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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestartbutor.hu  
bestartbutor@gmail.com

98030069

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Önéletrajzodat töltsd fel a www.spar.hu oldalon a Karrier  
me  nü  pont alatt ta lál ha tó adat bá zi sunk ba, vagy küld el a po
zí  ció és vá ros megje lö lé sé vel a karrier@spar.hu email címre. 
Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatait a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat so
rán, és azt követően hat hónapig munkaerőkiválasztási célból kezelje.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA:
•  Akár azonnali munkakezdéssel szeretnél elhelyezkedni
•  Előny, de nem feltétel, ha a kereskedelem területén tapasztalatot 

szereztél
•  Lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy
•  Megbízhatóan és lendületesen végzed a rád bízott feladatokat

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:
•  Azonnali, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy stabil 

hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban
•  Átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket 
•  Folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel csalá-

dias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk 
•  Az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Győr

ELADÓPÉNZTÁROS

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 27 éve van jelen a 
ma gyar élel mi szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt 
Ma gyar ország egyik meg ha tá rozó, országos élelmiszer- és napi 
cikk ke   res ke  del  mi láncává vált.  Az ország egyik ve ze tő kis ke-
res       ke delmi lánca ként a SPAR si kerének egyik kul csa a dolgo-
zói ban rejlik, akiknek szociális biztonságot, ver seny ké pes jö -
vedel   met, szín vo na  las mun    ka    kö    rül   mé  nye ket nyújt lelkiismeretes 
munkájuk elisme ré se ként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk 
győri SPAR szupermarketünkbe új kollégákat 

az alábbi pozíciókba:

98030080

98010020

MINŐSÉGI OSZTRÁK  
ÜZEMANYAGOK
DISZKONT ÁRON

GYŐR, FEHÉRVÁRI ÚT ÉS A JÓZSEF ATTILA ÚTI  
KÖRFORGALOMNÁL

SZÁLLÁS
Győr belvárosában 

igényesen kiala-
kított, vadonatúj 

szálláshelyek par-
kolási lehetőséggel

KIADÓK.
30/520-7331

98030041

Győr, Földes G. u. 2/b 
30/991-8363

PANELKONYHÁK 
BEMUTATÓTERME
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A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

GRÓSZ PANELKONYHA
www.panelkonyha.hu

TAVASZI  

AKCIÓ!
2018. március 31-ig

Tel.: +36-30/758-1137 EUTR:  AA6007407

6 m3 felett 4000 Ft a fuvardíj, 12 m3 felett nincs plusz fuvardíj

KályhaKész Tûzifa
14.000 ft
/ömlesztett m3

Óriási
akció!

Készleten:  
akác 15.000 Ft (ömlesztett m3), 

cser,  tölgy, bükk, gyertyán 
14.000 Ft (ömlesztett m3)

98030075
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Soproni Zöldveltelini 5 l 1.900 Ft  380 Ft/l
Soproni Chardonnay-Irsai 5 l 2.000 Ft 400 Ft/l
Soproni Kékfrankos 5 l 2.100 Ft 420 Ft/l
Soproni Merlot 5 l  2.200 Ft 440 Ft/l

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 98030085

HÚSVÉTI BORAJÁNLAT ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 98020033

26 éve az Önök  szolgálatában

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

TUTI BÚTORBOLT Győr, Déry Tibor u. 1. • Tel.: 96/525-265, 20/256-2826  
Nyitva tartás: h.-p. 9-18, szo. 9-13 h

Tuti Bútorbolt

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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www.tutibutor.hu

98030070

KanapékSarokétkezőPega sarok

Vanda sor

FENYŐ ÉS KONYHABÚTOR AKCIÓ! 

119.000 Ft  110.300 Ft-tól 35.900 Ft-tól 45.500 Ft-tól

98030082

• Helyi hírek • Bulifotók, babafotók  
• Nyeremények • Győri programok

Győr
kiadja: a Pention kft. 

Megjelenik 60.000 példányban 
Győrben és környékén.

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1. 

tel.: 96/310-991
Felelős vezető: Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra
terjeszti: S-Vária Média Kft. Győr-

Moson-sopron megyei Békéltető testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a 

 9001 Győr, Pf. 673
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

I M P r e s s z U M

98030090
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játék

Melyik két kutyafajta  
keresztezésével tenyésztették ki  

a Labradoodle-t?

Szimat játék

Megfejtését küldje be 2018.03.28-án 14 óráig szerkesztőségünk  
címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)   

vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

A helyes megfejtést beküldők között  
5.000 Ft értékű szépészeti utalványt sorsolunk ki  

a Dolly szalon (Győr) felajánlásából.

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben,  
átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

30%TAVASZI
KEDVEZMÉNY!

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE LINDAB LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK KOMPLETT KIVITELEZÉSE, FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

2.800 Ft/m-től
2
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Visszavonásig!

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

További információ: www.fmcagro.hu

®Granstar  SuperStar Pack
Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.

12 ha-os virtuális kalászos gyomirtó és

gombaölő csomag:
® ® ®Granstar  SuperStar NEW + Rubric  + Trend  90
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Telefon: 06-20/943-8649

98030079

8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
Tel.: 0622/419-831

E-mail: szekesfehervar@gredicsredony.hu 
www.gredicsredony.hu

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

9024 Győr, Pápai út 2.
Tel.: 0696/259-843
E-mail: gyor@gredicsredony.hu 
www.gredicsredony.hu

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ!Beépítési költség 0 Ft!*
Minden típusú redőny és rovarháló rendszerünkre!

(Részletekért érdeklődjön bemutatótermünkben!)

 Alumínium hő- és hangszigetelt redőny: 18 860 Ft/m²
 Műanyag redőny UV fedett: 8 065 Ft/m²
 (Üvegszálas szúnyoghálóval integrálva: + 8 445 Ft/m²)
 Rolós rovarháló: 12 385 Ft/m²
 Fix alumínium keretes rovarháló: 6 795 Ft/m²
 20% kedvezmény minden napellenzőre:  

136 005 Ft/db helyett 108 805 Ft/db-tól
* Bruttó 127 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Akció időtartama: 2018.03.15-04.15.

bruttó árak

5 ÉV 
GARANCIA!!!

98030053

98030068
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UC3514A 1800 W Elektromos láncfűrész
Jellemzők: Automatikus láncolajozás, gumírozott csúszásmentes markolat, 
nagy nyomatékú motor, motorfék
• vágáshossz: 35 cm 
• láncsebesség: 14,5 m/s
• méret: 455x245x200 mm
• súly: 4,4 kg

EM3400U 2T Benzines fűkasza
Jellemzők: könnyű, strapabíró konstrukció, állítható szarvmarkolat,  kétütemű motor
• hengerűrtartalom: 34 cm3

• teljesítmény: 1,15 kW
• súly: 6,4 kg

UH5570 Elektromos  
sövényvágó
Jellemzők: farmercélokra , egyenletes futás, 
háromkapcsolós, biztonsági kialakítás, gyorsfék
• vágáshossz: 55 cm
• teljesítmény: 550 W
• méret: 970x223x206 cm
• súly: 3,7 kg
• vágásvastagság: 21 mm

PLM4120N Benzinmotoros fűnyíró
Jellemzők: ergonomikus tolókar, 3 magasságban állítható markolat,  
zárt csapágyas kerekek, 5 fokozatú  vágásmagasság-állítás
• Hengerűrtartalom: 140 cm3

• vágásszélesség: 41 cm
• méret: 760x500x410 mm
• súly: 26 kg 

UH 4861 Elektromos  
sövényvágó
Jellemzők: hobbicélokra, egyenletes futás,  
kétkapcsolós, biztonsági kialakítás, gyorsfék
• vágáshossz: 48 cm 
• teljesítmény: 400 W 
• méret: 871x194x194 mm
•  súly: 3 kg
• vágásvastagság: 18 mm

89.900 Ft

Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 • www.zarlak.hu

A hirdetés felmutatója további 10% kedvezményt kap.

43.900 Ft
99.900 Ft

38.900 Ft

32.900 Ft

Zafír  Bútor
www.zafirbutor.hu

9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12.
Tel.: +36/96 200 400

98030067

Emelt ágyneműtartóval (matrac 
nélküli magasság 41 cm) szel-
lőzés és takarítás elősegítés 
szempontjából.

• Többféle fejvéggel és mérettel. 
• Gázteleszkópos nyitással.  
• Választható pácszínekkel.

MÁRCIUSBAN 10% BEVEZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL

ÁGYNEMŰTARTÓS  
FENYŐÁGY AKCIÓ!

Múlt heti játék nyertese: Németh Róbertné
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Apró
Győr-Révfaluban új építésű 
44-65 m2 lakások leköthető-
ek! Tömbfűtés egyedi mérő-
vel, liftes, 4 szintes épület, er-
kély vagy zöld terület. 2018. 
decemberi átadás, emelt szintű 
fűtéskész állapot. Foglaló: vétel-
ár 10%-a. Ár: 15.407.000 Ft-tól.  
Érd.: 06-70/657-8532.
Győr-Ménfőcsanakon 534 m2-es 
telken felújítandó 2,5 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 16.500.000 Ft. 
Érd.: 06-70/657-8534.
Àrkádhoz közel 2. emeleti,  
74 nm-es, 2 külön szobás lakás 
tárolóval, zárt udvarral eladó. 
Irányár: 20.990.000 Ft. Érd.:  
06-70/459-3010. 
Győr belvárosában épülő, 3  
szoba-nappalis, társasházi lakás 
tavaszi átadással 36 millió Ft-ért 
eladó. Érd.: 06-70/372-0105.
Győrújbaráton kétszintes, 110 m2 
alapterületű családi ház 1800 m2-
es telekkel 27.700.000 Ft-ért eladó. 
Érd.: 06-70/399-8262.

98030074

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 12 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítésel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

98
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KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

2018.03.30-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

VÁRJUK ÖNÖKET  
AZ ETO-PARK  1. EMELETÉN 

HATALMAS AKCIÓKKAL!

98030073

249.900 Ft helyett 119.900 Ft569.900 Ft helyett  229.900 Ft

309.900 Ft helyett  139.900 Ft

Bird sarok

Store 3-2 kanapé

34.900 Ft-tól

TV-fotelek

Brand New sarok

234.900 Ft helyett 109.900 Ft

Bornholm sarokGraz sarok
ágyazható

Dole sarok

Manhattan U-forma
elektromos Relax-funkció

279.900 Ft helyett 139.900 Ft 169.900 Ft helyett 64.900 Ft

269.900 Ft helyett 159.900 Ft

Tobi sarok
ágyazható

394.900 Ft helyett 179.900 Ft

Spectacle sarok
ágyazható , ágyneműtartós

289.900 Ft helyett 144.900 Ft

REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.

96090005

Tel.: 06-30/421-1867 

10 m3-tôl
ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és 

minôség, gyors kiszállítás 
hétvégén is!

Akció! Akció! Akció!
KályhAKész

TûzifA

ömleszTeTT

14.500 ft/m3

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

EUTR: AA6007407 98030083

ELADÓ INGATLAN
Győrben, Zrínyi utcában, újszerű, 
92 nm-es lakás garázzsal, autó-
beállóval tulajdonostól eladó.  
Érd.: 0630/226-6163.
Győr-Kisbácsán 362 nm-es épí-
tési telek 30%-os beépíthetőség-
gel, víz-, villany-bekötéssel eladó.  
Ár: 8,29 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Gyömörén 130 nm-es, 2 szintes, 
nappali és 4 szobás, 2 fürdős, 
szép állapotú családi ház terasz-

szal, 3 garázzsal, műhellyel, 60 
nm-es pincével, nyári konyhával, 
fúrt kúttal eladó. Ár: 19,6 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Szabadhegyen 560 nm tel-
ken 90 nm-es családi ház a hozzá-
épült br. 100 nm-es, fedett terasz-
szal rendelkező MELEGKONY-
HÁS ÉTTEREMMEL eladó. Ár: 
39 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Szabadhegen 3 szintes panel-
ház földszintjén, 50 nm-es, erké-
lyes, nappali és 2 szobás, ameri-
kai konyhás, gyorsan költözhe-
tő panel-lakás, parkolási lehető-
séggel eladó. Ár: 16,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győrújbarát-hegyen 1.067 nm 
összközműves, 23 m széles utca-
frontú, családi házas-panorá-
más telken 48 nm-es, 2 szoba-
konyhás, üvegházzal/télikert-
tel, pincével, tárolóval, filagóri-
ával, sok gyümölcsfával, dísznö-
vényzettel eladó. Ár: 16,9 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Belvárosban, Bisinger sétá-
nyon, 83 nm-es, nappali és 2 szo-
bás, amerikai konyhás, 2 fürdős, 
teljes körűen felújított téglala-
kás tárolóval és parkolási lehető-
séggel eladó. Ár: 33,2 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győrújbaráton br. 122 nm-es, 
nappali és 3 szobás, konyha-
étkezős társasházi lakás par-
kolóval, telek- és pince hasz-

nálattal eladó. Ár: 19,9 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbaráton 850 nm-es, 44 m 
utcafronti szélességű, 50 %-ban 
beépíthető, üzleti célokra is alkal-
mas építési telek eladó. Közművek 
az utcán, a telek előtt találhatók. 
Ár: 8,7 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Győrszentivánon 2.480 nm-
es telken, 180 nm lakóterű, nap-
pali és 4 szobás, 2 fürdős, tetőtér 
beépítéses, klimatizált családi ház 
sok extrával eladó. Ár: 57 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
Győr-Nádorvárosban lakás, garázs 
kiadó. Nádorvárosban garázst ven-
nék, bérelnék. 0630/302-6149.
Győr-Nádorvárosban földszin-
ti, belváros közeli lakás iro-
dának kiadó, számlaképesen. 
0630/302-6149.
Győrben családi ház kiadó. 90.000 
Ft+kaució. 0670/572-1409.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók stb. kedvezménnyel, garan-
ciával, 10 napos szállítási határ-
idővel helyi szakembertől. Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Érd.:  
0630/235-0927, Horváth Attila.
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal Győr és környékén, hagyaték 
felszámolás. 0630/871-9231.

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás. 
0670/311-3387, 0696/421-517.
Nyílászárók passzítása, szigete-
lése, redőnyök, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, javítása. 
Penészmentesítés. 0630/294-6022,  
www.peneszeltavolitasa.hu.
Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060, 
www.kadfenyezes.com.
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Győri Ipari Parkban lévő telephelyre, megnövekedett  
feladatai ellátására az alábbi felsorolt munkakörökbe keresi 
új kollégáit, kimagasló kereseti lehetőséggel: 

•	Szerkezeti	lakatos
•	hegesztő	(135-ös	eljárás)
•	betanított	lakatos
Helyszíni szerelésre: 

•	szerkezeti	lakatos	
•	betanított	lakatos
•	lakatosipari	ismeretekkel	rendelkező		
	 segédmunkás

MISCHKE-LAKATOS	KFT.	
WHB csoport

98
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Stabil,	hosszútávú	munkalehetőség,	szükség	szerint	szállás	
biztosítás,	törvényben	előírt	utazástérítés,	túlóra	lehető-
ség,	szakmai	továbbképzés	(hegesztőminősítés)	stb.

Jelentkezni	lehet:	
•	 Személyesen	telephelyünkön:	9027	Győr,	Almafa	u.	2.
•	 E-mailben:	lakatos@mischke.hu
•	 Telefonon:	+36	20/910-53-21

Ács, bádogos munkatársakat, csapatokat 
azonnali belépéssel felveszünk 

önálló munkavégzésre, itthoni és 
külföldi munkákra! 

Tel.: +36-20/912-3497 
és +36-20/253-8155.

98030034

Épületdíszítéssel  
foglalkozó vállalkozás  

Győr és környékén  
főállásban szakembert 

alkalmazna 
kapacitás bővítésként. 

Olyan jelentkezőt várunk,  
aki munkájára igényes.

FESTŐ,  
ÉPÜLETSZOBRÁSZ, 

MŰKÖVES,  
KŐMŰVES 

végzettségű előnyt élvez, 
a munkafolyamatokat  

betanítjuk.
A fényképes  

szakmai önéletrajzot
az info@ornamentika.hu  

e-mail címre várjuk! 

98030086

CE kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező 

gépjárművezetőt 
keresünk 

magyarországi ömlesztett 
takarmányszállításra Győrben, 

részben hetelős, részben 
visszatérős fuvarfeladatokra! 

Azonnali kezdéssel! 

Jelentkezni:  
 a +36-22-522-230-as,  

vagy a +36-22-522-229-es  
telefonszámon. 

98030077

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

98030076

Fakivágást, veszélyesfa-kivágást 
vállalunk, zöldhulladék elszál-
lítását, rakodását megoldjuk. 
0670/905-3020.
Bontás nélküli bitumenzsindelyes 
palatető-felújítás, illetve csere-
pes lemezzel való fedés. 30%-os 
tavaszi kedvezmény visszavoná-
sig, referenciák, több mint 20 év 
garancia. 0630/476-7838.
Dugulás elhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
0670/233-0673.
Épületek elbontása szakszerű-
en, versenyképes áron, törmelék 
elszállítással! Anyagot beszámí-
tok! 0670/905-3020.
Gipszkartonozási- és lakásfelújítási 
munkákat vállalunk. www.
asztalosceg.hu, 0620/374-9764.
Régi bútorokat, festményeket, por-
celánokat, ezüstöket és hagyatékot 
vásárolok. Tel.: 0630/490-6258.

Épületek energetikai tanúsítása, 
hőkamerás vizsgálatok, napele-
mek telepítése. Tel.: 0630/956-
4771, www.energiaexpert.hu.

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvásárol-
juk! Magas tagi kölcsön, magas 
házipénztár előnyben! Érd.: 
0630/345-4724.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 0670/637-4750.  
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011).
Aranykalászos gazda tanfolyam 
Győrben. Érd.: 0630/310-8934. 
(E: 00846/2014/A 016).

VEGYES/RÉGISÉG
KÉZISZERSZÁMOKAT, kulcsokat, 
fogókat, kalapácsokat, satukat, 
menetfúrókat, esztergakéseket, 

kisgépeket, kertiszerszámokat 
VÁSÁROLOK. 0620/415-3873.
Régi bútorokat, festményeket, 
porcelánokat, órákat, könyveket, 
ékszereket, hagyatékot vásárolok! 
Németh Csaba 0620/937-9671.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/602-6229.
„Partner” elektromos láncfű-
rész, régi Zinger varrógép eladó. 
0670/334-8290.
Aggregátor, kukoricadaráló, beton-
keverő eladó. Ár: 20.000 Ft, 15.000 
Ft, 30.000 Ft. 0670/530-6541.

Bioptron lámpát, színterápi-
át, légterápiát vásárolok azonnal 
készpénzért! Hívjon bizalommal! 
0620/497-5461.

Táska varrógép, 5 progra-
mos, új állapotban eladó. Érd.: 
0620/376-9255.
Figyelem! Vásárolok hagyaté-
kot, bontószéket, gyalupadot, régi 
bútorokat, tollat, szarvasagancsot, 
vadászhagyatékot, kis és nagy 
mennyiségben vashulladékot, szí-
nesfémet. Érd.: 0620/350-5765.
Star Wars Legok eladók:  
w w w . r a b a k o z i p i a c . h u , 
0630/7936-989.

TÁRSKERESÉS
50-60-as barátnők keresnek lein-
formálható, lakással rendelkező 
urakat 55-64-ig. Leveleket szer-
kesztőségünk címére „Summer 
time” jeligére várjuk.
Ismerkedési est április 7.! Öntés-
major S-Öntés Étterem, 19 óra. 
Szeretettel várjuk!!! Nem adom 
fel társkeresés, 0620/411-4325.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
0670/669-7777.

ÁLLÁST KÍNÁL 
Nemzetközi gépkocsivezetőt kere-
sünk hosszú távú biztos munkale-
hetőségre, Magyar-Német viszony-
latokra, nyerges szerelvényre 
CE-kategóriás jogosítvánnyal! 
További Infó: 0670/772-2221.
Győri depóba keresünk raktári túra-
szedőt (komissiózót). Fix egymű-
szakos munkarendbe azonnali kez-
déssel. Jelentkezéseket e-mailben 
raktári túraszedő Győr megjelölés-
sel a vizamogyor@gmail.com cím-
re várjuk. Telefonon a 0670/703-
7675 számon vagyunk elérhetőek 
8-18 óráig.
Női betanított dolgozókat keresünk 
győri műanyagipari munkahe-

lyünkre folyamatos műszakba, uta-
zást biztosítunk. 0670/882-5348.
Négytengelyes billencs teherau-
tóra, zárt munkaterületre teher-
gépkocsi-vezetőt keresünk 
0630/560-9516.
Vibro hengerre és láncos forgó kot-
róra gépkezelőt keresünk zárt mun-
katerületre. 0630/560-9516.
CNC forgácsolókat betanított mun-
kára és gépkezelőket keresünk 
kiemelt bérezéssel, béren felüli 
juttatással! szakmunka01@gmail.
com, 0670/633-0463.
CNC gépkezelőket, géplakatoso-
kat, szerszámkészítőket, üzemel-
tető villanyszerelőket keresünk 

győri munkahelyre (nettó 1.500-
1.700 Ft óradíj) Győriek előny-
ben. 0670/604-1265, 0670/366-
5722, munka15@index.hu.

Győrbe keresünk autószerelőt, vil-
lanyszerelőt, szerszámkészítő laka-
tost, géplakatost és CNC forgácso-
lót kiemelt bérezéssel. Utazás biz-
tosított. Tel.: 0620/440-8355.

Hirdetésfelvétel: 
Központ iroda (Győr, tátika u. 1.)  

Baresz Papír (Tét) • Győri Fényképész Szöv. (Győr, Baross út)

www.arrabonamedia.hu
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Felvételt hirdetünk az alábbi munkakörökre:

• műszerész /távközlés/ középfokú műszaki szakképesítés. Telephely: Sopron vagy Szombathely
•  műszerész /biztosítóberendezés/ műszerész vagy villanyszerelő szakképesítés,  

Telephely: Sopron, Szombathely, Csorna vagy Répcelak
•  technikus /biztosítóberendezés/ érettségi és középfokú szakmai iskolai végzettség, technikusi 

szakképzettség (műszerész vagy villanyszerelő). Telephely: Sopron
• villamos Felsővezeték szerelő vas- vagy villamos ipari szakképesítés. Telephely: Fertőszentmiklós
• sínhegesztő hegesztő-lakatos és sínhegesztő szakképesítés, Telephely: Csorna vagy Szombathely
• hídász szakmunkás burkoló, kőműves lakatos, hegesztő, festő szakképesítés. Telephely: Szombathely
• vasútépítő szakmunkás/kitérőlakatos/ fémipari szakképesítés, Telephely: Csorna
• pályamunkás alapfokú iskolai végzettség. Telephely: Csorna vagy Rajka
• váltókezelő alapfokú iskolai végzettség. Telephely: Szombathely
•  víz- és gázszerelő: vízvezeték-, fűtés- vagy gázszerelő szakképesítés.  

Telephely: Sopron vagy Szombathely.
• dísznövénytermesztő /határozott időre/: szakmunkás bizonyítvány, Telephely: Sopron.
• gondnok /határozott időre/: befejezett alapfokú állami iskolai végzettség. Telephely: Fertő-tó.
•  villamosmérnök /ingatlangazdálkodási koordinátor/: felsőfokú szakirányú állami iskolai 

végzettség – villamosmérnök. Telephely: Sopron.
• villanyszerelő: villanyszerelő szakképesítés. Telephely: Szombathely.
•  villanyszerelő /szabványossági/: villanyszerelő szakképesítés, érintésvédelmi, villámvédelmi és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgáló vizsga. Telephely: Szombathely vagy Sopron.
• bútorasztalos: asztalos, bútorasztalos szakképesítés. Telephely: Szombathely.
• művezető /építési/: érettségi, technikusi iskolai végzettség (építőmesteri). Telephely: Szombathely.
•  szakaszmérnök /építményi/: felsőfokú műszaki állami iskolai végzettség, (építészmérnök,  

építőmérnök, épületgépész, villamosmérnök) Telephely: Szombathely.
• kőműves: kőműves, burkoló szakképesítés. Telephely: Sopron.
•  vezető jegyvizsgáló: középfokú állami iskolai végzettség (érettségi).  

Telephely: Sopron és Szombathely. Szükség esetén szállást biztosítunk.

jelentkezés:
 •   A GYSEV Zrt. honlapján (www.gysev.hu): Karrier/Nyitott pozícióknál.  

Link: https://www2.gysev.hu/rolunk/karrier/nyitott-poziciok/
•   Elektronikus úton a karrier@gysev.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal a pályázott munkakör  

megjelölésével
•  Önéletrajz postai úton történő feladásával (elérhetőség megjelölése, végzettség, szakképesítés) a 

GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király utca 19. Humán Gazdálkodás címre 

jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Minden szervezetet a munkatársai határoznak meg leginkább. 
Hiszünk abban, hogy szervezetünk hosszú és rövid távú sikeré-
nek alapját a munkavállalóink tudása, képessége, hozzáállása,  

fejlődési igénye határozza meg.

98030078
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A Wiesbauer-Dunahús Kft. gönyűi 
húsüzemébe keres munkatársat   

KARBANTARTÓ  munkakörbe. 
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Feladatai: az üzemi gépek, berendezések többműszakos  
üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása. 
Elvárás: elektronikai, mechanikai szakirányú végzettség,  
megbízható, önálló munkavégzés. 
Amit kínálunk: stabil munkahely, versenyképes jövedelem  
és egyéb béren kívüli juttatás. 
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal  
az info@wiesbauer-dunahus.hu e-mail címre várjuk.

Munkavégzés helye: 
Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következő telefonszámon 96/900-169  
illetve a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk!
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HÖLGYEK ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

•	 Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt 
vontatóra (3324, 3313, 3312)

•	 Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
•	 Többműszakos munkarend vállalása
•	 Jó stressztűrő és problémamegoldó 

képesség
•	 Felelősségteljes munkavégzés
•	 18 év feletti életkor
•	 Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
•	 Erősödő innovatív szervezeti kultúra
•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés

•	 Minimum 8 általános iskolai végzettség
•	 18 év feletti életkor
•	 Tanulmányi szerződés megkötése
•	 Erkölcsi bizonyítvány
•	 Többműszakos munkarend vállalása
•	 Terhelhetőség, pontos munkavégzés
•	 Előny: logisztikai szolgáltatónál szerzett 

tapasztalat

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkező  

IMPERIAL Logistics Kft.  
Győr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett feladatok, 

újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETŐKET 
/VONTATÓVEZETŐKET 

és

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT 
TARGONCAVEZETŐI TANFOLYAM 

indításához keresünk azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlődő, fiatalos szervezethez, 
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Targoncavezető/Vontatóvezető 
álláshoz elvárásaink:

Betanított munkatárs álláshoz és  
a tanfolyamhoz tartozó elvárások:

•	 Munkába járás támogatása vidéki munka-
vállalóknak

•	 Teljesítmény utáni prémium
•	 Cafeteria már próbaidő alatt is
•	 Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

SMD gépkezelő
SMD gépkezelő feladatai: 

• SMD berendezések folyamatos üzemeltetése és karbantartása
• A gyártás zavartalan működésének biztosítása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
• Orvosi alkalmasság
• Három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződés
• Próbaidő letelte után azonnali béremelés
• Próbaidő után mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:

Jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es jelentkezési lappal lehet.
SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 

Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett
E-mail: munka@sick.hu
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A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A SICK magyarországi termelő leányvállalata a SICK Kft. 100%-os német tulajdonban van. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

elektronikai szerelő / operátor
Elektronikai szerelő / operátor feladatai: 

• Elektronikai termékek szerelése, tesztelése, csomagolása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Általános iskolai végzettség 
• Sikeres alkalmassági teszt 
• Orvosi alkalmasság
• Két vagy három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött, határozatlan idejű munkaszerződés
• Órabér bruttó 970 Ft/óra
• Próbaidő után 10%-os mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:  
Alkalmassági tesztre jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es 
jelentkezési lappal lehet.

SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 
Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett

E-mail: munka@sick.hu
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HEVERŐK, FRANCIAÁGYAK  
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
Ülőgarnitúrák, ágyazható kanapék, 
bútorszövetek, habszivacsok,  
kárpitoskellékek forgalmazása.
Vámosszabadi, Hild József utca 3. Tel.: 06-20/967-22-47 
www.csepibutor.hu • facebook: Csepi Bútor

98010073

 tel.: 06-96/316-044, 06-70/380-1520 • e-mail: info@amaxkft.hu • www. amaxkft.hu

98030088

WV2 Premium  
10 Years Edition  

akkus ablaktisztító

19.990 Ft

TAVASZI AKCIÓKKAL várunk minden kedves érdeklődőt  
új üzletünkben a megszokott minőséggel!

Új címünk: 9028 Győr, József Attila u. 155.

WD5 Renovation 
többfunkciós 

porszívó

49.990 Ft 44.990 Ft

K3 Full  
Controll Car 

magasnyomású 
mosó

2803001498030084


