keresünk. Érd.: 06-20-31465-10, 06-20-232-23-06
Mosonmagyaróvári
Tesco
áruházba azonnali kezdéssel takarító munkatársakat keresünk. Tel.: 06-30-469-5774,
06-30-523-5457
Corvina szállodába felszolgálót felveszünk.
Érdeklődni lehet: 06-30-631-6879, vagy
reservation@corvinahotel.hu
Szakácsot, valamint felszolgálót rajkai
Tulipános csárdába kiemelkedő kereseti
lehetőséggel felveszünk. Érdeklődni lehet:
06-30-585-4628
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Villanyszerelőket, erőáramú berendezés szerelőket automata gépsorok karbantartására, ill. CNC-gépkezelőket keresünk
sárvári munkahelyre, azonnali kezdéssel.
Tel.: 06-20-370-5412, 06-70-384-7636,
munka1jg@gmail.com
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel! Tel.: 00-43-664-599-96-95,
06-30-313-35-16
Önállóan dolgozni tudó ácsot keresek azonnali kezdéssel. 8 órás bejelentéssel, kocsi-futás- támogatással! Érd.: 06-30-375-0574
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt felveszünk Jánossomorjára, 2 műszakba, kiemelkedő bérrel. Tel.: +36-70-375-7870
Okleveles bébiszitter, 10 év gyakorlattal
gyermekfelügyeletet vállal Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-30-654-4362
Halászkert vendéglő konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel felvesz. Érd.: 06-20-458-0857
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Mosonmagyaróvár körzetében munkatársak jelentkezését várjuk autóipari gyárba,
betanított munkára, illetve minőségellenőri
munkakörbe. Hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés. Tel.: 06-20-613-9813

Mezőgazdasági gépek gyártásához, présgépre betanított munkásokat, CO-hegesztőket, valamint festő-, ipari fényezőket keresünk jó kereseti lehetőséggel mosonmagyaróvári munkahelyre. Tel.: 06-30-955-1074

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 06-20-224-0242, 06-30-791-0950

Szépségszalonban masszőrnek és műkörmösnek hely kiadó. Érd.: 06-70-940-9232

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Tel.:
06-30-650-6088

Büfébe saját gépjárművel rendelkező futárt
keresünk! Jelentkezni személyesen Kebapház, Fő út 17.

Szeretné biztonságban tudni gyermekét,
idős hozzátartozóját? Vállalom felügyeletét,
akár 24 órában is! Hívjon bizalommal! Tel.:
06-70-523-6351
Mosonmagyaróvári Autóhof étterembe pultost keresünk. Érd.: 06-30-288-31-42
Kozmetikus alkalmazottat keresek Mosonmagyaróváron belvárosi üzletbe. Érd.:
06-30-498-1880

Önállóan dolgozni tudó ácsot és ácssegédet
felveszek. Érd.: 06-30-262-9157

Versenyképes fizetéssel hosszú távú munkalehetőség, női ill. férfi munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár körzetére. Szállás
biztosított. Érd.: 06-70-883-2033

Térkő-burkolásban
jártas
kőművest és segédmunkást felveszek. Érd.:
06-30-215-2512

Fiatal pultos lányok figyelem! Fő- vagy mellékállásban várjuk jelentkezéseteket. Jó fizetés, jó munkahely! Érd.: 06-30-392-1420

Mosonmagyaróváron a Külvárosi-borozóba főállásba felszolgálót felveszünk. Érd.:
06-30-204-7616

Mosonmagyaróvári varrodába keresünk
varrónőt, ruhajavításban jártas hölgyet főállásra, vagy mellékállásba, akár nyugdíjast
is! Megbízható munkahely, jó kereseti lehetőség! Érd.: 06-30-678-4227

Kőműves és zsaluzó-ács szakmunkásokat
keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.: 96/206-423 (8-16 óráig)
Mosonmagyaróvári szépségszalonba gyakorlattal rendelkező kozmetikust keresek.
Jelentkezés: 96/207-283 H-Szo: 8-17, K-SzCs: 8-19 óráig
Halászi Lottó presszóba jó kereseti lehetőséggel fiatal pultos hölgyet (lehet kisegítő is)
keresünk. Tel.: 06-30-632-6669

Kertészeti vállalkozás férfi és női alkalmazottat keres, friss nyugdíjas is lehet! Szállást biztosítunk igény esetén. Érd.: 06-20-9459-858

Jánossomorjára panzióba szobaas�szonyt azonnali kezdéssel felveszünk. Tel.:
06-70-249-3626

Mosonmagyaróvári Fagylalt Szalonba cukrászt felveszünk. Érd.: 06-20-3428-518

Mosonmagyaróvári autószerelő műhely
autószerelőt keres. Tel.: 06-30-298-1519

Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat felveszünk. Profi munka, profi bér! Érd.:
06-30-915-9327
Mélyépítéssel foglalkozó cég keres segédmunkást, C,E kategóriás teher-gépkocsivezetőket, illetve gépkezelőket, azonnali kezdéssel. Tel.: 06-30-956-9001
Kőműveseket felveszünk. Szállást biztosítunk. Vidarob Kft. Tel.: 06-20-613-7004
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