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TETŐFELÚJÍTÁS cse-

repes lemezzel, palate-

tők, zsindelytetők átfedé-

se bontás nélkül is, régi 

cseréptetők felújítása, 

kémények átrakása, kúp-

cserép kikenése, lapos-

tető-szigetelés, tetőmo-

sás, beázások elhárítása. 

Otthonfelújítási program: 

06-70/663-7327, www.

tetobau.hu
*780522*

TÓTH Kárpittisztító! Ülő-

garnitúrák, sarokülők, 

kanapék, autókárpitok 

professzionális tisztítása. 

+36-70/630-8245, www.

tothkarpittisztito.hu
*773183*

UTÁNFUTÓ és betonke-

verő nonstop bérbe adó. 

+36-30/396-6259
*693574*

VÁLLALOK tetőfedő, 

bádogos-, ácsmunkát, 

kúpkikenést, tetőjavítást, 

széldeszkázást, ereszcsa-

tornázást, cserepesleme-

zelést, hőszigetelést, cse-

répmosást, házak tataro-

zását. Kiszállás ingye-

nes. Nyugdíjasoknak 

10% kedvezmény 2021. 

július 31-ig. 06-30/375-

9762, 06-70/655-9878, 

06-20/626-3481
*779147*

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 javí-

tása, vízkőtelenítése, 

mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása. Tel.: 

+36-30/755-0313.
*780173*

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*

ÁLLÁST KÍNÁL
A Hulkav Kft. soproni 

munkahelyre keres nehéz-

gép-kezelői vizsgával, gya-

korlattal rendelkező GÉP-

KEZELŐT forgókotró és 

homlokrakodó gépre. 

Érd.: +36-20/522-0636, 

+36-20/946-7261.
*773971*

ÁRUKIADÓT keresünk, 

teljes körű építőanyag-is-

merettel. Targoncave-

zetői képesítés előny. 

Érdeklődni: +36-30/93-

73-109 (Prompt Holz 

Tüzép).
*780983*

AUSZTRIÁBAN a Luzija 

GmbH, Ebenfurth Gast-

haus kisegítő pincért/

pincérnőt keres fix és 

alkalmi munkaviszony-

ba. Németnyelv-ismeret 

szükséges. Érdeklődni a 

+43/676/4546069 szá-

mon lehet németül.
*774653*

AUTÓFÉNYEZŐ műhely-

be önállóan dolgozni tudó 

fényezőt, vagy fényezés-

ben jártas segédmun-

kást felveszek. Tel.: +36-

30/939-7443 (Farkas 

Tibor, Sopronhorpács).
*779225*

BABA’S Diner Eisens-

tadtban KONYHAI KISE-

G ÍTŐT /ÉTELFUTÁRT 

keres heti 30 órában, 

jogosítvánnyal. Érd.: 

0043-699/1813-0017.
*780787*

BÉCS központjába, előke-

lő bárba hölgy munkatár-

sakat keresünk. Beszélünk 

magyarul is. Watsappon is 

elérhetőek vagyunk. Tel.: 

043-664/942-1394(visz-

szahívunk). www.mona-

cobar.at
*775509*

EGY fő segédmunkást 

keresünk jogosítvány-

nyal. (Dorma-Bau Kft.) 

+36-70/946-2131
*772213*

GANZJÄHRIGE Stelle! 

Kellner/in/Pub St. Mar-

garethen im Burgen-

land 4-5 Tage Woche 

(19.00-03.00). Tel.: 0043-

664/478-4353 (Gasthaus 

Ernst).
*777136*

IDŐSGONDOZÁSI felada-

tok ellátására, mellékál-

lásban várjuk leendő kol-

légáinkat, akik rendelkez-

nek szociális végzettség-

gel, vagy vállalják a szak-

mai fejlődést. Alapfeltétel: 

megbízhatóság, szorga-

lom, szociális érzékeny-

ség, empátia. Jelentke-

zés fényképpel ellátott 

szakmai önéletrajzzal a 

karrier@privatgondozas.

hu e-mail-címen. Bővebb 

információ: 06-30/937-

2114, VLS Center Kft.
*779827*

JÉGTRADE Kft. sop-

roni raktárába, hétfő-

től péntekig egyműsza-

kos munkarendbe sofőr 

(áruterítő) kollégát kere-

sünk. Targoncás jogosít-

vány, továbbá C kategó-

riás jogosítvány előny. 

Jelentkezni lehet Nagy 

Anikónál: +36-30/518-

1967, a.nagy@jegtrade.

hu
*780482*

KARBANTARTÓT kere-

sünk alkalmi munkavég-

zésre a Kővári-Kosár-

házba. Érdeklődni lehet: 

06-30/9467-819.
*779908*

KŐMŰVEST keresünk 

hosszú távra. Tel.: +36-

70/946-2131 (Dorma-Bau 

Kft.).
*772216*

MATTERSBURG környé-

kére mezőgazdasági cég 

megbízható munkatársat 

keres. Amit kínálunk: első 

osztályú munkakörnyezet, 

modern gépipar. Német-

nyelv-tudás szükséges. 

Tel.: +43/699/1092-0583 

(Herr Kriegler).
*769544*

PIZZASZAKÁCSOT 
keresünk a Pizza For-

téba, betanított mun-

kára. Érdeklődni lehet: 

nora@simko.cc vagy 

+36-30/227-4741
*752885*

RISTORANTE Franco 

Mödlingben keres szaká-

csot és konyhai kisegí-

tőt éves állásra. Német-

nyelv-tudás szükséges.

Nyugodt légkör, ingye-

nes parkolás. Érd.: Fran-

co, +43/699/1041-2594.
*780161*

RUSZTRA keresünk fel-

szolgálót teljes munka-

időben, 40 órás bejelen-

téssel, németnyelv-tu-

dással (Im Hofgassl).

Érdeklődni 12 órától!

0043/664/110-4320
*780332*

RUSZTRA keresünk kise-

gítő felszolgálót, akár

pályakezdőt is. Minimá-

lis német nyelv szük-

séges. (Im Hofgassl)

12 órától hívható.

0043/664/110-4320
*780323*

SOPRONI vásárcsarnok 

területén lévő MISI büfé-

be gyakorlattal rendelke-

ző munkatársat keresünk 

heti 3-4 napra, délelőtti 

munkavégzéssel. Érdek-

lődni a 06-30/407-9728-

as telefonszámon lehet a 

délutáni órákban.
*780878*

SOPRONTÓL 12 km-re

lévő, ausztriai étterem

fiatalos 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*

TETŐMUNKÁBAN jár-

tas dolgozót felveszek.

06-70/663-7327, Sajtos

Gergő
*780520*


