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V I L L A N Y S Z E R E L É S 
magánszemélyeknek és 

cégeknek. Családi házak, 

lakások teljes körű vil-

lanyszerelését vállaljuk. 

Hívjon bizalommal! Tel.: 

+36-70/534-4876.
*797233*

VILLANYSZERELÉST, burko-

lást, bontást, kerítésépítést 

vállalok! Érdeklődni a +36-

30/891-5468-as telefonszá-

mon lehet.
*710817*

OKTATÁS

ANGOL-, NÉMETNYELV-OK-

TATÁS, korrepetálás, nyelv-

vizsgára, érettségire felké-

szítés kezdő, haladó és profi  

szinten, egyénileg, személye-

sen és online: 3.000 Ft/óra. 

Tel.: +36-70/204-6007 (Sop-

ron, Deák tér).
*799334*

ANGOLKLUB minden szer-

dán 19.30 órától a Kis Deák 

sörözőben.
*778795*

BESZÉDKÖZPONTÚ tár-

salgásra épített német- és 

angolnyelv-oktatás kedvező 

áron. +36-20/574-8223
*806955*

JÁTÉKOS iskola-előkészí-

tő foglalkozások a soproni 

Nefelejcs-tanodában! Ingye-

nes próbaóránk első alkalma: 

2021. 09. 13., 17 óra. Hely-

szín: Sopron, Petőfi  tér 3. 

Jelentkezés a Nefelejcs-ta-

noda Facebook-oldalán.
*806903*

NÉMETNYELV-TANÁRI dip-

lomával számlaképes okta-

tást vállalok (személyesen 

és távoktatással is) kezdők-

nek, haladóknak (diszlexiás 

problémákkal is). Érettsé-

gire, nyelvvizsgára felkészí-

tés, korrepetálás, munkavál-

laláshoz szükséges nyelvis-

meret megszerzése, egyén-

hez igazodó haladással. 

+36-30/945-1524
*810310*

SOPRONBAN, pedagógus 

végzettséggel, német-ta-

nító szakkal, többéves 

tapasztalattal vállalom 

alsó és felső tagozato-

sok, felnőttek német-

nyelv-oktatását, illetve 

nyelvvizsgára való fel-

készítését. Elérhetősé-

gem: +36-70/559-5497.
*810321*

SOPRONBAN pedagógus 

végzettséggel vállalom alsó 

és felső tagozatosok korrepe-

tálását magyar és matemati-

ka tantárgyakból. Elérhetősé-

gem: +36-70/559-5497.
*806696*

SZAKÁCS, cukrász, bol-

ti eladó, boltvezető, ven-

déglátás-szervező, vendég-

látóüzlet-vezető, aranyka-

lászos gazda OKJ-tanfo-

lyam (UTOLSÓ OKJ-S TAN-

FOLYAMOK!). 06-70/420-

7001, www.minervakft.

hu (E-000909/2014/

A001-A011).
*802600*

ÁLLÁST KÍNÁL
A P. Dussmann Kft. keres női 

takarító munkatársakat, sop-

roni munkavégzéssel. Érdek-

lődni lehet: 06-20/851-2693.
*809312*

ÁGFALVI presszóba kiszol-

gáló-pultos kollégát kere-

sünk (Részmunkaidőben 

is!). Érd.: +36-30/937-2223.
*808985*

ÁRUKIADÓT kere-

sünk, teljes körű épí-

tőanyag-ismerettel. Tar-

goncavezetői képesítés 

előny. Érdeklődni: +36-

30/93-73-109 (Prompt 

Holz Tüzép).
*780983*

AUSZTRIÁBA, Muki’s Pizzéri-

ába keresünk németül beszé-

lő, saját gépkocsival rendel-

kező 2 fő konyhai kisegítőt. 

Érd.: +43-660/314-7494.
*805422*

AUSZTRIAI baromfi istál-

lók kiürítésére, takarítására, 

mosására keresek férfi  mun-

kaerőt. Jogosítvány előny. 

Munkabeosztás rugalmas. 

+36-70/882-5265 (Retter 

Trans OG)
*806910*

AUTÓFÉNYEZŐ műhelybe 

önállóan dolgozni tudó fénye-

zőt, vagy fényezésben jártas 

segédmunkást felveszek. 

Tel.: +36-30/939-7443 (Far-

kas Tibor, Sopronhorpács).
*779225*

B-,/C-,/E-JOGOSÍTVÁNNYAL 
gép-kocsivezetőt felveszünk 

belföldi fuvarokra. Érd.: +36-

30/340-3015 (Helyes Trans 

Kft.).
*8025962*

EGY fő kőművest keresünk 

hosszú távra. Tel.: +36-

70/946-2131 (Dorma-Bau 

Kft.).
*803874*

EGY fő segédmunkást 

keresünk, jogosítvány-

nyal (Dorma-Bau Kft.). 

+36-70/946-2131
*803917*

FRISSNYUGDÍJAS, vagy 

egyéb elfoglaltság nélkü-

li kollégát keresünk havi pár 

alkalomra panzióba, recepci-

ós munkakörbe. Nyelvtudás 

és felhasználói szintű szá-

mítógép-ismeret szükséges. 

Tel.: +36-20/389-4567.
*810242*

GASTHAUS La Familia (auszt-

riai, lackenbachi étterem és 

pizzéria) keres FELSZOLGÁ-

LÓT 20-30 órás bejelentés-

sel. Németnyelv-tudás és 

saját gépkocsi szükséges: 

0043-664/5416-189 (Frau 

Golea).
*750822*

HOTEL Knappenhof in 

Reichenau (eine Stun-

de von Sopron) sucht 

Mitarbeiter: Kellner/In, 

Stubendame/bursch, 

Rezeptionist/In, Haus-

meister/In, Allroun-

der/In mit Führersche-

in, Voraussetzung: sehr 

gute Deutschkennt-

nisse. Kontakt: fom@

knappenhof.at. Tel.: 

+36-20/321-1888.
*810365*

HŐSZIGETELŐ csapatot 

keresek. 200-3.000 m2 

felület. Tel.: +36-70/946-

2131 (Dorma-Bau Kft.).
*804855*

IDŐSGONDOZÁSI feladatok 

ellátására mellékállásban 

várjuk leendő kollégáinkat, 

akik rendelkeznek szociális 

végzettséggel, 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: 

06-30/9372-114, Vls Okta-

tás Kft.
*804056*

KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ, 
hegeszteni tudó munkatársat 

keresünk. Bérezés megegye-

zés szerint. Érd.: 06-20/322-

3399 (Areis 29 Kft.).
*810378*

MEZŐGAZDASÁGI munkára 

traktorost keresnek német-

nyelv-tudással Siglessbe. 

+43/699/109-20583 (Herr 

Kriegler).
*804055*

MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐT és 

erdei segédmunkást kere-

sünk. Fizetés megállapodás 

szerint. Érdeklődni: +36-

20/951-3944 (Bowa Team 

Kft.).
*810193*

SHOPOS/ELADÓ, illet-
ve kútkezelő kollégá-
kat keresünk a soproni 
Shell töltőállomásunkra. 
Jelentkezni hétköznapo-
kon 8 és 16 óra között 
lehet személyesen, vagy 
fényképes önéletrajzzal 
az alábbi e-mail-címen: 
francsicsfanni93@gma-
il.com

*809357*

SOPRONI autós cég fi atal
autószerelőt keres, kiemelt
fi zetéssel. Érd.: +36-70/286-
5075 (Renta Car Kft.).

*801317*

TETŐMUNKÁBAN, gipszkar-
tonozásban jártas dolgozót
felveszek: 06-70/663-7327 
(Tetőbau Kft.).

*809594*

ÁLLÁST KERES
SZAKKÉPZETT ápolónő
betegápolást, gondozást vál-
lal idős beteg hölgynél, hosz-
szú távra, Sopron és körze-
tében. Tel.: 06-20/577-2415.

*809153*

VEGYES
BEAGLE és francia buldog 
kiskutyák oltva, féregtele-
nítve eladók Kapuváron.
+36-30/485-1689

*809760*

BIRKÁK eladók Nagycenken:
15.000 Ft/db. Érd.: +36-
30/686-1305 (esti órákban).

*808136*


