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TETŐFEDŐ vállal minden-

féle tetőjavítást, bádogo-

zást saját anyagból. Meg-

bízható, nagy tapasztalat-

tal. +36-30/956-7990

*793445*

TÓTH Kárpittisztító! Ülő-

garnitúrák, sarokülők, 

kanapék, autókárpitok pro-

fesszionális tisztítása. +36-

70/630-8245, www.toth-

karpittisztito.hu

*773183*

VÁLLALOK tetőfedő, 

bádogos-, ácsmunkát, kúp-

kikenést, széldeszkázást, 

ereszcsatornázást, csere-

peslemezelést, hőszigete-

lést, cserépmosást, házak 

tatarozását. Kiszállás ingye-

nes. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény 2021. augusz-

tus 31-ig. +36-30/375-

9762, +36-70/655-9878, 

+36-20/626-3481

*792680*

VÁLLALOM tetőszerke-

zetek, zsaluzatok, kocsibe-

állók készítését, teraszok 

fedését, és egyéb faszer-

kezeti munkákat. Horváth 

Péter ács-állványozó, Sop-

ron, +36-70/602-3859.

*683194*

VILLANYSZERELÉST, 
burkolást, bontást, kerí-

tésépítést vállalok! Érdek-

lődni a +36-30/891-5468-

as telefonszámon lehet.

*710817*

OKTATÁS
KÖZÉPISKOLAI tanár 

matematikából és fiziká-

ból korrepetálást vállal. 

+36-20/241-2128

*793280*

ÁLLÁST KÍNÁL
A P. Dussmann Kft. keres 

női és férfi takarító mun-

katársakat, soproni mun-

kavégzéssel. Érdeklődni 

lehet: 06-20/851-2693.

*792712*

ÁRUKIADÓT kere-
sünk, teljes körű épí-
tőanyag-ismerettel. 
Targoncavezetői képe-
sítés előny. Érdeklőd-
ni: +36-30/93-73-109 
(Prompt Holz Tüzép).

*780983*

AUSZTRIÁBA, kisbolt-
ba, délelőtti órára németül 
beszélő kisegítőt keresek. 
Érd.: +36-30/728-6311 
(Bad GmbH).

*794876*

BÉCS központjába, 
előkelő Monaco bárba 
hölgy munkatársakat 
keresünk. Beszélünk 
magyarul. Watsappon 
is elérhetőek vagyunk. 
Tel.: +36-64/942-
1394 (visszahívunk).  
www.monacobar.at

*785900*

CSABA-FÖLDMUN-
KA Kft. dinamikusan 
fejlődő vállalkozásába 
munkatársakat keres: 
segédmunkás, térkö-
vezésben jártas szak-
ember, mélyépítés-
ben jártas szakem-
ber. B kat. jogosít-
vány előírás! Kiemel-
kedő fizetés, munka-
ruha, jó munkakörül-
mények. Jelentkezés: 
06-70/340-6117.

*788842*

DÉLUTÁNI elfoglaltsággal 
takarítót felveszünk Sop-
ronba. +36-30/827-4716 
(Mezotop Bt.)

*625844*

EGY fő kőművest kere-
sünk hosszú távra. Tel.: 
+36-70/946-2131 (Dor-
ma-Bau Kft.).

*788815*

EGY fő segédmunkást 
keresünk, jogosítvány-
nyal (Dorma-Bau Kft.). 
+36-70/946-2131

*788810*

FOGÁSZATI szakasszisz-
tenst heti 20 órás mun-
kaidőbe felveszek Sop-
ronba. Dr. Nagyi István, 
+36-30/9593-158

*791382*

IDŐSGONDOZÁSI fel-

adatok ellátására, mellé-

kállásban várjuk leendő 

kollégáinkat, akik rendel-

keznek szociális végzett-

séggel, vagy vállalják a 

szakmai fejlődést. Alapfel-

tétel: megbízhatóság, szor-

galom, szociális érzékeny-

ség, empátia. Jelentkezés 

fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajzzal a karrier@pri-

vatgondozas.hu e-mail-cí-

men. Bővebb információ: 

06-30/937-2114.

*790985*

KŐMŰVES szakmun-

kást, segédmunkást, áll-

ványozót keresünk azonna-

li kezdéssel Bécsbe, oszt-

rák céghez, hosszú távra. 

Bejelentett munkaviszony! 

+43/676/7162581 (Nox 

Premium GmbH)

*794872*

MEGYEI gyermekvédel-

mi központ felvesz Erdei 

Különleges Gyermekott-

honába (pedagógus mun-

kakörű) NEVELŐT. Feltétel: 

felsőfokú végzettség. Érd.: 

+36-20/362-5509. Jelent-

kezés önéletrajzzal: erdei.

gyermekotthon@gmail.

com

*783080*

NIKI Pékség felvesz 3 
fő 8 órás eladót. Tel.: 
+36-70/606-3859.

*795095*

PIZZAFUTÁRT kere-
sünk, saját gépjármű-
vel (mellékállásban is 
végezhető). Pizza For-
te: +36-30/227-4741, 
nora@simko.cc

*620580*

PRINYŐ borozóba, dél-

utáni műszakba FELSZOL-

GÁLÓ munkatársat kere-

sünk. (Részmunkaidőben 

is!) Érd.: +36-20/4673-873.

*762872*

SOPRONTÓL 4 km-re, 

Evelin élelmiszerüzletbe 

részmunkaidős (heti 30 

óra) alkalmazottat kere-

sünk. Jelentkezés e-mail-

ben, fényképes önéletrajz-

zal: beatetriber@gmail.com

*792998*

TETŐMUNKÁKHOZ, 

bádogosmunkákhoz, épí-

tőipari munkákhoz értő, 

önállóan dolgozni tudót 

keresek. +36-30/834-6204, 

Szútor János e.v.

*794826*

WR. Neustadtba, az Eni

benzinkútra, heti 3 napra 

kisegítő munkatársat kere-

sünk hölgycsapatunkba.

Minimális németnyelv-tu-

dás elegendő. Idősebbek 

jelentkezését is várjuk!

Érd.: +43/699/12244553.

*793154*

ÁLLÁST KERES
SOPRONBAN vagy

Ausztriában idősgondo-

zást vállalok, helyettesítést 

is. Tel.: +36-30/668-2505.

*790419*

VEGYES
EL-GO elektromos, 3

kerekű rokkantmoped 2 

új akkumulátorral eladó. 

Ir. ár: 120.000 Ft. Tel.: 

+36-70/392-4141.

*795121*

GYORSAN pénzhez jut-

hat! Régiségeket, hagya-

tékokat, disznóvágási kel-

lékeket, dunnákat, régi

Zsolnayt, Herendit, fém-

pénzeket, motorokat, lak-

berendezéseket, órákat

vásárolok. Készpénzzel

fizetek! Hívjon 20 óráig:

+36-30/441-3754.

*790860*

KÖNYVEKET, porcelá-

nokat, órákat, pénzeket, 

dísztárgyakat, festmé-

nyeket, hagyatékot vásá-

rolnék gyűjteményembe:

+36-20/415-3873.

*700091*

KULCSOKAT, fogókat,

kalapácsokat, mérőmű-

szereket, menetfúrót -vágót 

és egyéb kéziszerszámokat, 

műhelyberendezéseket, 

kerti szerszámokat vásá-

rolnék: +36-20/415-3873.

*700082*


