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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Fűnyírást vállalok. Tel.: 
0630/8341-065

Nyugdíjas őstermelő bérmunkát 
vállal szőlőben, gyümölcsösben, 
díszkertben Szekszárdon és 
vidéken is! János 30/222-8785

Pótkocsik összeszereléséhez 
keresünk betanított munkáso-
kat vidéki munkahelyre ottlakás-
sal. 06-30/937-4157.

CO2 hegesztőket keresünk 
Kiskunmajsára, kiemelten 
magas bérezés (nettó 240-
280 EFt), túlóra lehetőség. 
Díjmentes szállás, utazási költ-
ségtérítés. 06-70/527-25-54,  
femmunka.eu@gmail.com 

Siófoki Büfébe keresünk dol-
gozókat, hamburger készítésre, 
lángos sütésre, egyéb konyhai 
munkára betanítással is, szállás 
megoldható. Tel: 36/70/558-
3936, janitibor@citromail.hu

Szakács, főzőasszony munka-
társat keresek siófoki vízparti 
büfébe szálláslehetőséggel. 
Bérezés megegyezés szerint. 
06/30/9210-171

Balaton-parti étterembe pultost 
és felszolgálót keresünk azonna-
li kezdéssel. Szállás megoldha-
tó. +36-30/901-2633

Nyugat-magyarországi jármű-
ipari nagyvállalatokhoz kere-
sünk jelentkezőket betanított 
munkás, targoncás, kovács, 
lakatos és CNC forgácsoló  
munkaköröbe. Dolgozó- 
inknak versenyképes béreket és 
díjmentesen szállást biztosítunk. 
Elérhetőségeink: 06-70/354-
9321 vagy 06-70/317-6258

CO2 hegesztőket, 3-4 fős 
hegesztő brigádokat, illetve 
fémipari összeszerelőket, (fém-
ipari bizonyítvány előny) kere-
sünk. Szállás, utazás biztosított! 
Kiemelt órabér! majsamunka@
indamail.hu, 06-70/245-3955, 
06-70/941-0994.

CO hegesztőket és szerkezetla-
katosokat keresünk vidéki mun-
kahelyre (Győr mellé) ottlakás-
sal.0630/937-4157.

CNC-gépkezelőket kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Kiemelten magas bérezéssel 
(220-270 EFt), igényes és díj-
mentes szálással, hosszútávra.  
femmunka.eu@gmail.com. 06-
70/527-25-54

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-
30-313-35-16.

Betanított dolgozókat kere-
sünk győri, mosonmagyaróvári 
autóipari nagyvállalatokhoz. 
Versenyképes bérezés, cafe-
téria, szállás biztosított. 06-
70/247-4945

CNC-gépkezelőket, indukciós 
edző gépkezelőket, és hőkeze-
lőket, keresünk sárvári mun-
kahelyre, szállás díjmentesen 
biztosított, kiemelten magas 
bérezés (230-300 E Ft). 06-
70/527-2554.

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel győri, sopron-
kövesdi, ajkai és mosonmagyar-
óvári munkahelyünkre. Szállást, 
étkezést, utazást biztosítunk. 
06-70/354-9321

Megbízható szerelőt keresek 
Eicher típusú kistraktorhoz. Tel.: 
30/611-7209

Autófényezőket keresünk ipari 
fényezéshez, vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással. 
0630/937-4157.

AWI-kombináltos hegesztőket 
CO2 gyakorlattal, CO2 hegesz-
tőket, lakatosokat, illetve szer-
számkészítőket keresünk, 250-
350.000 Ft kereseti lehetőség 
(nettó). 06-70/206-2621, 06-
70/508-7583, szupermunka@
index.hu
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Bóni-fokon hétvégi 
ház csónakgarázzsal 
eladó. Érdeklődni:  
06-70/774-25-58 

Balparásztán lakható  
tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

Kakasdon családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 
20/2612-435

Rácalmás, Völgy utca, 
1.000 nm-es telken, 
140 nm-es, völgyre 
panorámás családi 
ház júliusig kedvez-
ményesen 26,9 M 
Ft +36205466312 
www.ingatlan.com/ 
22234543

GÉPJÁRMŰ

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 
kistraktorra. Tel.: 
0630/9598-707

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyezte-
téssel! Érdeklődni: 
0630/9598-707

INGATLAN

Fácánkertben 90%-
os készültséggel, új 
családi ház áron alul 
eladó. Ár: 2,8 M Ft. 
Tel.: 30/508-6187

Keresek Szekszárdon 
tégla építésű, jó álla-
potú családi házat. 
Tel.: 30/343-9031

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
30/267-9739

Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból szárma-
zó kétszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó. I.ár: 14 M Ft. 
Infó: 30/929-3036, 
74/470-264 
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  

Mosógép, villany- 
bojler, stb.  

Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

Tetőfelújítás, kémény-
felújítás, hőszigetelés, 

kőműves munkák, 
teljeskörű ingatlan 

felújítás. Hétvégén is. 
Telefon:  

70/553-6639, 
20/376-3555

EGYÉB

Mezőgazdasági taka-
ró ponyva széna-szal-
makazalra, 500-700 
kilógrammos bigbag-
zsák gyártás olcsón, 
a gyártótól. Telefon:  
06-30/335-3836

Akác és vegyes 
tűzifa 9.000 Ft/m3 
olcsón, szállítással.  
0620/611-27-48

Előtető (gyári, új) 
eladó! Alumínium/poli-
karbonát. Érd.: 30/95-
63-815

Tolnán kőműves fel-
szerelések, disznóvá-
gási dolgok (hastok, 
töltő, stb.) eladók. Tel.: 
74/675-014

Plexi eladó! 1-2 m2-es, 
2-7 mm vastag, fehér 
és színes plexi táblák 
eladók. Tel.: 30/95-
63-815

Energiatakarékos 
infra fűtőtest, 1400 
W teljesítményű, 
új állapotban, áron 
alul eladó. Telefon: 
30/9563-815

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 
0630/9598-707

25 hetes, szabadtar-
tású tojótyúkok eladók 
10 db-tól ingyenes 
kiszállítás. Tel.: 06-
30/916-5315




