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Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban eladó egy 120 
m2-es kétszintes, 3 szoba + ame-
rikai konyhás nappalis zárt sorú 
beépítésű tégla családi ház dup-
la garázzsal, riasztóval, közpon-
ti klímával, központi porszívó-
val, nagy terasszal, kerti faház-
zal, 350 m2-es parkosított telken. 
Azonnal költözhető. Ára: 139.000 
Euró. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron 12 laká-
sos társasházban a II. emeleten 
eladó egy új, bruttó 94 m2-es, 3 
szobás, kulcsrakész penthouse, 
dupla terasszal, saját parko-
lóval. A lakás 62 m2, a tera-
szok 32 m2. Ár: 23,2 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron újonnan 
épülő 18 lakásos társasházban 
lakások 30 m2-től 70 m2-ig leköt-
hetők. Minden lakáshoz fedett 
terasz és saját parkoló tartozik. 
Átadás fűtés-készen. Ár: 280.000 
Ft/m2-től. Tel.: 06-20-329-6564

60 m2-es átadás előtt álló erké-
lyes, első emeleti téglalakás 
kulcsrakészen 18,5 MFt-ért 
eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Közepes méretű lakások 310.000 
Ft/m2 áron fűtés-készen, kocsi 
beállóval, nyárvégi átadással 
leköthető. Érd.: 06-70-511-3399

Szigetközben 40 m2-es vízpart-
tal építésit telek eladó 24 MFt-ért. 
Érd.: 06-70-511-3399

2 lakásos sorházi épület udvar-
ral 24,9 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

Könnyűszerkezetes lakóépü-
letben 4 db kulcsrakész lakás 
nyári átadással eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

Építési telek 11.176 m2-es, 3 
Hrsz.- lévő lakóparkban eladó. 
Érd.: 06-70-511-3399

Lőpor utcában 2 lakásos, korabe-
li 270 m2-es lakóterű, hangulatos 
lakóház 1260 m2-es, 2 Hrsz.- lévő 
telken eladó. Iá: 43,8 MFt. Érd.: 
06-70-511-3399

Nap utcában újépítésű téglalaká-
sok leköthetők 2019-es átadás-
sal. Érd.: 06-70-511-3399

Geotermikus fűtésű laká-
sok 2019-es átadással leköt-
hetők több helyszínen. Érd.: 
06-70-511-3399

Mosonmagyaróváron három-
szobás zöldövezeti családi ház 
összkomfortos, teljesen felújított, 
kiváló minőségben 916 m2-es 
telken eladó. Ár: 28,9 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron, ipar-
telepi tízlakásos társasházban 
első emeleti, 70 m2-es, kom-
fortos lakás nagy pincével és 
padlásrésszel, közös udvar-
ral eladó. Ár: 20,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csalá-
di házakat, lakásokat, telkeket 
keresünk Mosonmagyaróváron 
és környékén! HELLO HOME Kft 
Kolonics Anita 06-30-413-9346 
és Mazán Márió 06-30-856-1505

Árpád utcában 85 m2-es lakó-
épület 800 m2-es kertkapcsolat-
tal, bővíthető új tetővel 29,8 MFt-
ért eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Mosonnban építési telek 14,6 
MFt-ért bontandó épülettel eladó. 
Érd.: 06-70-511-3399

Kézműves pékműhely 53 MFt-
ért eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Mosonmagyaróvár központ-
jában 550 m2-es telken 2 szo-
bás, amerikai konyhás nappalis 
családi ház felújítva, gépesítve, 
bútorozva 32 MFt-ért eladó vagy 
140.000 Ft/hó + 2 havi kaució-
ért kiadó. Érd.: 06-70-673-5147

Hegyeshalomban nagymére-
tű, 3100 m2-es telken fekvő 100 
m2-es felújított családi ház eladó. 
Ára: 36 MFt. Igény esetén plusz 
3500 m2-es telek vehető mellé! 
Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron a Halászi 
úti lakótelepen eladó 720 m2-es 
parkosított telken 3 szoba +ame-
rikai konyhás nappalis, 131 m2-es 
kétszintes, igényes családi ház 
garázzsal! Érd.: 06-30-856-1505

Mosonban 37 m2-es felújított, 
cserépkályhás udvari lakás 8,7 
MFt-ért eladó, gáz az udvarban. 
Érd.: 06-70-511-3399

Bezenye-Papréten, közel a szlo-
vák határhoz eladó egy 68 m2-es 
szigetelt, műanyag ablakos, 3 
szobás téglalakás, saját gázka-
zánnal, hozzá tartozó 850 m2-es 
telekkel, garázzsal. Ára: 14,98 
MFt. Érd: 06-30-856-1505

INGATLAN
Mosonmagyaróvári, belvárosi 
64 m2-es lakás eladó vagy bérbe 
adó. Tel.: 06-30-9561-539

Mosonban 2000-ben épült gar-
zonlakás eladó beépített bútorok-
kal, alacsony rezsiköltségű! Érd.: 
06-20-231-9487

2 szobás lakást, vagy házrészt 
vásárolnánk Mosonmagyaróvá-
ron. Tel.: 06-96/218-456

Mosonmagyaróváron a Kiser-
dő házban eladó egy II. emele-
ti, 2 szintes, erkélyes, 2 szoba + 
nappalis hangulatos lakás, egyedi 
gázfűtéssel, zárt udvarban saját 
parkolóval. Ár: 17,99 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csalá-
di ház, zöldövezeti, kétgene-
rációs, 150 m2 lakterületű, tel-
jes infrastruktúrás, 1136 m2-es 
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Kertes lakóövezetben, Len-
gyárhoz közel kétszintes csalá-
di ház, 89 m2-es, 170 m2-es tel-
ken, 34,5 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399
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Mosonmagyaróváron a Laj-
ta-szeren eladó egy földszin-
ti 38 m2-es, 1 szobás, felújított 
lakás, saját tárolóval. A lakás szi-
getelt, újak a nyílászárók, a víz 
és a villanyvezetékezés. Azonnal 
költözhető! Ár: 10,6 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Építési telek Dunára hajló telek-
véggel 19,8 MFt-ért eladó (720 
m2). Érd.: 06-70-511-3399

Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron bejáratott, jól 
működő Fornetti üzletek bérle-
ti joga eladó. Tel.: 06-70-330-
7023, 06-30-560-3895

Hegyeshalomban vasútállomás 
közelében 66 m2-es erkélyes tár-
sasházi, 1. emeleti lakás eladó. Iá: 
15,5 MFt. Tel.: 06-20-9716-547

Mosonmagyaróváron 85 m2-es 
társasházi lakás, amerikai kony-
hás, nappali + 3 szoba, garázs-
zsal eladó. Érd.: 06-30-491-5912

Enge János utcában eladó sor-
házas beépítésre alkalmas 285 
m2-es építési telek. Iá: 6,3 MFt. 
Tel.: 06-30-9569-295

Eladó lakást, családi házat kere-
sek Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-70-673-8828

Családi házat vásárolnék tulaj-
donostól 25 MFt-ig (magánsze-
mély). Érd.: 06-70-507-0814

Ukrán ügyfeleim számára eladó 
ingatlanokat keresek Moson-
magyaróváron és környéké-
ről! Natalya Shchogolyeva 
+36-70-6310-034

Kiemelt hirdetési lehetőség 
ingatlanok számára az Open-
house irodán keresztül ukrán, 
orosz, szlovák és osztrák web-
oldalakon. Natalya Shchogolye-
va +36-70-6310-034

Az Openhouse ingatlanirodán 
keresztül vásároló ügyfeleink 
részére díjmentes hitelügyintézés. 
Prikler Tamás 06-70-341-7518

Mosonmagyaróváron az Aldi-
nál zöldövezetben eladó egy 60 
m2-es, új téglaépítésű 3 szo-
bás, első emeleti lakás erkély-
lyel. Az ingatlan átadása 2018. 
március 31., a belső elrende-
zése még kiválasztható. Érd.: 
06-20-552-8312

Németországban, Passau köze-
lében városi, lakóparki 1 szo-
bás lakás csodás panorámával 
13,8 MFt-ért teljes ügyintézés-
sel eladó. A lakás jól kiadható. 
Munkalehetősége, egyetemek, 
sí-környék. Érd.: 06-30-206-
5920, +4917676867515

Jánossomorján 792 m2-es tel-
ken 94 m2-es családi ház eladó. 
Iá: 19,9 MFt. Érd.: 06-30-291-
6771, 06-30-773-0207

Győrsövényházán új építésű 
lakónegyedben 900 m2-es épí-
tési telek eladó. A telken a köz-
művek közül csatorna és gáz 
található, többi a telek előtt van. 
M1-es autópálya 10 km-re, Győr 
25 km-re van. A településen Wal-
dorf iskola, óvoda, gyógyszer-
tár, orvos, fogorvos, posta stb. 
helyben van. Iá: 2,3 MFt. Érd.: 
06-20-535-0440

Mosonmagyaróváron 2005-
ben épült igényes, kiváló adott-
ságokkal rendelkező 68 m2-es II. 
emeleti lakás 5,2 m2-es erkély-
lyel eladó. Zárt udvar, 2 db kocsi 
beállóval. Alacsony rezsi, egye-
di cirkó gázfűtés. Igény szerint 
bútorozva! Iá: 22,8 MFt. Tel.: 
06-20-2290-574

Magyar utcai 10 m2-es üzlet-
helység/iroda eladó. Tel.: 
06-20-223-5815

Mofém-telepen eladó felújí-
tott 51 m2-es, 2 szobás lakás. 
Iá: 13,2 MFt. Érd.:  06-70-267-
3510, 06-30-507-1022

Mosonmagyaróváron vegyes 
övezeti besorolású 1500 m2-es 
építési telek eladó. Ár:_ 24 MFt. 
Érd.: +36-70-583-2130

Mosonmagyaróváron 2 szoba+-
nappalis sorházi lakás, egyedi 
mérőórákkal, kertrésszel eladó. 
Tel.: 06-30-497-5902

Eladó lakást, családi házat kere-
sek Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-70-908-8280

Mosonmagyaróváron Lőpor-, 
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, 
Lajta lakópark, gimnázium kör-
nyékéről keresek eladó családi 
házat. Tel.: 06-70-631-0034

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlőből 
és a Mosoni-Duna környékéről. 
Tel.: 06-70-419-9491

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlő-
ből és a Mosoni-Duna környé-
kéről. Tel.: 06-70-360-0377, 
06-70-342-7167

Mosonmagyaróváron a város-
központ közelében, de mégis 
csendes, nyugodt utcában eladó 
egy 570 m2-es összközműves, 
bekerített építési telek. Ára: 9,9 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Eladó családi házat keresek 
Ipartelepről, Lucsony és környé-
kéről, Halászi ltp., Liget lakó-
park, a Duna lakóparkból. Érd.: 
06-70-360-0715

Eladó lakást keresek a Városköz-
pontból. Tel.: 06-70-631-0034

Dunaszigetn, Galambosi 
részen közvetlen vízparti 5800 
m2-es építési telek eladó. Érd.: 
06-70-3636-297

Mosonmagyaróvár Centrumá-
ban eladó egy 2008-ban épült 
79 m2-es, 2 szoba + amerikai 
konyhás nappalis igényes, újsze-
rű, szigetelt téglalakás nagymé-
retű (40 m2) tetőterasszal, saját 
gázkazánnal, zárt udvarban kocsi 
beállóval. Ára: 85.000 Euró. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron a város-
központ közelében, de mégis 
csendes, nyugodt utcában eladó 
egy felújított 90 m2-es, 3 szoba 
+ nappalis egyszintes családi 
ház 440 m2-es telekkel, garázs-
zsal, kis pincével, gázkazánnal, 
műanyag ablakokkal, üj fürdő, új 
konyha, új burkolatok, új víz, vil-
lany, csatorna, fűtés, új kandal-
ló stb. Azonnal költözhető! Ára: 
25,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Levélen 330 m2-es telken eladó 
egy 2007-ben épült, 2 szinten 96 
m2-es, 3 szoba+nappalis, gáz-
fűtéses családi ház, kertre néző 
terasszal, 15 m2-es garázzsal, 
melléképülettel. Ár: 28,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron közel a 
Dunához, újonnan épülő 3 laká-
sos társasházban I. emeleti, 36 
m2-es, 1 szobás lakás leköthető, 
zárt udvarban, saját parkolóval. 
Átadás kulcsra-készen 2018. IV. 
negyedévben. Ár: 13,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
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Károly utcában új építésű 45 
m2-es zárt udvarban lévő bútoro-
zott társasházi lakás hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: 06-30-9-120-884

1 szobás, gázfűtéses lakás 
kiadó 1 max. 2 személynek. 
Dohányzók ne hívjanak! Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron 63 m2-es, 
3 szobás, teljesen felújított 
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 
06-30-301-2247

Mosonmagyaróváron különál-
ló, bútorozott lakás 1-2 fő részé-
re kiadó. (cserépkályhás). Tel.: 
06-20-393-2882

KIADÓ! Hosszú távra Mosonma-
gyaróváron igényes lakópark-
ban egy 120 m2-es, kétszin-
tes, 3 szoba+amerikai konyhás 
nappalis tégla családi ház, dup-
la garázzsal, riasztóval, közpon-
ti porszívóval, 350 m2-es parko-
sított telken. Bérleti díj: 750 Euró 
+ rezsi (2 havi kaució). Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróvártól 3 km-re 
Halásziban 80 m2-es, 3 szo-
ba-nappalis, 2 fürdős, újonnan 
bútorozott ház igényesnek kiadó 
kis kerttel, 2 kocsi beállóval. Ár: 
150.000 Ft/hó + rezsi + kaució. 
Érd.: 06-30-9366-930

Garázsok (5 db) kiadók a 
Várallyai György utcában. Tel.: 
06-30-9299-203

Kiadó családi házat keresek 
Mosonmagyaróváron vagy Halá-
szin. Tel.: 06-30-517-6114

Mosonmagyaróváron a Beach Club 
lakóparkban másfélszobás, 1. eme-
leti, nagyerkélyes, Dunára panorá-
más, bútorozott lakás zárt par-
kolóval hosszú távra kiadó, csen-
des életvitelű személy, esetleg pár 
részére. Dohányzás, kisállat kizárva! 
Bérleti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-20-481-6083

Belvárosi 4 szobás ház kerttel, 
garázzsal kiadó. Iá: 250.000 Ft/hó 
+ rezsi. Érdd.: 06-30-4140-164

Mosonmagyaróváron munká-
soknak 2-3-4 ágyas szobákban 
szállás kiadó. Saját zárható szo-
ba, hűtővel, tv-vel, internet van. 
Érd.: 06-20-552-8312

Kiadó a Móra ltp-en egy 52 m2-es 
igényes, teljesen bútorozott lakás. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-70-566-7906, 
krista.don@hotmail.com

Üzlet/iroda kiadó! Mosonmagya-
róváron a LINDEN SPAN KFT. telep-
helyén (Szellőrózsa u. 63., a  Halá-
szi úti benzinkút felöli oldalon) I. 40 
m2-es üzlet + 8 m2 étk., mosdó, II. 
25 m2-es üzlet + 8 m2 étk., mosdó. 
A két rész igény esetén összenyit-
ható. Érd.: 06-70-219-3688

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás 50 m2-es panellakás kiadó. 
Ár: 95.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó 
kaució. Érd.: 06-30-482-5446

Mosonmagyaróváron belváros-
hoz közel, családi háznál beren-
dezett garzon 1 fő részére kiadó. 
Tel.: 06-30-562-4753

LINDEN SPAN KFT. telephe-
lyén 110 m2 bútor-összeszerelő 
műhely + 30 m2 raktár és szoci-
ális helység kiadó. Előnyök: azon-
nal használatba vehető, önálló 
mellékhelységek (öltöző, mosdó), 
folyamatos munkaellátás lehető-
sége, frekventált elhelyezkedés, 
minden engedéllyel rendelkezik. 
Tel.: 06-70-219-3688

Halásziban 70 m2-es, 1 szo-
bás családi ház hosszú táv-
ra 1 pár részére kiadó. Tel.: 
06-70-554-0628

Balatoni 640 m2-es építési 
telek eladó Hévíz mellett. Tel.: 
06-20-223-5815

Hegyeshalomban családi házak 
és lakások reális áron eladók. 
Tel.: 06-30-268-6464

Mosonmagyaróváron, frekven-
tált helyen téglaépítésű társas-
házban 47 m2-es lakás eladó 
tárolóval, kocsi beállóval. Iá: 13,9 
MFt. Érd.: 06-30-432-9669

KIADÓ
Mosonmagyaróváron 65 m2-es, 
35 m2-es, 20 m2-es irodák 
kiadók, a szükséges infrastruk-
túrával, zárt udvarban parkolók-
kal. Tel.: 06-30-4747-116

Hegyeshalmi panzió Auszt-
riában dolgozó cégnek hosz-
szú távra kiadó - eladó. Tel.: 
06-70-250-7592

Termál Hotelben apartman 
heti, havi, akár hosszú távra is 
kiadó magánszemélynek vagy 
cégnek. Számlaképes! Érd.: 
06-30-9973-395

Kiadó 39 m2-es lakás 70.000 Ft/
hó + rezsiért a Cseresznyés utcá-
ban. Kaució: 100.000 Ft. Egész 
évre való tüzelő 51.000 Ft. Érd.: 
06-70-500-54-94

Mosonmagyaróváron albérlet 
kiadó, 28 m2. Ár: 65.000 Ft + 
rezsi. Tel.: 06-20-462-1300
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Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termék-rendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők. Érd.: 
06-30-495-15-65
Mosonmagyaróváron Laj-
ta lakókertben igényes lakás 
hosszú távra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó, 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-261-4050

Mosonmagyaróvár belváro-
sában felújított 2 szobás lakás, 
hőszigetelt téglaházban hosszú 
távra kiadó. Kisállat kizárt, kaució 
szükséges! Tel.: 06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron mini-gar-
zon, garzon, 2 szoba-nappa-
lis lakás, teljesen bútorozottak 
hosszú távra kiadók. 2 hó kaució 
szükséges! Tel.: 06-30-479-8346

Mosonmagyaróváron új építé-
sű, egyedi fűtésű bútorozott laká-
sok igényeseknek hosszú távra 
kiadók, kaució szükséges, kisál-
lat kizárt! Érd.: 06-30-398-7341

Jánossomorján albérlet kiadó 
Ausztriában dolgozó hölgy részé-
re. Tel.: 06-20-9-178-396

Autókozmetika kiadó Jánosso-
morján. Tel.: 06-20-9-178-396

Mosonmagyaróváron 1 vagy 
1,5 szobás albérletet keres 
nemdohányzó hölgy. Érd.: 
06-30-787-9985

Igényeseknek egyágyas és 
kétágyas szobák hosszú távra 
kiadók! A szobában zuhanyzó, 
WC, tv, internet. Közelben: tabak, 
nonstop ABC, étterem, buszmeg-
álló. Érd.: 06-70-935-6040

Külön-bejáratú lakrész kiadó 1 
(esetleg 2), nemdohányzó, meg-
bízható, rendszerető személynek. 
Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Gaz-
dász utcában 70 m2-es, 2 szo-
bás, részben bútorozott lakás 
kertrésszel kiadó. Ár: 110.000 Ft 
+ rezsi/hó + 2 havi kaució. Kisál-
lat kizárva! Tel.: 06-30-217-4983
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Apró Burkolást, térkövezést válla-
lok rövid határidővel. Gyors, 
pontos munkavégzés! Tel.: 
06-30-443-6818

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó  
folyamatosan bérelhető.  
Mosonmagyaróvár, Károly 
u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

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

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

Személygépkocsi bérelhető, 
akár kaució és km megkötés 
nélkül is, 5.000Ft/nap-tól. Tel.: 
06-70-394-8852

Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron, 3.000 Ft/
nap. Tel.: 06-70-394-8852, 
06-96-821-173

Autó bérbeadó 3.000 Ft/
nap vagy 75.000 Ft/hó. Tel.: 
06-20-351-1292

Személyautó bérelhető  
kaució és km megkötés  
nélkül autópálya  
matricával ellátva. Tel.: 
06-30-206-5858

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók, párkányok, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, 10 napos szállítási határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől! Kérjen ingyenes áraján-
latot! Vidéken is! Tel.: +36-30-
2350-927 Horváth Attila

DONATELLA BŐR-SZŐRME 
BUTIK! Januári, február akció! 
Irha - nerc - szőrmebundák 
30-50%-os kedvezménnyel 
a készlet erejéig. Malomszer 
üzletház középső sor. Tel.: 
06-30-678-4227
Mindig TV: 9 magyar csatorna 
digitális minőségben egyszeri 
kiépítési díjért, nincs havidíj. MIN-
DIG TV EXTRA: egyszeri kiépíté-
si díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hív-
jon! Szlovák tv csatornák vétele 
is megoldható analóg (magyar, 
szlovák, osztrák) és digitális –
DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel 
kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-386-13-38

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

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WIFI-n mégis 
lassú? Nem megy a WIFI az egész 
lakásban? Vírusos a gép? Meg-
oldom! Hívjon akár hétvégén is! 
Tel.: 06-30-526-1558

HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS 
A MÓRA FERENC ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁBAN! KEDD: 
17-18 óráig. Középsős és 
nagycsoportos óvodásokat 
várunk! Érd.: 06-30-479-1679; 
06-30-268-7808
REDŐNYJÁRAT indul hétvégen-
ként Mosonmagyaróvárra és kör-
nyékére! Redőnyök, szúnyoghá-
lók 10-20 % engedménnyel! 
Hőszigetelt alumínium redőnyök, 
reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kér-
jen ingyenes helyszíni árajánla-
tot! Minőségi árnyékolót 47 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
96/242-655, 06-30-204-0-205

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

Szőnyegtisztítás Felsőfo-
kon garanciával. Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás. Tel.: 
06-20-447-2726

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecslés. 
Zálogház (Kisalföld Áruház mel-
lett). Tel.: 96/215-808

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zást rövid határidővel vállalok. 
Tel.: 06-30-262-2008

Vállaljuk veszélyes helyeken 
lévők fák kivágását. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-70-2777-053

Építőiparban vállalkozol? Ha azt 
mondanám, hogy a piacon elér-
hető legjobb áron vásárolhatod 
meg az építőanyagot, az érdekel-
ne? Ha igen akkor hívj a 06-20-
264-1511-es számon!

Programozásban jártas korrepe-
titort keresek 16 éves fiam mellé. 
Tel.: 06-70-576-5064

Burkolást és kőműves munkákat 
vállalunk. Érd.: 06-30-6844-721 
Lelkes Tibor burkolómester EV.

Festést, kőműves munkát, bur-
kolást, szigetelést, lakások kül-
ső-belső felújítását vállalom, 
garanciával, rövid határidő-
vel. Kis munka is munka! Tel.: 
06-70-615-3039

Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Száraz, vegyes tűzifa konyhaké-
szen eladó. Tel.: 06-20-328-4057

Fakivágás, fakuglizás, haso-
gatás, bozótirtás, sövénynyírás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rend-
betétele, zöldhulladék elszállítá-
sa. Tel.: 06-20-328-4057

GYORSVARRODA! A volt MARY 
varrodás csajok új helyen a Károly 
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

Festés: új lakások glettelé-
sét, festését, régi lakások teljes 
körű felújítását vállalom. Tel.: 
06-20-418-8296
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Mosógépét, villany és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom, ha 
már nincs szüksége rá. Tel.: 
06-30-947-8414

Feleslegessé vált ócska vasat, 
kazánokat, villanymotorokat, gáz-
tűzhelyeket, mosógépét ingyen 
elszállítom. Tel.: 06-20-916-9800

Használt könyveket, porcelá-
nokat, horgászfelszereléseket, 
illetve hagyatékot vásárolok. 
Házkitakarítást vállalok! Érd.: 
06-20-381-4302

Teknőket, bontószéket, répaőr-
lőt, szecskavágót, lovas ekét, 
boronát, stokedlit, konyhakre-
dencet, szenes kályhát, gyalu-
padit, valamint hagyatékot min-
denféle tájházi dolgot vásárolok 
saját részre. Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek! Érd.: 06-20-977-
9690, 96/244-930

Régi szétszedett bútorok desz-
kái tűzifának eladó, 2.500 Ft/100 
kg, ingyenes szállítással. Tel.: 
06-70-597-1163

Star Wars Legok eladók. Bontat-
lan 2008-as ritkaságok, gyűjtői 
készletek. Tel.: 06-30-79-369-89

Figyelem! Vásárolok hagyaté-
kot, bontószéket, gyalupadot, 
régi bútorokat, tollat, szarva-
sagancsot, vadászhagyatékot, 
kis és nagy mennyiségben vas-
hulladékot, színesfémet. Érd.: 
06-20-350-5765

Szerszámgépek eladók:  
KSU 250 típusú szerszámkö-
szörű, 2 tengelyes fazékköszörű  
gép, RFH 75/1750 sugárfúró-
gép, FO32 oszlopos fúrógép,  
FA 13 asztali fúrógép,  
hidraulikus profilhengerítő gép 
X2T100, kisteljesítményű profil-
hengerítő, PA 12 nagyteljesít-
ményű plazmavágó, TUR 63S 
egyetemes eszterga eladó. Éred.: 
06-30-258-5504

Lakás kipakolást, költözte-
tést vállalok még használ-
ható holmikért cserébe. Tel.: 
06-70-5971-163

Új fa üveges bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitö-
mítéssel, kilinccsel, kulccsal, 
98x208-as méret (egyszárnyas 
kivitel) 57.900 Ft/db, valamint 
138x208-as (kétszárnyas kivitel) 
89.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. 
u. 13. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Akciós műanyag hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as méret, 
felül üveg betéttel, 5 pontos biz-
tonsági zárral + kilinccsel, kul-
csokkal, fehér színben jobbos 
és balos kivitelben eladók! Ár: 
57.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. 
u. 13. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Akciós-garázskapu, bukórend-
szerű, NOVUM márkájú, fehér 
színben, vadonatújan 1 év garan-
ciával 240x200-as, 240x210-es 
és 250x200-as méretben 79.900 
Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 13. 
Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Bontott kis- és nagymére-
tű tégla tisztítva eladó. Érd.: 
06-30-9366-930

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70-637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654

Vállalok villanyszerelési mun-
kákat Mosonmagyaróvár és 
Győr vonzáskörzetében. Érd.: 
06-70-356-2744

Fakivágás, gallyazás, darabolás, 
ágdarálás, tuskómarást vállalok 
Mosonmagyaróvár és 40 km-es 
körzetében. Igény esetén zöld-
hulladék elszállítás. Hívjon biza-
lommal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Nyílászárók szerelése, beál-
lítása, javítása, zárak karban-
tartása, javítása. Érd.: HOR-
VÁTH: 06-30-7473-213; KIMETY 
06-30-319-2687

Redőnyjavítás! Redőnyök, szú-
nyoghálók. Ugyanitt reluxák, sza-
lagfüggönyök. Rövid határidővel. 
Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-
213, KIMETY: 06-30-319-2687

Matematikából korrepe-
tálást vállalok általános és 
középiskolások részére. Érd.: 
06-30-376-5430

Festést, mázolást még 
tavalyi áron vállalok! Tel.: 
06-20-911-8907

Épületek Energetikai Tanúsítása 
Hő-kamerás vizsgálatok Napele-
mek telepítése. Tel.: 06-30-9564-
771, www.energiaexpert.hu

Fűtéskorszerűsítés – kazáncse-
re, illetve szerelvényezési mun-
kák! Tel.: 06-70-418-9799

Víz- és fűtésszerelés rövid 
határidővel, reális áron! Tel.: 
06-70-418-9799

Vízvezeték, szennyvíz – dugu-
lás elhárítás, központi fűtésszere-
lést vállalok Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-20-4879-377

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-62-26

BOLHAPIAC! A Pártok Háza 
alatt! Műszaki cikkek, kerékpá-
rok, fűnyírók  és bútorok nagy 
választékban. Hagyatékot meg-
vásárolok. Mosonmagyaróvár, 
Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-
Sz: 9-12, 13.30-17.00-ig. Érd.: 
06-20-5200-216

www.hasznaltablak.hu Új épít-
kezésből megmaradt és bontott 
nyílászárók nagy választékban. 
Raktárkészletről azonnal vihetők!

Hullámpala eladó, 500 Ft/db. 
Kisméretű tégla eladó, 30 Ft/db. 
Érd.: 06-30-262-9157



10 2018. január 19.10 2018. január 19.

Mosonmagyaróvári munkahely-
re várjuk erős fizikumú férfi mun-
kaerő jelentkezését habanyag 
gyártó munkakörben. Elvá-
rás: folyamatos műszak vállalá-
sa. Kiemelt kereseti lehetőség, 
útköltség térítés, szállás/albér-
let támogatás. Jelentkezni lehet 
a: +36-30-530-4028-as számon 
vagy Mosonmagyaróvár a palánk 
utca 1-ben. Nyilv.szám: 10/2011.

Határon lévő pénzváltással és 
autópálya matrica-értékesítés-
sel foglalkozó irodánkba mun-
katársat keresünk irodavezetői 
munkakör betöltésére. Kedvező 
munkaidő beosztás, kiemelke-
dő bérezés! Fényképes önélet-
rajzokat a bbaznai@gmail.com 
email címre várjuk.
Házvezetést, beteggondo-
zást vállalok több éves auszt-
riai tapasztalattal Burgenland 
területén, ott-lakással. Érd.: 
96/218-559

„C” jogosítvánnyal rendelke-
ző mosonmagyaróvári vagy kör-
nyéki sofőrt keresek nemzetközi 
munkára, 12 tonnás autóra. Érd.: 
06-30-9749-374

Lovász munkatársat keresünk 
bentlakással Halásziban. Érd.: 
06-30-505-9106

Állandó délelőttös munkabeosz-
tással szobalányt, valamint heti 
3 délelőttre konyhalányt hegyes-
halmi Rózsa csárdába felveszünk. 
Kijárást céges autóval biztosítjuk. 
Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Tel.: 06-30-631-6874

Férfi raktárost keresünk zöld-
ség-gyümölcs nagykereske-
désbe, „B” kat. jogosítvány-
nyal. Érd.: 06-20-3557-445, 
06-20-3240-719

Szépségszalonba: fodrászt, koz-
metikust (lehet kezdő is), műkör-
möst alkalmazotti viszonyba fel-
veszünk. Érd.: 06-30-987-2496

Ápolásra, kisegítésre keresek 
idős, mozgásában korlátozott, 
súlyosan beteg feleségem mel-
lé ápolásban jártas személyt, 
heti 25-30 órában, Jánosso-
morjára. Lehet nyugdíjas is. Tel.: 
06-20-9477-117

Gyakorlattal rendelkező pultos 
hölgyet keresünk mosoni borozó-
ba. Érd.: 06-20-488-5570

Ácsot, 1 fő vezető beosztás-
ba felveszünk. Elvárás: szak-
mai tapasztalat, „B” kategóriás 
jogosítvány. Kiemelkedő kereseti 
lehetőség! Érd.: 06-30-451-9717

Mosonmagyaróvári kisbolt-
ba kisegítő eladónőt felve-
szünk másodállásba. Idősebb 
hölgyek jelentkezését is vár-
juk, lehet nyugdíjas is! Érd.: 
06-70-625-9054
Ácsok mellé segédmunkásokat 
keresünk. Érd.: 06-30-451-9717

Ács szakmunkásokat keresünk 
kiemelkedő fizetéssel. Érd.: 
06-30-451-9717

Mosonmagyaróvári vendég-
lőbe szakácsot főállásba felve-
szek. Kezdők jelentkezését is vár-
juk! Tel.: 06-30-2160-594

Konyhai kisegítő hölgyet kere-
sünk teljes- vagy részmunkaidő-
ben hétfőtől péntekig a moson-
magyaróvári Nimród étterembe. 
Jel.: 06-30-226-2749 vagy info@
nimrodetterem.hu

Mosonmagyaróvári cukrászat-
ba munkatársat keresünk. Tel.: 
06-30-3767-283

Hosszú távú, 3 műszakos mun-
kalehetőséget kínálunk Halá-
szin. Feladat szivacsok csoma-
golása, dobozolása, ragasztása. 
Céges buszjárat Mosonmagya-
róvárról. Cafeteria+teljesítmény 
bonusz+szállás/albérlet támo-
gatás. Érd.: 06-30-530-4028, 
vagy személyesen: Mosonma-
gyaróvár, Palánk utca 1. Nyilv.
szám: 10/2011.

Divat webáruház terméke-
ink csomagolására hegyeshal-
mi munkahelyre várjuk munka-
vállalók jelentkezését betaní-
tott jellegű munkára. Kínálunk 
cafeteria+ teljesítmény bonusz+ 
céges buszjárat. Jelentkezni lehet 
a +36-30-530-4028-as számon 
vagy Mosonmagyaróváron a 
Palánk utca 1-ben. Nyilv.szám: 
10/2011

Turizmusfejlesztési projecthez 
keresünk segítő partnert vagy 
asszisztenst. Érd.: 06-30-956-
1539, 06-70-226-2420

Háztartásom karbantartására 
csinos, fiatal hölgyet keresek: 
takarítás, mosás, egyebek. Érd.: 
06-70-511-3399

Portás állásra munkatársa-
kat keresünk Mosonmagya-
róvár és környékéről. Érd.: 
06-20-360-7510

Alkalmi munkára (tedd ide, tedd 
oda munkára) férfi kollégát fel-
veszek, rugalmas időbeosztás-
sal, 4-6 órára. Bezenye és kör-
nyéki jelentkezését várom! Tel.: 
06-70-4155-645

Ausztriai Kittsee-be homlokza-
ti hőszigetelésben jártas mun-
kavállalókat keresünk. Alvállal-
kozók regisztrációját biztosítjuk. 
Érd.: 06-20-613-7004

Takarítókat keresünk rész-, illet-
ve fő munkaidőben Mosonmagya-
róvár és környékéről. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-20-360-7510

Minerva hotel szobaasszonyt 
és konyhalányt felvesz. Érdek-
lődés a helyszínen: Mosonma-
gyaróvár, Erkel F. u. 2. Tel.: 
06-70-363-0051

Mosonmagyaróvár és környé-
kén takarítást vállalok, gép-
kocsival rendelkezem. Tel.: 
06-30-3966-546
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Mosonmagyaróvári, elektronikai 
rendszereket gyártó cég keres 24 
év alatti, akár pályakezdő férfit 
betanított munkára teljes munka-
időben. Nem gyári, soron végzen-
dő munka! Fiatalos csapat, kor-
rekt alapbér, bonuszok, béren 
kívüli juttatások, szabad hétvé-
gék és ünnepnapok! Előny: „B” 
kat. jogosítvány, IT vagy elektro-
nikai alapismeretek. Tel.: 06-70-
4200-365, E-mail: hr@optime.hu

Mosonmagyaróvári Flexum Zrt. 
Termál és Gyógyfürdő 40 és 60 év 
közötti takarítónőket keres, lehet 
nyugdíjas is. Valamint udvari 
munkásokat is felveszünk a Ter-
málfürdőbe. Feltétel: megbízha-
tóság, büntetlen előélet. Jelent-
kezés: Mosonmagyaróvár, Kígyó 
u. 2. Termálfürdő bejárat.

Műkörmöst keresünk. Tel.: 
06-30-915-9327

Mosonmagyaróváron apartma-
nok takarítására hölgyet keresek, 
Friss nyugdíjas jelentkezését is 
várom! Tel.: 06-30-398-1763

ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt, 
lakatost, segédmunkást jó kere-
seti lehetőséggel felvesz. Éred.: 
06-30-643-4109

BODI TRANS MOSONSZOLNOK; 
„B” kategóriával rendelkező és 
nemzetközi árufuvarozásban gya-
korlattal rendelkező sofőrt keres. 
Tel.: 06-30-398-1760

Ausztriai Nightclub munká-
ra keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Signora szépségszalonba kere-
sek fodrász, pedikűrös szakem-
bert alkalmazottnak, jó kerese-
ti lehetőséggel, beugrós is lehet. 
Érd.: 06-70-417-9908

Alkalmi segédmunkást házkörüli 
és egyéb segédmunkára,  illetve 
festésre keresek másodállásba 
Mosonmagyaróvárra. Friss nyug-
díjas is lehet. Jogosítvány előny. 
Tel.: 06-30-9366-930

Lajta csárda önállóan dolgozni 
tudó felszolgáló hölgyet, kony-
halányt azonnali kezdéssel fel-
vesz. Tel.: 06-70-940-9383

Linden Span KFT. asztalosipari 
betanított munkást keres. Tel.: 
06-70-219-3688

Magyaros vendéglő munkájá-
ra igényes, főzni tudó és szerető 
szakács kollégát keres. Jelent-
kezőket várjuk a vendéglőben: 
Magyar u. 3. érd.: 06-96/576-365

Ausztriai munkahelyre gipsz-
kartonozni tudó festőket teljes 
bejelentéssel felveszünk. Érd.: 
06-70-506-7703

Bezenyei Reál Élelmiszerüzlet-
be bolti eladót rész-, illetve teljes 
munkaidőben felveszünk. Szak-
képzettség nem feltétel! Érd.: 
06-30-644-9470

KÉZILÁNY munkakörbe kere-
sünk megbízható munkatársat 
a mosonmagyaróvári GABEN 
étterembe. Vidám csapat, 
kedvező beosztás és bérezés. 
Jelentkezés: 06-30-688-4572
Jánossomorjára panzióba szo-
baasszonyt felveszünk. Friss 
nyugdíjas jelentkezését is várom! 
Tel.: 06-70-249-3626

Kényelmes munkaidőbe (egy 
műszakos 8 órás) SZAKÁCS 
jelentkezőt keresünk Moson-
magyaróvárra. Feladat: menü és 
egyszerű a’la carte elkészítése. 
Fiatalos nyugdíjas is örömmel 
várunk és kezdőt is betanítunk. 
Jelentkezés: 06-30-525-4748

Kebap büfébe mosonmagyaró-
vári alkalmazottat keresünk, jó 
kereti lehetőséggel! Érd.: 06-70-
330-7023, 06-30-560-3895

Bejáratott virágüzlet gyakorlattal 
rendelkező, vagy ügyes kezű kol-
léganőt keres. Jelentkezni: sze-
mélyesen az üzletben: Kökény u. 
11., vagy tel.: 06-30-458-3695
Mosonmagyaróváron helyi lako-
sú női alkalmazottat keresünk 
Fornetti üzletünkbe. Tel.: 06-70-
330-7023, 06-30-560-3895

Nyerges szerelvényre heti 2 fix 
kiszámítható körmunkára tapasz-
talt gépkocsivezetőt keresünk. 
Hétvége + általában heti itthon 
alvás! Ha unod már az uniózást, 
hívj bátran! Tel.: 06-20-334-7563

Nachtkellnerin mit Praxis für 
Innenstadtcafe im 1. Bezirk in 
Wien Gesucht. 3 Tage Dienst 3 
Tage frei. +43-676-6452111 
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Pozsgai Hidraulika Kft. Moson-
magyaróváron felvételre keres 
géplakatost, szerkezetlakatost, 
mezőgazdasági gépszerelőt, 
hajtott szerszámos CNC eszter-
ga és hagyományos forgácsoló 
gépekre forgácsoló szakembe-
reket. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk! Amit kínálunk: folyama-
tos képzési lehetőség, útiköltség 
térítés, Cafeteria, teljesítménya-
rányos bérezés. Jelentkezni: 
allas@pozsgaihidraulika.com 
Tel.: 06-70-335-8997 (szerelő) 
06-70-336-6149 (esztergályos).

HOTEL BAROKK Hegyeshalomban 
felvételre keres nyelveket beszé-
lő recepcióst és szobaasszonyt. 
Éred.: 06-70-413-9255

Azonnali belépéssel éjsza-
kai pékáru terítésre és raktári 
munkára sofőrt keresünk. Tel.: 
06-30-214-8816

Kisállat kereskedésbe keres-
kedelmi gyakorlattal rendel-
kező munkatársnőt keresünk. 
Érd.: H-P; 9-12 óra között: 
06-30-928-7238

Ács-állványozót, segédmun-
kást, gipszkartonozásban jár-
tas kollégát felveszek. Érd.: 
06-30-262-9157

Raktári dolgozó munkakör-
be egy, ill. két műszakos 8 órás 
beosztással keresünk férfi beta-
nított fizikai munkára munka-
társakat, (5 napos munkahét, 
kivételes esetekben szomba-
ti munka) mosonmagyaróvári 
munkahelyre. Kereseti lehető-
ség: nettó 1.000 Ft/óra. Utazá-
si támogatás: gépkocsi haszná-
lat költségtérítés, bérlet. E-ma-
il: iroda.instant@gmail.com. Tel.: 
+36-70-430-3244

Pozsgai Hidraulika Kft. irodai 
kisegítőt keres vevőszolgálati és 
adminisztratív feladatok ellátásá-
ra. Elvárások: Word, Excel isme-
rete, B-kategóriás jogosítvány, 
autóvezetésben jártasság, jó 
problémamegoldó készség, fele-
lősségtudat. Diákok, vagy nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. 
Érd.: pozsgaihidraulika.com Tel.. 
06-70-336-1478

C” kategóriás jogosítvánnyal, 
nagy fülkés, MAN 12 tonnás 
teherautóra nemzetközi gépko-
csivezetőt keresünk. Korrekt csa-
ládi cég! Érd.: 06-20-334-7563

Hegyeshalmi Stettni Klub pultos 
kolléganőt keres. Szakképzettség 
nem feltétel! Akár pályakezdők 
jelentkezését is várjuk! Fényké-
pes önéletrajzzal a stettniklub@
gmail.com e-mail címen lehet 
jelentkezni!

Béres Gumi Kft. mosonmagyaró-
vári telephelyére (9200. Moson-
magyaróvár, Gabonarakpart u. 
4-6.) férfi munkatársat keres 
fizikai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség, cafetéria. Fényké-
pes önéletrajzokat a beresgu-
mi@beresgumi.hu e-mail cím-
re várjuk. 

Idősek gondozását vállalom 
ott-lakással, vagy odajárással. 
Bér megegyezés szerint. Érd.: 
+36-30-373-9769

Kőművest és építőipari segéd-
munkást felveszek építőipari vál-
lalkozásomba, hosszú távra! Érd.: 
06-30-2046-929

Legyen egy alkotó csapat tag-
ja! JCB mini kismarkolóra gép-
kezelőt és karbantartót keresünk. 
Kiemelt bérezés, szabad hétvége. 
Tel.: 06-20-226-1218

Parkcenterben lévő Non-Stop 
működő Nemzeti Dohányboltba, 
főállású munkakörbe eladót kere-
sünk! Jelentkezi a: motabakbt@
gmail.com-ra fényképes önélet-
rajzzal lehet!
Homlokzatszigetelésben, 
gipszkartonozásban, kőmű-
ves munkákban, festésben jár-
tas szakemberek jelentkezését 
várjuk. Érd.: 09.00-17.00 óra 
között. Tel.: 06-30-396-0014
Az Aqua Hotel Termál csapatá-
ba keres munkatársat RECEPCIÓS 
munkakörbe. Elvárások: német 
nyelvtudás, jó kommunikációs 
és problémamegoldó képesség. 
Amennyiben ajánlatunk felkeltet-
te érdeklődését, kérjük, küldje el 
részünkre fényképes önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre: aquaho-
tel@t-online.hu vagy személye-
sen: Aqua Hotel Termál Moson-
magyaróvár, Kígyó utca 1. címre.
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Építőipari vállalkozás ácsokat, 
betanított ácsokat, segédmunká-
sokat keres folyamatos munká-
ra, kiemelt bérezéssel, azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06-30-997-0087

Mosonmagyaróvári vegyipari 
cég keres targoncavezetői vizs-
gával rendelkező férfi munka-
erőt kétműszakos munkarend-
be. Elérhető bér: 1.900 Ft/óra. 
Érdeklődni munkanapokon 6-14 
óra között: +36-20-985-4190-es 
mobilszámon lehet. 

Mosonmagyaróvári étterem 
gyakorlattal rendelkező felszolgá-
lót keres, német nyelvtudás szük-
séges! Érd.: 06-20-4444-301

Ausztriai munkára festőket kere-
sek. Érd. 06-70-506-7703

Mosonmagyaróvári vegyipari 
cég keres ipari üzem takarításá-
ra férfi munkaerőt egyműszakos 
munkarendbe. Bér: 1.500 Ft/óra. 
Érdeklődni munkanapokon 6-14 
óra között: +36-20-985-4190-es 
mobilszámon lehet.

Munka Ausztriában! Friss határ 
menti állásajánlatok közvet-
lenül a munkaadóktól. www.
munkaausztriaban.hu, Tel.: 
06-20-462-1300

Beugrós diszpécsert keresünk 
hétvégére. Tel.: 06-70-770-1319

Mosonmagyaróvári szépség-
szalonba gyakorlattal rendelke-
ző kozmetikust keresek. Érd.: 
06-96/207-283

Felszolgáló, szakács és konyha-
lány munkakörbe felvételt hirde-
tünk. Tel.: 06-20-3121-792

Mosonmagyaróvári étterem 
szakácsot és pizza-szakácsot 
felvesz. Tel.: 06-20-4444-301

Pedikűröst és masszőrt felve-
szünk. Tel.: 06-30-915-9327

Büfé kocsiba főzni tudó eladót 
keresünk Jánossomorjára. Érd.: 
06-30-915-9327

Fodrászt felveszünk magas fix 
fizetéssel. Érd.: 06-30-915-9327

Neudorfi üzletbe keresek vállal-
kozó pedikűröst és műkörmöst. 
Tel.: 06-70-327-1851

Taxi-központ diszpécsert keres 
helyi nyugdíjas személyében. 
Tel.: 06-20-442-1758

Takarítónőt kiemelt bérezés-
sel, azonnali belépéssel felve-
szünk, mellékállásként is. Tel.: 
06-20-977-4302

Hédervári lovarda szakképzett 
lovas oktatót keres, azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-30-630-4471 
vagy info@hedervarilovasklub.hu

Péket, beugrós péket, péktanulót 
keresünk. Tel.: 06-30-214-8816

Mosonmagyaróvári Erika szép-
ségszalon kisegítő fodrászt keres. 
Tel.: 06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári KFT tit-
kárnőt keres, azonnali kez-
déssel. Német nyelvtudás fel-
tétel. Alap szlovák nyelvtudás 
előny, de nem feltétel. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal, 
fizetési elvárással e-mailben: 
szg.operator@gmail.com
Nagymennyiségű menüfő-
zésben gyakorlott munkatársat 
keresünk azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezés, szakács vég-
zettség nem szükséges. Érd.: 
06-30-235-7630

Mosonmagyaróvári és hegyes-
halmi benzinkutakra női pénztá-
rost és férfi kútkezelőket kere-
sünk. Érd.: 06-30-9-120-884

Villanyszerelő vállalkozásom 
önállóan dolgozni tudó vil-
lanyszelőket és villanyszere-
lésben jártas fiatal segédmun-
kást keres azonnali belépéssel. 
Bérezés: megegyezés alapján. 
Tel.: 06-30-552-3101 Moson-
magyaróvár és környéke. 
HAPPY DAY mini-bölcsőde fel-
sőfokú végzettséggel kisgyer-
meknevelőt felvesz. Fényképes 
önéletrajzokat info@pillangoovo-
da.hu címre várjuk.

Könyvelőiroda 1 fő önállóan dol-
gozni tudó mérlegképes köny-
velőt keres német nyelvtudással, 
valamint 1 fő gyakorlattal ren-
delkező adatrögzítőt. Szakmai 
önéletrajzokat az alábbi címre 
kérjük: info@szuperprint.hu
Br. 1.000 Ft-os órabér + borra-
való! Pultos lányokat keresek. 
Csak dolgozni akarók hívjanak! 
Érd.: 06-30-632-6669

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég kőművest felvesz. Érd.: 
06-20-2216-701

Ácsot, tetőfedőt, vagy ezekben, 
a szakmákban jártas dolgozót, 
kiemelt bérezéssel felvennék. 
Érd.: 06-20-9-457-593
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