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Mosonmagyaróváron a Gálo-
si Soma utcában nyeles telken 
65 m2-es ikerház 250 m2-es tel-
ken, decemberi átadással kulcs-
ra-kész állapotban eladó. Iá: 29,9 
MFt. Tel.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
építési telek a városközpont közelé-
ben, de nyugodt, kertvárosi részen 
eladó 30%-os beépíthetőséggel. 
Összes közmű a telek előtt. Ára: 
13,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Árcsökkenés! 54 m2-es, 2 szo-
bás, központi helyen lévő tégla-
lakás telekhányaddal, melléképü-
letekkel eladó. Iá: 16,4 MFt. Tel.: 
06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron a Major Pál 
utca 37-ben teljesen felújított csalá-
di ház kulcsra-kész állapotban, 500 
m2-es telken eladó. Iá: 34.990.000 
Ft. Kisebb házat, vagy panellakást 
beszámítok! Tel.: 06-30-9366-930

Kertkapcsolatos 42 m2-es, 1 
szobás, teljes körűen felújított 
téglalakás Mosonmagyaróváron 
eladó. Mosoni belvároshoz és 
Dunához közeli. Beépített kony-
hagépek, alacsony rezsi! Tel.: 
06-70-254-6557

INGATLAN
Eladó Mosonmagyaróváron, a 
bevásárló központokhoz közel 
új építésű, 1. emeleti, 3 szobás, 
exkluzív, üvegteraszos lakás. 
Emeltszintű, szerkezet-kész, 
átadás ideje: 2020. január. Ár: 
22.998.000 Ft. Hitelre is (törlesz-
tő részlet, akár már havi 73.0000 
Ft-tól). Érd.: 06-20-552-83-12

Dunaszigeten a Nagyzátonyi 
ágnál 1,4 ha-os vízparti telken 
eladó egy felújított 100 m2-es 
családi ház melléképületekkel, 
saját stéggel. Ára: 210.000 EUR. 
Érd.: 06-30-413-9346

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

Erkel Ferenc úton eladó egy Móra 
udvarra néző 2. emeleti, 2 szo-
ba-hallos panellakás szép álla-
potban, részben felújítva. Azon-
nal költözhető! Iá: 19,2 MFt. 
Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 
06-20-433-7710

Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 812 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt.  Érd.: 
06-30-588-3852 

Ipari vagy szolgáltatás cél-
jára 1952 m2-es építési telek 
Mosonmagyaróváron, a Fer-
tő-soron eladó. Ár: 30.000.000 
Ft. Érd.: 06-70-583-2130
Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelíthető 
helyen téglaépítésű társasházban 
eladó I. emeleti 58 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, jó állapotú lakás, 
tárolóval, jó parkolási lehető-
séggel. A jelenlegi bérlő, hosz-
szú távra (5 évre) tovább bérelné 
a lakást. Ár: 19.900.000 Ft. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Szent 
István király úton értékesítésre 
kínálunk 4 db teljesen új, most 
épülő lakásokat, 50-80 m2 között. 
Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron, Majo-
rokban a park mellett új épí-
tésű 70 m2-es családi ház kis 
kerttel, kulcsra-kész állapotban 
eladó. Iá: 32.990.000 Ft. Tel.: 
06-30-9366-930

Dunaszigeten vízparttól 50 
méterre igényes, teljesen alá-
pincézett kétszintes faház sza-
unával, kandallóval, kerti kiülő-
vel, 2 db fürdőszobával, 2 szoba 
+ amerikai konyhás nappalival, 
240 m2-es igényes telken, teljes 
berendezéssel eladó. Ára: 62.000 
EUR. Érd.: 06-30-413-9346

Már csak 3 db lakás maradt! 5 
%-os ÁFA! Városközpontban, 
most épülő 4 emeletes, liftes 
társasházban eladó egy IV. eme-
leti, 46 m2-es, 2 szoba+nappa-
lis, erkélyes lakás, saját parkoló-
val, fűtés-készen. Átadás: 2020. 
március. Ár: 20,22 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csendes, 
pormentesített utcában új építésű 
ikerházban eladó egy földszinti 65 
m2-es, 2 szoba+amerikai kony-
hás nappalis, teraszos lakás, 250 
m2-es telekkel. Átadás még idén, 
kulcsrakészen. Ár: 29,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Enge János utcában 32 m2-es 
társasházi lakás tulajdonostól 
eladó. Ár: 17.600.000 Ft. Érd.: 
+36-30-453-7782

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű, jó elosztású kertkapcso-
latos garzonlakás berendezés-
sel együtt zárt parkolóval eladó. 
Tel.: 06-30-630-7328

Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 832 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt.  Érd.: 
06-30-989-2485 

Hegyeshalomban 3 szobás 
felújítandó családi ház eladó. 
Telek: 950 m2. Iá: 25,9 MFt. Tel.: 
06-30-270-4130

Mosonmagyaróváron a város-
központban 55 m2-es, 2 szo-
ba-hallos, erkélyes, részben fel-
újított panellakás eladó. Iá: 18,4 
MFt. Érd.: +36-30-267-4292

Mosonmagyaróváron, a Károly 
úton felújítandó 49 m2-es föld-
szinti panellakás, saját táro-
lóval eladó. Iá: 17 MFt. Érd.: 
06-70-275-0311

Móra ltp-en 1. emeleti, 53 m2-es, 
2 szoba-hallos lakás eladó. Fűtés-
korszerűsített, saját mérőkkel fel-
szerelt, műanyag ablakok redőny-
nyel, saját tároló. Ár: 18,5 MFt. 
Érd.: 06-20-243-5480
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Mosonmagyaróváron a város-
központban 2001-es építésű 
téglaházban 75 m2-es, 3 szo-
bás lakás kiadó. Részben búto-
rozott, konyhagépekkel felsze-
relt. Elsősorban hosszú távra, 
családok jelentkezését várjuk. 
Ár: 1250.000 Ft/hó + rezsi. Érd.: 
06-20-239-2616

Mosonmagyaróváron új építé-
sű, modern, bútorozott 55 m2-es 
lakás alacsony rezsivel, par-
kolóval hosszútávra kiadó. Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Dohányzás, kisállat kizárva! 
Tel.: 06-30-273-6017

Szoba kiadó 1 nem dohányzó, 
megbízható személynek gázfűtéses 
lakásban. Érd.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a belvá-
rosban, hőszigetelt téglaházban 
2 szoba + erkélyes, bútorozott 
lakás hosszútávra kiadó. Kaució 
szükséges. Kisállat kizárt. Érd.: 
06-30-398-7341

Móra ltp-en kiadó 2 szoba hal-
los lakás hosszú távra. Dohány-
zás, kisállat kizárva. 100.000,-Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-960-3355

Mosonmagyaróváron a Bartók 
Béla úton távfűtéses 25 m2-es 
szoba kiadó, elsősorban 50-60 
év körüli hölgyek részére. Tel.: 
06-30-605-4213

KIADÓ
Egy- és kétszemélyes, felújított 
és berendezett apartmanok hosz-
szútávra kiadók. Csendes, nyu-
godt környezet, a várostól 1,5 
km-re. Zárt parkoló, a kapuban 
buszmegálló, bicikliút a városig, 
illetve Rajkáig. Mosási- és főzé-
si lehetőség! Az apartmanban: 
zuhanyzó, WC, TV, Internet. Érd.: 
06-70-935-6040

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó-ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
200/300 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron a Fő út 
16-ban 33 m2-es üzlethelyiség 
(jelenleg irodaként működik) janu-
ártól kiadó. Tel.: 06-20-951-3052

Kormos István ltp-en (bölcsőde 
mellett) 17,5 m2-es üzlethelyiség 
január 1-től hosszútávra kiadó, 
üzletnek vagy irodának. Érd.: 
06-30-206-2872 (9.00-17.00-ig)

Mosonmagyaróváron Mosonyi 
Mihály úton 1 szobás garzonla-
kás kiadó. Érd.: 06-30-564-4582

Mosonmagyaróváron az Ori-
gó lakóparkban 2. emeleten 2 
fő részére 45 m2-es lakás kiadó. 
Háziállat kizáró ok! Ára: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-3192-492
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Beach lakótelepen 60 m2-es, 1. 
emeleti lakás kiadó. Számlaké-
pes! Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi 
+ kaució. Tel.: 06-30-9299-203

Halásziban központban gázfû-
téses, szigetelt 50 m2-es lakás 
kiadó. 80.000 Ft/hó+rezsi+kau-
ció. Érd.: 06 30 9366 930

Mosonmagyaróváron apartma-
nok munkásoknak kiadók, 2-3-
4 ágyas szobákkal, 28 főig. Tel.: 
06-70-249-3626

Szoba kiadó Mosonmagyaró-
váron, szép helyen, kezdő rosz-
sz lánynak, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-30-316-6360

Mosonmagyaróváron újszerű 
1,5 szobás lakás kiadó. Ár: 95.000 
Ft/hó. Érd.: 06-70-606-7506

Rajkán üzlethelyiség kiadó. PRE-
DAJNÁ MIESTNOST DO PRENÁJMU: 
V RAJKE. Tel.: 06-30-439-8247

1 szoba összkomfortos gázfű-
téses kis-lakás kiadó 1 nem 
dohányzó, rendszerető személy-
nek. Érd.: 06-20-223-5815

Jánossomorján garzonlakás 
kiadó hölgy, illetve házaspár 
részére. Tel.: 06-20-9178-396

Mosonmagyaróváron 50 m2-es 
üzlethelyiség kiadó a Palánk utcá-
ban. Érd.: 06-30-558-6095

Mosonmagyaróváron apart-
man teljes berendezéssel kiadó 
1-2 fő részére. 90.000,-Ft/hó 
fűtéssel (+ víz, villany) + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

2020 márciusától Moson-
magyaróvár városközpontjá-
ban zárt udvarban garázsok és 
autó beállók bérelhetők. Érd.: 
06-20-435-2386

Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termékrendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron, az Ipar-
telepen 100 m2-es raktárhelyi-
ség kiadó. Tel.: 06-30-974-9374

Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, 
különböző méretben, parkolási lehe-
tőséggel. Érd.: 06-30-4747-116

Összkomfortos apartman 1 
személy részére kiadó. Tel.: 
06-70-6031-031

Mosonban üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-568-3774

Mosonmagyaróváron a sétá-
ló utcában üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróváron szobák 
kiadók! Tel.: 06-30-758-2625

Mosonmagyaróváron fiatal lány 
2 szobás albérletbe lakótársat 
keres, hölgy személyében. Érd.: 
06-30-458-5170

Mosonmagyaróvár csendes, 
nyugodt környékén 64, 82 
m2-es lakás, garázzsal, táro-
lóval hosszútávra bútorozot-
tan kiadó. Bérleti díj: 500 EUR/
hó + rezsi. 2 havi kaució szük-
séges! Tel.: 06-30-474-9547
Mosonmagyaróváron 60 m2-es, 
2 szobás, berendezett, első eme-
leti társasházi lakás, zárt udvar-
ban parkolóval kiadó. Ár: 140.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-20-9-145-145
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Apró Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, festés, tapétázás. Tel.: 
06-70-434-0125

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

Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

Lakások felújítását, építését, szi-
getelését, gipszkartonozását és 
festését vállaljuk. Keressen biza-
lommal! Tel.: 06-30-872-0689

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilinccsel, 
kulcsokkal, fehér színben, job-
bos és balos kivitelben eladók. 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbfnyila-
szarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597

Megrepedezett házak falainak 
összepántolása, alaperősítés, 
fal-alászigetelés fűrésztechniká-
val, kőművesmunkák, burkolás, 
gipszkartonozás vállalása a +36-
20-435-3710 telefonszámon!

Épületek villanyszerelését, boj-
lerek javítását rövid határidő-
vel vállalom. Tóth Norbert ev. 
Tel.: +36-20-970-2611
Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Gazdabolt - mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. - Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 8. Tel.: 
+36-20-3258-606
Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Gyors, megbízható munka, garan-
ciával! Tel.: 0036-30-9949-538

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendég-
látás-szervező, Vendéglátó üzlet-
vezető, Vendéglátó eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
Tel.: 06-70-593-2232, www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nék, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-426-50-43

Gyorsvarroda! A volt Mary Var-
rodás csajok új helyen a Károly 
u. 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az Internet, Wi-fi-n még-
is lassú? Nem megy a Wi-fi az 
egész lakásban? Vírusos a gép? 
Megoldom! Hívjon akár hétvégén 
is! Érd.: 06-30-526-1558

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető! Mosonmagyaró-
vár, Károly út 34/b. (víztoronynál). 
Tel.: +36-30-9390-169

Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya matri-
cával! Tel.: 06-30-206-5858

Utánfutó bérelhető Mosonmagya-
róváron 3500 Ft/nap. Tel.: 06-70-
394-8852, 06-96/821-173

Személy- és tehergépkocsi 
bérelhető akár kaució és km 
megkötés nélkül is Mosonma-
gyaróváron! 6000 Ft/naptól. Tel.: 
06-70-394-8852

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók, harmonikaajtók, stb. kedvez-
ménnyel, garanciával, rövid hatá-
ridővel mosonmagyaróvári szak-
embertõl. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánlatot! 
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-
927, Horváth Attila, www.redo-
nyosattila.hu

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 49 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
96/242-655, 06-30/ 204-0-205 
www.hericsredony.hu 

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

Hagyományos Ovisúszás a 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Kedd: 17.00-18.00 órá-
ig - haladó csoport, szer-
da:17.00-18.00 óráig - kez-
dő csoport. Középsős és 
nagycsoportos ovisokat 
várunk! Érd.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808
Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók engedmény-
nyel. Redőnyök, szúnyoghálók 
javítása: 06-96/245-064 

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zást vállalok. Börzsei Zoltán: 
06-30-577-3284
Festést, kőműves munkát, szi-
getelést, burkolást, térköve-
zést, tetőmosást, házak, laká-
sok külső-belső felújítását válla-
lom. Rövid határidővel. garanci-
ával! Kismunka is munka! www.
kismunkaismunka.hu, Tel.: 
06-70-615-3039

Mindig TV Extra: egyszeri kiépí-
tési díj + havi díj - további előfi-
zetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális - DAB + (szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Érd.: 
06-30-526-1558

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Vízvezeték – központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany éksze-
rekre, ezüst tárgyakra, régiségek-
re, festményekre, egyes műszaki 
cikkekre. Arany ékszerek árusítá-
sa kedvező áron. Régi képcsarno-
ki képeket, hagyatékot vásárolok. 
Ingyenes értékbecslés. Zálogház 
(Kisalföld Áruház mellett). Érd. 
06-96-215-808

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, lapos-tető 
szigetelés, tetőjavítás, kúpcsere-
pek malterozása, kémények átra-
kása, beázások elhárítása. Érd.: 
06-70-663-7327, www.teto-
bau.hu

Beázik a tető? Cseréptetők, pala-
tetők, lapos-tetők javítása, bádo-
gos munkák, ereszcsatornázás, 
tetőfedés, lapos-tető szigetelés, 
kémények javítása, kúpcsere-
pek kikenése, épületek külső-bel-
ső felújítása, javítások vállalása. 
Tel.: 06-20-293-1175

Express dugulás elhárítás! Bon-
tás nélküli dugulás elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében. Garanciával! Hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-7496-098
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nósajt, kolbász, kocsonya kap-
ható. Házhozszállítást vállalok! 
Szépkártya elfogadóhely! Vad-
hús rendelhető! Fazekas húsbolt, 
Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

Életjáradéki eltartási szerző-
dést kötnék idős emberrel vagy 
házaspárral ingatlanért! Nem 
OTT lakással! De mindenne-
mű segítségnyújtással! Bécsben 
élő 50 éves dolgozó nő vagyok. 
Kérem, hívjon bizalommal, ha 
dolgozom, visszahívom! Andrea: 
06-70-612-1317

RAKTÁR KIÁRUSÍTÁS december 
21-22-én a Kormos ltp. 7. és 6. 
szám alatt. Tel.: 06-30-507-3065

Hagyatékot, bútorokat, bon-
tószéket, gyalupadot, tollat 
300.000 Ft-ig vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 79.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Bőrös félsertés rendelhető 890 
Ft/kg, házi készítésű hurka, disz-

Bolhapiac a Pártok Háza alatt 
megújult arculattal, új árukész-
lettel várja régi és új vásárlóit! 
Nyitva: Cs,P,Sz: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu

Eladó egy ZNIC ZN C2023 KARA-
OKE álló hangfal aktív 1500 
W-os erősítővel, mikrofonnal, 
távirányítóval bluethooth. Tel.: 
06-70-348-9679

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron belül. 
Költöztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
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Munkaerőt, vagy látszerész tanulót 
mosonmagyaróvári optikai üzletbe, 
számítógépes ismeretekkel, német 
vagy angol nyelvtudással felve-
szünk. Tel.: 06-30-9-590-138

Kőműveseket keresünk bejelen-
tett munkavégzés, kiemelt bére-
zés! 13. havi bér! Utazástérítés! 
Pályakezdők, fejlődési lehetőség! 
Felszerelés biztosított! Egész éves 
munka! Érd.: 06-30-432-2419

Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munkatár-
sat keres. Autószerelésben való 
jártasság előnyt jelent! Tel.: 
06-70-331-2647

Építőipari vállalkozás fia-
tal kőművest és segédmunkást 
keres. Tel.: 06-20-417-5757

RehaMed Off-Main állást ajánl 
2 fizioterapeuta és 2 gyógy-
tornász részére. Szerződéssel, 
lakhatással! Érd.: +49-1573-
6516154 Varga Éva. Várom 
jelentkezésüket!

Hosszú távú bejelentett munká-
ra kőműveseket, festőket, vagy 
hozzáértő ügyes kezű segéd-
munkásokat keresek. Tel.: 
06-20-241-8353

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-330-8490

Mosonmagyaróvári Vigadó sörö-
ző kollégát/kolleginát keres. Tel.: 
06-30-217-5317

Dohányboltba munkatársat 
keresünk. Érd.: 06-30-9161-199

Pultos kolléganőt keresünk. Érd.: 
06-30-939-0579

Grande Pizzéria és étterem 
németül beszélő felszolgá-
lót keres. Havi 15 nap munka, 
jó kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári ROB GYN 
edzőterembe főállású recepci-
óst, illetve beugróst keresünk, 
akár azonnali kezdéssel. Kezdő 
fizetés nettó: 180.000-200.000 
Ft + borravaló.  Érdeklődni üzle-
tünkben fényképes önéletrajzzal, 
vagy nemethrobi1975@gmail.
com e-mail címre.

Galéria étterembe felszolgá-
lót felveszünk. Mosonmagya-
róvár, Erkel Ferenc út 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Jánossomorjai dohánybolt-
ba eladót felveszünk. Érd.: 
06-20-252-0142, csabatabak@ 
gmail.com

Barokk hotel Hegyeshalom 
nyelveket beszélő recepcióst 
keres. Érd.: 06-70-413-9255, 
06-96-701-013

Europethrob média terüle-
ti képviselőt keres. 300-600 
EUR heti jutalékkal. Önéletraj-
zot az alábbi címre kérek: info@ 
europethrob.eu

Kemencés pizzéria csapatbővítés 
céljából főállású és beugrós sza-
kácsot keres kiemelt bérezéssel! 
Tel.: 06-30-397-0030

Grande Pizzéria és étterem főál-
lású szakácsot és pizza-szaká-
csot keres. 8 órás bejelentéssel, 
versenyképes fizetéssel! Tel.: 
06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelésben 
jártas kőművest felvesz. Lehet 
pályakezdő is! Bérezés: megegye-
zés szerint. Érd.: 06-30-9475-174

Mosonmagyaróvári erdészeti 
vállalkozás fakitermelési munká-
ra, egészévi munkára traktorost, 
motorfűrészelőt felvesz. Érd.: 
06-30-481-4321 (16.00 óra után)

Tesco melletti Fornetti és lán-
gossütőbe női munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Mosonmagyaróvári étterem-
be konyhai kisegítőt felveszünk 
heti 20 órában, januári kezdés-
sel. Tel.: 06-30-435-8108

Felszolgáló hölgyet jó kere-
seti lehetőséggel bezenyei 
vendéglőbe felveszek. Érd.: 
06-70-415-5648

Pizzaszakácsot, szakácsot, 
konyhában jártas kisegítőt jó 
kereseti lehetőséggel beze-
nyei vendéglőbe felveszek. Érd.: 
06-70-415-5648

Iskolatakarításra keresek 4, illetve 
6 órás munkatársat, délutáni elfog-
laltságra. Tel.: 06-70-466-1039

Mosoni piacon működő lángos-
sütő, büfébe konyhai kisegítőt 
keresek piacnapokon (csütörtök, 
szombat). Érd.: 06-20-436-6484
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