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TETŐFELÚJÍTÁS csere-

peslemezzel; palatetők, 

zsindelytetők átfedése 

bontás nélkül is; régi cse-

réptetők felújítása, kémé-

nyek átrakása, kúpcserép 

kikenése; lapos tető szi-

getelése, tetőmosás, beá-

zások elhárítása. Otthon-

felújítási program. +36-

70/663-7327, www.teto-

bau.hu
*766081*

TÓTH kárpittisztítás! 

Bútor- és autókárpit pro-

fesszionális tisztítá-

sa ingyenes kiszállással: 

+36-70/630-8245. www.

tothkarpittisztito.hu
*646681*

ÚJ és régi tetőszerkeze-

tek bádogozását, szigete-

lését, ipari alpinizmust és 

épületszerkezet-lakatos 

munkát vállalunk. Érd.: 

06-70/779-1475
*762851*

VÁLLALOK tetőfedő-, 

bádogos-, ácsmunkát; 

kúpkikenést, tetőjavítást, 

széldeszkázást, ereszcsa-

tornázást, cserepesleme-

zelést, hőszigetelést, régi 

házak javítását. Kiszállás 

ingyenes. Nyugdíjasoknak 

10% kedvezmény 2021. 

június 30-ig. +36-30/375-

9762, +36-70/655-9878, 

+36-20/626-3481
*764391*

VÁLLALOM tetőszerkeze-

tek, zsaluzatok, kocsibe-

állók készítését, teraszok 

fedését, és egyéb faszer-

kezeti munkákat. Horváth 

Péter ács-állványozó, Sop-

ron, +36-70/602-3859.
*683194*

VILLANYBOJLER, mosó-

gép, főzőlap, sütő javítása 

24 órán belül, Sopronban 

és környékén. Érdeklődni 

lehet: +36-30/755-0313.
*752511*

VILLANYSZERELÉS! 
Régi épületek felújítása, 

újak kivitelezése! Hibael-

hárítás rövid határidőve! 

Érd.: +36-30/755-0313.
*766610*

VILLANYSZERELÉST, 
burkolást, bontást, kerí-

tésépítést vállalok! Érdek-

lődni a +36-30/891-5468-

as telefonszámon lehet.
*710817*

VÍZ-, gáz-, fűtésszere-

lés, gázkészülékek cse-

réje, fűtésátalakítás. Zeke 

János épületgépész-tech-

nikus, gázszerelőmester. 

Érd.: +36-20/429-2414.
*573422*

OKTATÁS
NÉMET NYELV oktatá-

sát vállalja német sza-

kos tanár minden szinten, 

délelőtti és délutáni idő-

pontokban. Vizsgára fel-

készítés, beszédgyakor-

lás egyénhez igazodóan. 

Tel.: +36-70/249-0506.
*764749*

ÁLLÁST KÍNÁL
A Csaba-Földmunka Épí-

tőipari Kft. dinamikusan 

fejlődő csapatába segéd-

munkást, kőművest, mély-

építésben jártas szakem-

bert felvesz. Kiemelke-

dő fi zetés. Elvárás: kizá-

rólag B kat. jogosítvány, 

önálló munkavégzés. Tel.: 

06-70/340-6117.
*760712*

A P. Dussmann Kft. keres 

férfi  takarító munkatár-

sat üzemi munkavégzés-

re. Targoncás jogosítvány 

előny. Érdeklődni lehet: 

+36-20/851-2693.
*766166*

DIÁKMUNKA Hegy-

kőn, a Grund Falatozó-

ban. Konyha, pult, fagyi. 

+36-30/680-0422
*766051*

EGY fő kőművest kere-

sünk hosszú távra. Tel.: 

+36-70/946-2131 (Dor-

ma-Bau Kft.).
*751647*

EGY fő segédmunkást 

keresünk jogosítvány-

nyal. (Dorma-Bau Kft.) 

+36-70/946-2131
*765152*

FERTŐ tónál, osztrák 

oldalon, Soprontól 25 

km-re található strand-

büfébe keresünk teljes 

munkaidőbe németül 

beszélő pultos-kiszol-

gálót. +36-30/728-6311 

(Bad GmbH.)
*765661*

GRUND falatozó Hegykő 

szakácsot keres: 400.000 

Ft/hó. +36-30/680-0422
*766047*

KÜCHENGEHILFIN und 

jüngere Servicekraft von 

Retaurant in Mörbisch ab 

sofort gesucht. Hr. Pfeiffer. 

Tel.: 0043/676/626-0058.
*754356*

LAKÁSFELÚJÍTÁSI mun-

kálatokhoz kőműves-bur-

kolót keresek. Érd.: +36-

20/476-6263 (Kun Imre).
*674415*

MARY VARRODA keres 

VARRÓNŐT (lehet 

nyugdíjas is). Érd.: 

+36-30/578-1232.
*765475*

MUNKÁJÁRA igényes 

takarítóhölgyet keresünk 

soproni munkavégzéssel. 

Érdeklődni munkaidő-

ben a 06-70/200-5050-es 

telefonszámon lehetséges 

(A.W. Profi  Kft.).
*760993*

NŐI munkatársakat kere-

sünk betanított munkára, 

soproni munkahelyre, egy-

műszakos munkarendben. 

Érdeklődni a +36-99/791-

255-ös telefonszámon 

6-14 óráig lehet. (D-Pack 

Kft.).
*762831*

PIZZASZAKÁCSOT kere-

sünk a Pizza Fortéba, beta-

nított munkára. Érdeklőd-

ni lehet: nora@simko.cc 

vagy +36-30/227-4741
*752885*

PRINYŐ borozóba, délutá-

ni műszakba FELSZOLGÁ-

LÓ munkatársat keresünk. 

(Részmunkaidőben is!) 

Érd.: +36-20/4673-873.
*762872*

REUMANN borozó 

Deutschkreutz FELSZOL-

GÁLÓ kollégát/kolléga-

nőt keres 2021.07.19-

08.15-ig minden nap 

16-23 óra között. Tel.: 

0043-664/145-0124.
*765708*

RISTORANTE Franco 

Mödlingben keres felszol-

gálót (heti 4 napra), kony-

hai kisegítőt és szakácsot. 

Éves állás. Nyugodt, csa-

ládias légkör. Ingyenes 

parkolás. Érd.: Franco, 

+43/699/10412-594.
*762866*

SOPRON környéki, éjsza-

kai munkavégzésre autó-

val rendelkező TAKARÍ-

TÓT keresek: +36-30/827-

4716.(Mezo-Top Bt.)
*747124*

SOPRONTÓL 12 km-re 

lévő, ausztriai étterem 

fi atalos csapatába kere-

sünk felszolgálót, szaká-

csot, konyhai kisegítőt. 

Németnyelv-tudás szük-

séges. Érd.: Chen’s Coo-

king, Siegendorf, Intro 

Park, +43-664/8862-0668.
*738716*

TETŐ-BÁDOGOS mun-

kákhoz építőipari mun-

kákhoz értő, önállóan dol-

gozni tudó embert kere-

sek: +36-30/834-6204, 

Futor János ev.
*766092*

WIR suchen für unseren

Ackerbaubetrieb im Raum

Mattersburg einen engegi-

erten und zuverlässigen

Mitarbeiter, der unser 

Team tatkräftig unterst-

ützt. Wir bieten ein erst-

klassiges Arbeitsumfeld,

einen hochmodernen

Maschinen- und Geräte-

park sowie leistungsge-

rechte Entlohnung. Wir

freuen uns auf Ihren Anruf! 

+43/699/10920-583 (Herr 

Kriegler). Deutschkennt-

nisse Wünschenswert!
*764006*

WIR suchen Koch,

Küchenhilfe und Kellner/

in erforderlich sind: fach-

liche Ausbildung und gute 

Deutschkenntnisse, kei-

ne Personalunterkunft.

Tel.: 0043/664/5377-222, 

e-Mail: cafe.rest.som-

mer@b.net.at (Cafe-Resta-

urant Sommer, Mörbisch).
*756857*

ÁLLÁST KERES
VILLANYSZERELŐKÉNT
szívesen csatlakoznék vil-

lanyszerelő vállalkozóhoz, 

teljes és részmunkaidő is

érdekel: +36-70/677-3227.
*766069*

VEGYES
DUNNÁKAT (27.000 Ft/

kg), párnákat vásáro-

lok magas áron. Bútoro-

kat, hangszereket, fest-

ményeket, porceláno-

kat, faliórákat, mindenfé-

le öreg hagyatékot, moto-

rokat (rossz állapotban is).

+36-70/675-5104
*710641*

ELEKTROMOS meg-

hajtású MOPED eladó

(bordó színű): 130.000

Ft. Érd.: 99/315-423,

+36-30/2274-653.
*764869*


