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TETŐFELÚJÍTÁS cserepeslemezzel; palatetők,
zsindelytetők átfedése
bontás nélkül is; régi cseréptetők felújítása, kémények átrakása, kúpcserép
kikenése; lapos tető szigetelése, tetőmosás, beázások elhárítása. Otthonfelújítási program. +3670/663-7327, www.tetobau.hu
*766081*

TÓTH
kárpittisztítás!
Bútor- és autókárpit professzionális
tisztítása ingyenes kiszállással:
+36-70/630-8245. www.
tothkarpittisztito.hu
*646681*

ÚJ és régi tetőszerkezetek bádogozását, szigetelését, ipari alpinizmust és
épületszerkezet-lakatos
munkát vállalunk. Érd.:
06-70/779-1475
*762851*

VÁLLALOK tetőfedő-,
bádogos-, ácsmunkát;
kúpkikenést, tetőjavítást,
széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, hőszigetelést, régi
házak javítását. Kiszállás
ingyenes. Nyugdíjasoknak
10% kedvezmény 2021.
június 30-ig. +36-30/3759762, +36-70/655-9878,
+36-20/626-3481
*764391*

VÁLLALOM tetőszerkezetek, zsaluzatok, kocsibeállók készítését, teraszok
fedését, és egyéb faszerkezeti munkákat. Horváth
Péter ács-állványozó, Sopron, +36-70/602-3859.
*683194*

VILLANYBOJLER, mosógép, főzőlap, sütő javítása
24 órán belül, Sopronban
és környékén. Érdeklődni
lehet: +36-30/755-0313.
*752511*

PIZZASZAKÁCSOT keresünk a Pizza Fortéba, betanított munkára. Érdeklődni lehet: nora@simko.cc
vagy +36-30/227-4741

VILLANYSZERELÉS!
Régi épületek felújítása,
újak kivitelezése! Hibaelhárítás rövid határidőve!
Érd.: +36-30/755-0313.
*766610*

VILLANYSZERELÉST,
burkolást, bontást, kerítésépítést vállalok! Érdeklődni a +36-30/891-5468as telefonszámon lehet.
*710817*

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülékek cseréje, fűtésátalakítás. Zeke
János épületgépész-technikus, gázszerelőmester.
Érd.: +36-20/429-2414.
*573422*

OKTATÁS

*752885*

EGY fő segédmunkást
keresünk jogosítványnyal. (Dorma-Bau Kft.)
+36-70/946-2131
*765152*

FERTŐ tónál, osztrák
oldalon, Soprontól 25
km-re található strandbüfébe keresünk teljes
munkaidőbe németül
beszélő pultos-kiszolgálót. +36-30/728-6311
(Bad GmbH.)
*765661*

NÉMET NYELV oktatását vállalja német szakos tanár minden szinten,
délelőtti és délutáni időpontokban. Vizsgára felkészítés, beszédgyakorlás egyénhez igazodóan.
Tel.: +36-70/249-0506.
*764749*

ÁLLÁST KÍNÁL
A Csaba-Földmunka Építőipari Kft. dinamikusan
fejlődő csapatába segédmunkást, kőművest, mélyépítésben jártas szakembert felvesz. Kiemelkedő ﬁzetés. Elvárás: kizárólag B kat. jogosítvány,
önálló munkavégzés. Tel.:
06-70/340-6117.
*760712*

A P. Dussmann Kft. keres
férﬁ takarító munkatársat üzemi munkavégzésre. Targoncás jogosítvány
előny. Érdeklődni lehet:
+36-20/851-2693.
*766166*

DIÁKMUNKA
Hegykőn, a Grund Falatozóban. Konyha, pult, fagyi.
+36-30/680-0422

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.

*762872*

REUMANN

borozó
Deutschkreutz FELSZOLGÁLÓ kollégát/kolléganőt keres 2021.07.1908.15-ig minden nap
16-23 óra között. Tel.:
0043-664/145-0124.
*765708*

RISTORANTE
Franco
Mödlingben keres felszolgálót (heti 4 napra), konyhai kisegítőt és szakácsot.
Éves állás. Nyugodt, családias légkör. Ingyenes
parkolás. Érd.: Franco,
+43/699/10412-594.

*754356*

*762866*

LAKÁSFELÚJÍTÁSI munkálatokhoz kőműves-burkolót keresek. Érd.: +3620/476-6263 (Kun Imre).

SOPRON környéki, éjszakai munkavégzésre autóval rendelkező TAKARÍTÓT keresek: +36-30/8274716.(Mezo-Top Bt.)

*674415*

MARY VARRODA keres
VARRÓNŐT
(lehet
nyugdíjas is). Érd.:
+36-30/578-1232.
*765475*

MUNKÁJÁRA igényes
takarítóhölgyet keresünk
soproni munkavégzéssel.
Érdeklődni munkaidőben a 06-70/200-5050-es
telefonszámon lehetséges
(A.W. Proﬁ Kft.).
*760993*

EGY fő kőművest keresünk hosszú távra. Tel.:
+36-70/946-2131 (Dorma-Bau Kft.).

NŐI munkatársakat keresünk betanított munkára,
soproni munkahelyre, egyműszakos munkarendben.
Érdeklődni a +36-99/791255-ös telefonszámon
6-14 óráig lehet. (D-Pack
Kft.).

*751647*

*762831*

*766051*

PRINYŐ borozóba, délutáni műszakba FELSZOLGÁLÓ munkatársat keresünk.
(Részmunkaidőben is!)
Érd.: +36-20/4673-873.

*747124*

SOPRONTÓL 12 km-re
lévő, ausztriai étterem
ﬁatalos csapatába keresünk felszolgálót, szakácsot, konyhai kisegítőt.
Németnyelv-tudás szükséges. Érd.: Chen’s Cooking, Siegendorf, Intro
Park, +43-664/8862-0668.
*738716*

TETŐ-BÁDOGOS munkákhoz építőipari munkákhoz értő, önállóan dolgozni tudó embert keresek: +36-30/834-6204,
Futor János ev.
*766092*

WIR suchen für unseren
Ackerbaubetrieb im Raum
Mattersburg einen engegierten und zuverlässigen
Mitarbeiter, der unser
Team tatkräftig unterstützt. Wir bieten ein erstklassiges Arbeitsumfeld,
einen
hochmodernen
Maschinen- und Gerätepark sowie leistungsgerechte Entlohnung. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf!
+43/699/10920-583 (Herr
Kriegler). Deutschkenntnisse Wünschenswert!
*764006*

WIR suchen Koch,
Küchenhilfe und Kellner/
in erforderlich sind: fachliche Ausbildung und gute
Deutschkenntnisse, keine Personalunterkunft.
Tel.: 0043/664/5377-222,
e-Mail: cafe.rest.sommer@b.net.at (Cafe-Restaurant Sommer, Mörbisch).
*756857*

ÁLLÁST KERES
VILLANYSZERELŐKÉNT
szívesen csatlakoznék villanyszerelő vállalkozóhoz,
teljes és részmunkaidő is
érdekel: +36-70/677-3227.
*766069*

VEGYES
DUNNÁKAT (27.000 Ft/
kg), párnákat vásárolok magas áron. Bútorokat, hangszereket, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, mindenféle öreg hagyatékot, motorokat (rossz állapotban is).
+36-70/675-5104
*710641*

ELEKTROMOS
meghajtású MOPED eladó
(bordó színű): 130.000
Ft. Érd.: 99/315-423,
+36-30/2274-653.
*764869*

