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ELKÉSZÜLT ÚJ,  
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ,  

SAJÁT FELTÖLTŐKÁRTYÁNK!
CÉGEKNEK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

GYŐR, FEHÉRVÁRI ÚT ÉS A JÓZSEF ATTILA ÚTI KÖRFORGALOMNÁL

ÉRDEKLŐDÉS: orangesoil2@gmail.com

0-24

w w w . b u t o r k e l l e k . h u

Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

9801003299010004

Caravan ételbár Márka étter
em

Postaautó Duna Zrt. 
9023 Győr, Richter János u. 1. 

96/418-413
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KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT 
A HIDEG, TÉLI IDŐRE!

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró

ellenőrzés, kedvezményes 
szezonális kiegészítők.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!

99010005

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

98090051
Konyhakész

Áraink az áfát tartalmazzák! 

Tel.: 30/254-32-34
ZORA PLUS KFT
EUTR: AA5948196

Gyôr
zorapluskft@gmail.com

TÛZIFA RENDELHETÔ! 

Ömlesztett, konyhakész
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17.500 Ft/m3 (1x1x1 m)

CSER/GYERTYÁN 3.400 Ft/q (34 Ft/kg)
AKÁC 4.400 Ft/q (44 Ft/kg)
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Jan. 15. (kedd), 16. (szerda), 17. (csütörtök)
10 db jegy vásárlása  
esetén 1 db-ot, 
20 db jegy vásárlása  
esetén 3 db-ot  

AJÁNDÉKBA ADUNK!
A JEGY ÁRA: 1050 Ft

99010013

Győr, Déry Tibor utca 11/a • www.marcal-etterem.hu

KEDVES VENDÉGEINK!
EBÉDJEGY-VÁSÁRLÁSI AKCIÓ 

A MARCAL ÉTTEREMBEN
TÉLI VÁSÁR!

Válasszon meleg, bélelt cipőt, csizmát  
kínálatunkból 30-40% kedvezménnyel!

FEKETE SZÍNBEN IS

FEKETE SZÍNBEN IS

FEKETE SZÍNBEN IS

FEKETE SZÍNBEN IS

FEKETE SZÍNBEN IS

BARNA SZÍNBEN IS

KERESSÉK FEL  
CIPŐ- 

BOLTUNKAT!  
A HIRDETÉST 

HOZZA  
MAGÁVAL!

ESTRELLA 
bőr bokacsizma,  
meleg bélés,  
csúszásgátló talp,  
36-41 

25 900 Ft
19 000 Ft

26 000 Ft
19 000 Ft

21 900 Ft
17 000 Ft

Magyar gyártású bőrcipők szaküzlete
Akciós ajánlatunk jan. 10-31-ig, ill. a készlet erejéig tart.

KOMFORT cipőbolt Győr, Szent István u 35-37. • Telefon 96/327-602

PULSO 
borjúbőr bokacsizma,  
szőrme bélés,  
széles lábfejre,  
4 cm sarok,  
36-41 

ESTRELLA 
bőr bokacsizma,  
meleg, gyapjú bélés,  
34-43  

BEN ROSS
bőr-lakk, bőrbélés,  
3 cm sarok,  
37-38 

PULSO 
valódi bőr,  
meleg, gyapjú bélés,  
3 cm sarok,  
36-42 

PULSO
valódi bőr, meleg,  
gyapjú bélés,  
4,5 cm sarok,  
36-41 

ESTRELLA
valódi bőr, meleg bélés,  
vastag talp, 4 cm sarok,  
37-41 

PULSO 
valódi bőr csizma,  
gyapjú bélés,  
széles vádlira,  
állítható bőség,  
2 cm sarok 

MAJSA
valódi bőr, csizma,  
gyógybetéttel,  
keskeny lábfejre,  
36-41 

PULSO
valódi bőr, gyapjú bélés,  
3 cm sarok,  
36-41

MAJSA 
valódi bőr, gyógybetét,  
széles lábfejre,  
csúszásgátló talp,  
2 cm sarok,  
37-40  

RAKAMAZ
valódi bőr, bőr bélés,  
gyógybetét,  
38-46

PULSO 
valódi bőr, meleg bélés, 
csúszásgátló teletalp, 
széles lábfejre,  
36-40 

RAKAMAZ
valódi bőr, fűzős bakancs,  
gyapjú bélés,  
párnázott szár,  
41-44 

RAKAMAZ
valódi bőr, gyapjú bélés,  
körbevarrott,  
rovátkázott talp,  
48-50  

RAKAMAZ
bőr-velúr, gyapjú bélés,  
zipzáras fűzős,  
41-45 

RAKAMAZ
bőr, fűzős bakancs,  
gyapjú bélés,  
csúszásgátló talp,  
41-46 

17 900 Ft
14 900 Ft

22 900 Ft
18 000 Ft

25 900 Ft
19 000 Ft

23 300 Ft
19 000 Ft

22 900 Ft
18 000 Ft

38 500 Ft
27 000 Ft

29 500 Ft
19 000 Ft

27 900 Ft
19 000 Ft

27 500 Ft
16 500 Ft

22 500 Ft
15 000 Ft

26 000 Ft
18 000 Ft

23 500 Ft
18 000 Ft

23 500 Ft
18 000 Ft

27 500 Ft
19 000 Ft

KREZUS
valódi bőr, gyapjú bélés,  
belső zipzár,  
40-46 

22 900 Ft
18 000 Ft

99010009

MÉRETRE GYÁRTÁS IS!

98100017

Betanított munkát keresel, de:
•	 többre	vagy	képes?
•	 új	szakmát	tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
•	 fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	
A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
 Ha a válaszod IGEN,	JELENTKEZZ!!

FELADATOK:  
kovácsgépeken történő  
melegalakítás a technológiai 
utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása
• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méret-ellenőrzése, dokumentálása
• azonosíthatóság, nyomonkövethetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:
• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovácsképzésünk  

(elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

Piacvezető	győri	székhelyű	cég	KOVÁCS munkatársat	keres!

Betanított munkát keresel, de:

- többre	vagy	képes?
- új	szakmát tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
- fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	

			A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
   Ha a válaszod IGEN, JELENTKEZZ!!

FELADATOK :
kovács gépeken történő melegalakítás a technológiai

utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása,

• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méretellenőrzése, dokumentálása

• azonosíthatóság, nyomon-követhetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:

• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovács képzésünk (elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

L É P CS Ő ZE T ES E N E M E L KED Ő B É RE Z ÉS SE L

AMIT 	K ÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelem

szükség esetén ingyenes, igényes szállás
JELENTKEZZ: a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu email címen

Kovács segítő Kovács Vezető kovács

AMIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelemszükség esetén ingyenes, igényes szállás

JELENTKEZZ a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu e-mail címen!

Piacvezető, győri székhelyű cég  
KOVÁCS munkatársat keres!

99010019

játék
Keresztrejtvény 

nyertesek
 Dec. 18-i játék:  

Tóth Katalin (Győr)

Dec. 13-i játék:  
Német Tünde  

(Dunaszeg)
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Több mint 20 éve az Önök szolgálatában 
MEGOLDÁS SECURITY

Győr, Liezen-Mayer u. 4.
+36 (96) 517 939 • megoldassecurity.hu

1: Részletekről érdeklődjön kollégáinknál. 2: központra, kezelőre, kommunikátorra. 
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A HIRDETÉS
FELMUTATÓJÁNAK 

A BEKÖTÉSI HÓNAP 
DÍJÁT ELENGEDJÜK!
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Teljes körű fogászati  
szakrendelő

Dr. Deák Henrietta

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (az Árpád parkolóháztól 2 percre) 
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

99010020

Kérjen időpontot! +36-30/609-9252

előtte

előtte

• EGYSZERŰ
• GYORS 
• FÁJDALOM-

MENTES!
INGYENES 
ÁLLAPOT- 
FELMÉRÉS!

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!

2019.01.18-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ÓRIÁSI TÉLI BÚTORVÁSÁR

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

99010011

524.900 Ft helyett 209.900 Ft

Angie sarok

269.900 Ft helyett  129.900 Ft

289.900 Ft helyett  139.900 Ft

309.900 Ft helyett  139.900 Ft

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Dublin sarok
ágyazható

254.900 Ft helyett 99.900 Ft

Corona Big-Sofa

Arriba sarok
ágyazható

Oscar sarok 
ágyazható

274.900 Ft helyett 119.900 Ft

Ulm sarok 
ágyazható

Quin sarok
ágyazható

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Ágyazható  
kanapék

69.900 Ft-tól

Frank 3-2  kanapé
textilbőr

274.900 Ft helyett  109.900 Ft
Swing sarok
textilbőr

játék
rajzFILMjÁTÉK

Megfejtését küldje be 
2019.01.16-án, 14 óráig  
szerkesztőségünk címére 

levélben  
(9027 Győr, Tátika u. 1.)  

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

A nyeremények a sorsolástól számí-
tott 1 hónapig vehetők át,  

átvétel hiányában  
újrasorsolásra kerülnek.

Melyik mesehőstől 
idéztünk?

A helyes megfejtést beküldők  
között 5.000 Ft értékű ajándék-

utalványt sorsolunk ki  
az Úri Muri Mulató&Caffé 

felajánlásából. 

- Pont jókor jössz, mert ez  
a nap legjobb része.
- Melyik az a rész?

- Az, amikor te meg én  
mi leszünk.
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Apró ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT 
keresek német, holland ügyfeleim részére

Győrben és környékén.
 Lux Cecília  

ingatlanközvetítő
06-70/601-1010

 www.landhausungarn.com

99010006

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

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI NEM FOGJUK! 
CSAK ELADJUK 
INGATLANÁT!

99010012

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Révfalu után, de Szitás-
domb előtt, Győr-Sárás I.-en,  
3 szoba-nappalis, igényes, csa-
ládi ház kis kerttel tulajdonostól 
eladó. Ár: 36.400.000 Ft. Érd.:  
06-70/488-9717.

Győr-Marcalváros I-n lévő fel-
újítandó, 53 m2-es panellakás el-
adó! Irányár: 17.200.000 Ft. Érd.:  
06-70/488-9715.

Győr-Adyváros frekventált részén, 
teljes körű, belső felújításon átesett, 
44 m2-es, 2 szoba kialakítású, liftes, 
10 emeletes tömb 4. emeleti pan-
ellakása eladó. Ár: 15.990.000 Ft. 
Érd.: 06-70/372-0103.

Győr belvárosában, az Árpád úton, 
73 m2-es, nappali + 2 szobás, má-
sodik emeleti téglalakás eladó. Ár: 
30.900.000 Ft. Érd.: 06-70/399-
8262. 

Győr-Szabadhegyen, 2001-ben 
épült, 2 szoba-nappalis, társashá-
zi lakás zárt, udvari gépkocsibe-
állóval eladó. Ár: 20.800.000 Ft.  
Érd.: 06-70/372-0109.

Önt is csak 
hitegetik  

az ingatla-
nosok?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Dinamikusan fejlődő nemzetközi
autóipari vállalatunkhoz keresünk kollégákat

győri telephelyünkre, az alábbi pozícióba

A TA TA TA TA TA TA TAA TA TAAAAAA I I I AAAAAuutoutoutootommooototo iveveiveiveive egeegeegegegegegegegegeggegegegegegegeeegegegegeeggy vy vy vy vy vy vyy vy vy vy vy vy vy vy vy vy y y y y y y iláiláiláiláláláláááálááááilááilágszgszszszzzzgszszzzzgszgszszgg erterterertertertertertertertertttererertrterteerterttertttttertttertrtrtrttertertrtererertr e jeee je je je je jee jje je je je jjje jee jje jje je e e je jje jee je jje je jeeee e e jee jjjeleeleeleelelelleleeleeleeleeleelelleleeleeleeleeleeleleleeleeleeleleeeleeleeleeleeleeeeeelel nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
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ELVÁRÁSOK:
• • Szzakakkmumunknkááss v égzettségg

• • PrPrececíz, pontos mmununkakavévégzgzésésés

• BeBeetötötööltltötött tt t 1818. . éléletetévévévév

• • 3 3 műműszszakakosos m mmununununkkkakarerendnd vállalása

AmAmAmenenennnynynynynynynynyibiiibbibibeneneneen aaa aaazzzzz z álállálállálál slslehehetetősőségégéggégéggg ffff felelelelellellkkkekekekeltltl eteeetetettte tetett  é éérdrdrdrdrdrddekekekeklőlőlőőlődédédédédé éséését t ésésé m megegeggfefeef leleell
azaz e elvllvárárásásás kokoknanak,k,k  kkülüldjdjdje ee elelelel öö öönénén leleetrtrajajajzááázázátttt aa a a gygygygygygyoaoaoaoao llllllasas@h@h@hh@hu.u.titiauaua tototo.c.comomomm c ccímímímmmmrerere!!!

O P E R ÁT O R

AMIT KÍNÁLUNK:
• SzSzSzínínínvovovonananalalalass s kökökörnrnrnrnr yeyeyeyezezeezezezezezz ttttt

• • HHHHaHaH iiivi bb bbruttt óóóóó ó 2626262626262600.0000 00000000000 0 FtFtFtFt a aaalaapbéré

• BBejárás támoooogagagaaagatátátátásaasaaaa (A(A(A((Auuuuududisiisis b bbusussz z isis!)!)

•• HoHoHoHoHoHosssssssszúzúzzzúúú t távávononnnon  bbiziziztooooootooossss s mummumummmumum nknknknknknkalalalalaleheeehhee ete őség

• Műanyag autóalkatrészek gyártása
 műveleti utasítás szerint 

•• Magasan n auautotomam tizált ggyáyártrtósósooron 
történőő ö ööössssssszezezezeszszszszererererelelee ésés

•• MuMunknnknkavavavezezetetőő álálááltatatalll mememmegagagagadddodotttt 
 u utatasísítátásosok k szeriinti mmunkavégzés

• AAA AA gyártátáási folyay mathozoo  tartozózó   
  v viiiziz ááuáuálillililiss lelelelllelelenőőnőnőrzrzrzésésésekekek v v végégégrererehahahajtjtjtásásásaaa

FŐBB FELADATOK:

99010016

ELADÓ INGATLAN
Győr-belvárosban, a Bisinger 
sétányon, 86 nm-es, erkélyes, 
tehermentes téglalakás, 2 db 
saját tárolóval, jó parkolási lehe-
tőséggel eladó. Ár: 24,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, saroktel-
ken, 80 nm-es, nappali és 3 szo-
bás családi ház, dupla garázzsal, 
fúrt kúttal eladó. Ár: 29 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, 134 nm-es, nap-
pali + 3 szobás, kitűnő elosztású 
új építésű ikerházrész, háztartá-
si helyiséggel, garázzsal, fedett 

terasszal, emelt szintű fűtéskész 
átadással eladó. Ár: 37,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-belvárosban, az Újkapu 
utcában, téglaépítésű, első eme-
leti, 2 szobás, 68 nm-es társas-
házi világos polgárlakás, új nyí-
lászárókkal, új egyedi, gázkazá-
nos, radiátoros fűtéssel, tulaj-
donostól eladó. Ár: 25,8 M. Érd.: 
0630/862-9704.

Győrladaméron 426 nm telken 
92 nm-es, nappali és 3 szobás 
ikerház rész terasszal, fedett 
autóbeállóval, fűtéskész átadás-
sal eladó. Ár: 26,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbaráton 530 nm-es tel-
ken 92 nm-es, nappali + 3 szo-
bás ikerház rész, részben fedett 
terasszal és gépkocsi beállóval, 
2019 tavaszi fűtészkész átadás-
sal eladó. Ár: 29 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Öttevényen 2005-ben épült tár-
sasházban kertkapcsolatos, 87 
nm-es nappali és 2 szobás, 2 für-
dőszobás, belső 2 szintes tégla-
lakás eladó. Ár: 22,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyog-
hálók stb. kedvezménnyel, 
garanciával, 10 napos szállítá-
si határidővel helyi szakember-
től. Kérjen ingyenes árajánlatot! 
www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása szakszerű-
en, versenyképes áron, törmelék 
elszállítással! 0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szigete-
lése, redőnyök, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, javítá-
sa. Penészmentesítés. 0630/294-
6022, www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás. 
0670/311-3387, 0696/421-517.

Kádfényezés beépített állapotban, 
garanciával! 0620/9262-060, 
www.kadfenyezes.com.

Üvegezés, üvegkár rendezés, 
ólomüvegezés-Tiffany üvegezés. 
0670/311-3064, www.olomuveg.
eu, Kápli Gergely.

Vásárolok könyveket, hagya-
tékot, használt ékszereket, 
bizsut, régi pénzeket, órákat. 
0620/556-7141.

Akciósan januárban, februárban 
ács és tetőfedő bádogos mun-
kát, palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból dolgo-
zunk /réz, alu, Lindab, Bramac/. 
0670/235-6468.

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
0670/233-0673.

Figyelem, felvásárlás! Janu-
ár 17., csütörtök, 10-16 óráig, 
Rába Hotel. Tört arany, fazon 
arany, karórák, felhúzós és auto-
mata, régi pénzek, Herendik, 
Zsolnayk, képeslapok, teljes 
hagyaték. 0670/381-6345.

Pénzre van szüksége? Kész-
pénzkölcsönök 30.000 Ft-tól! 
Győr, Győrszentiván, Bajcs. 
0670/884-7918.

Mindenféle épületek, házak 
bontását vállaljuk saját gép-
parkkal, korrekt áron (belső 
kisebb nagyobb bontásokat is). 
0670/416-4510.

Épületek Energetikai Tanúsítása, 
Hőkamerás vizsgálatok, Napele-

mek telepítése. Tel.: 0630/956-
4771, www.energiaexpert.hu.

Bútorkárpit tisztítást rövid határ-
idővel vállalok. 0670/630-8245.

REDŐNYJÁRAT Győr-
ben és környékén. Redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók engedménnyel. Hérics:  
0630/204-0205, 06-96/242-655,  
www.hericsredony.hu.

Szobafestést, tapétázást, burko-
lást, kéményrakást, ereszcsator-
nák tisztítását, egyéb kőműves 
munkákat vállalok. 0670/311-
6783, raklapfa@gmail.com.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

VEGYES/RÉGISÉG
SZERSZÁMOKAT, fogókat, kala-
pácsokat, kulcsokat, satu-
kat, menetfúrókat, menetvá-
gókat, kisgépeket, egyéb kézi-
szerszámokat, kerti szer-
számokat VÁSÁROLNÉK. 
0620/415-3873.

Gáztűzhely, felnőtt nadrágpe-

lenka, műanyag ablak redőny-
nyel, szekrények, heverők, ajtók 
eladók. 0630/302-6149.

Termo Öv 35E gázka-
zán eladó, keveset használt. 
0630/541-1089.

TÁRSKERESÉS
Győri, 45 éves, 170/70, egye-
dül élő, káros szenvedélyek-
től mentes férfi tartós, de nem 
összeköltözős kapcsolatra höl-
gyet keres. Idősebb vagy nem 
független hölgy is válaszolhat. 
0630/419-2062.

AUTÓ/JÁRMÛ
Autófelvásárlás! Díjtalan kiszál-
lással a hét minden napján. Kor-
tól, állapottól függetlenül. Alis-
Stop Kft. 0620/442-9002.

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: 0670/669-7777.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 
0620/204-2382.

www.arrabonamedia.hu
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A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

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

Jelentkezéseket a következő telefonszámon  
96/900-169, 80/900-210  

illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

99010003

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

•	 Erősödő innovatív,  
szervezeti kultúra

•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű  

munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés
•	 Munkába járás támogatása 

vidéki munkavállalóknak
•	 Teljesítmény utáni prémium
•	 Cafeteria 
•	 Szállás biztosítása vidéki  

dolgozóinknak

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETŐKET,  
VONTATÓVEZETŐKET  

keres

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Az álláshoz tartozó  
elvárások:

Amit kínálunk:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

Büchl Hungaria Kft.  

TARGONCAVEZETŐ  
(3324 vagy 3313) 

kollégákat keres.
Elvárás: megbízható,  
precíz munkavégzés,  

2 vagy 3 műszakos  
munkarend vállalása.

Érdeklődés a 96/516-620-as  
telefonszámon  

vagy az  info@buechl.hu  
e-mail címen.

98100098

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

99010008

A Rábakert Alkatrészgyártó Kft.  
felvételt hirdet 

FÉMIPARI  
MEGMUNKÁLÓ  

BETANÍTOTT  
MUNKÁS
munkakörbe

Elvárások:
•	 min.	alapfokú	végzettség	(8	általános)

Feladat:
•	 mezőgazdasági	fém	alkatrészek	
(fűnyírókések)	megmunkálása

Előnyt	jelent	a	fémiparban	szerzett	
tapasztalat,	győri	lakhely.		
Teljes	munkaidő,	kezdés	azonnal.

Érdeklődni a 96/618-726-os  
telefonszámon lehet.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  
9027 GYŐR, ALMAFA U. 9.

98110089

Cégcsoportunk a közétkeztetési szolgáltató szektor piacvezetője. Munkatár-
sainknak hosszú távú munkalehetőséget, versenyképes jövedelmet és jutta-
tásokat biztosítunk, csapatszellemet képviselő, dinamikusan fejlődő, magyar 

tulajdonú vállalatunknál. Csatlakozzon hozzánk! 

BÜFÉPÉNZTÁROS
munkatársakat keresünk a győri AUDI gyárban  

működtetett kereskedelmi egységeinkbe.

Amit leendő munkatársainknak kínálunk:
-  100%-ban bejelentett munkaviszony,
- béren kívüli juttatás,
- napi egyszeri étkezés,
- vonzó munkakörnyezet,
-  stabil, munkáltatói háttér, hosszú távú munkalehetőség.

Feladatok:
-  vásárlók magas szintű, precíz kiszolgálása,
-  szendvicskészítés, pékáru sütés, kávéfőzés,
-  kassza pontos, precíz kezelése.

Elvárások:
-  középfokú, elsősorban kereskedelmi területen szerzett 

végzettség,
-  pénztárgép kezelési alapismeretek.

Hölgyek és urak jelentkezését egyaránt várjuk.

A munkába járáshoz céges buszjáratot biztosítunk.
Érdeklődni a 06 (30) 452 1577-es telefonszámon lehet.

Önéletrajzát a human.vital@hungast.hu e-mail címre várjuk.

99010010

Hirdetésfelvétel:
9 0 2 7  Győ r,  Tát i k a  u.  1 .  •  Te l. :  9 6 / 3 1 0 - 9 9 1

w w w. s z u p e ri n fo. h u  •  g yo r @ s z u p e ri n fo. h u
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NEMZETKÖZI 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keres az Amigó-Sped Kft. 
tatabányai telephelyére, 

40 t-s szerelvényre. 

Nem EU-s munka! 
Állandó német, francia, 

luxembourgi lerakó. 
Fizetés: 600 E Ft körül. 

Korrekt munka, korrekt fizetés, 
hétvégék itthon. 

Nagy János: +36-70-6218643

99010015

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

Jelentkezéseket a következő telefonszámon: 80/900-210,  
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

99010007

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlődő fiatalos szervezethez!

•	 A szervezeti egységbe tartozó munkatársak  
szakmai irányítása (14 - 32 fő) 

•	 Munkatársak szervezeti integrációjának 
támogatása

•	 Munkatársak képzésének és munkájának 
értékelése 

•	 Adott területeken a minőség szem előtt tartása
•	 Napi együttműködés az üzemvezetővel, terület-

vezetővel, műszakvezető kollégákkal

•	 Nemzetközi környezet
•	 Erősödő innovatív szervezeti kultúra
•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés
•	 Munkába járás támogatása vidéki munkaválla-

lóknak 93%-ban térítve
•	 Teljesítmény utáni prémium (15%)
•	 Cafeteria

•	 Középfokú végzettség 
•	 Erős felhasználói szintű számítógépes  

ismeretek (MS Office), különösen Excel
•	 Minimum 1-3 éves multinacionális 

cégnél logisztikai területen szerzett 
tapasztalat

•	 Határozottság, minőségtudatos gon-
dolkodás 

•	 Jó stressztűrő és problémamegoldó 
képesség

•	 Felelősségteljes munkavégzés
•	 Jó kommunikáció és együttműködési 

készség
•	 Terhelhetőség
•	 Magabiztos, határozott fellépés
•	 Érdekérvényesítő készség
•	 Eredményorientált, strukturált  

gondolkodás
•	 Csapatmunka, rugalmasság

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TEAMKOORDINÁTOROKAT  
keres azonnali kezdéssel

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Főbb feladatok, munkák:

Amit kínálunk:

Az álláshoz tartozó  
elvárások:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

98040104

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

ÁLLÁST KÍNÁL
Munkatársakat keresünk Pannon-
halmára és Nyúlra reklámanyag 
terjesztésre. 0670/978-6573. 
Arrabona Post Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteriát, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021 - 
JOBmotive Kft.

Győrbe keresünk szakmunkásokat 
és betanított munkásokat kiemelt 
bérrel. Tel.: 0620/440-8355. 
Nivella Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig  
a 0670/639-9920 telefonszámon - 
JOBmotive Kft.

Ausztriai night klub keres pultos 
kolléganőt társalgási szintű német-

nyelv-tudással. +43/6601582020. 
Pabian&Partner.

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri 
és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteriát, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
0670/415-9020 - JOBmotive Kft.

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

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 0670/415-9021 
- JOBmotive Kft.

Budapesti út- és közműépíté-
si munkára keresünk gyakorlott 
munkavállalókat kiemelt fizetés-
sel. Művezető, kotrógépkezelő, 
építőipari szakmunkás betanított 
munkás munkakörökbe. Komplett 
brigádok jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezés telefonon: 0670/639-
3525, e-mail: nyudut@nyudut.hu. 
Nyudut Kft.
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Munkavégzés helye: 
Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következő telefonszámon 96/900-169, 80/900-210  
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

98100060

•	 Középfokú iskolai végzettség
•	 Erős felhasználó szintű számítógépes  

ismeretek (MS Office)
•	 Terhelhetőség
•	 Jó problémamegoldó képesség
•	 Csapatmunka, felelősségtudat, elkötelezettség, 

megbízhatóság
•	 Előny: SAP vállaltirányítási rendszer ismerete
•	 Előny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

•	 Nemzetközi környezet
•	 Erősödő innovatív  

szervezeti kultúra
•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű  

munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés
•	 Munkába járás támogatása 

vidéki munkavállalóknak  
93%-ban térítve

•	 Teljesítmény utáni prémium 
(15%)

•	 Cafeteria
•	 Szállás biztosítása  

vidéki dolgozóinknak

•	 Anyagmozgások leképezése SAP  
vállalatirányítási rendszerben

•	 Raktári folyamatokhoz tartozó  
adminisztrációs feladatok elvégzése

•	 Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenőrzések
•	 Dokumentáció kezelése
•	 Belső kommunikáció más területekkel
•	 Munkavégzés több műszakos munkarendben

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT/
RENDSZERADMINISZTRÁTOROKAT

keres azonnali kezdéssel

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

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:Főbb feladatok:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A dinamikusan fejlődő, közétkeztetéssel foglalkozó  
Nyugatmagyar Zrt. az alábbi pozíciókba  
munkatársakat keres Győr területére: 

KONYHAI KISEGÍTŐ
Főbb feladatok:
• Segédkezés a konyhai munkában
• Húsok, zöldségek előkészítése
• Egyéb kiegészítő konyhai műveletek elvégzése  

(szűrés, sűrítés, aprítás)
• Alapanyagok megtisztítása
• Közreműködés az ételek kiosztásában
• Fertőtlenítés, takarítás

Előnyt jelent:
• Hasonló munkaterületen szerzett gyakorlat

ÉTELKISZÁLLÍTÓ/GÉPKOCSIVEZETŐ
Főbb feladatok:
• Közétkeztetési konyhákon főzött ételek  

kiszállítása céges autóval iskolákba, óvodákba
• Szállítóedények tisztán tartása
• Autók takarítása
• Kisebb szerelések elvégzése

Elvárások:
• B kategóriás jogosítvány
• Jó fizikum
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  

előnyt jelent

KARBANTARTÓ
Főbb feladatok:
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Lakatosmunkák elvégzése
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása,  

szerelése, állapotuk folyamatos figyelése
• Szakemberek munkájának támogatása
• Üzemeltetés során felmerülő  

meghibásodás javítása

Elvárások:
• Szakmunkás végzettség (lakatos, villanyszerelő,  

víz-, gázszerelő, kőműves, festő-mázoló, burkoló)
• Karbantartás területén szerzett  

több éves tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés és B kat. jogosítvány

SZAKÁCS
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása,  

tárolása és adagolása
• Konyhai tevékenység irányítása és ellenőrzése
• A meglévő készletek, készételek felmérése,  

nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása  

(párolása, főzése, sütése)
• Segédszemélyzet munkájának irányítása,  

összehangolása

Elvárások:
• Szakirányú végzettség és minimum  

1-3 éves szakmai tapasztalat
• Gyakorlatias, határozott személyiség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Jó szervezőképesség

Előnyt jelent:
• Közétkeztetésben szerzett gyakorlati tapasztalat
• Diétás szakács végzettség
• Egyéb szakmai tapasztalat
• Vezetői szemléletmód

Amit kínálunk:
• Utazási hozzájárulás
• Étkezéstérítés
• Egyéb dolgozói kedvezmény

Jelentkezni pozíció megjelölésével, fényképes önéletrajzzal 
az allas@nyugatmagyarorszag.hu e-mail címen lehet.

99010002

I M P r e s s z U M
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: Arrabona Post
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző,  etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal.   A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt  a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.
Győr-Moson-sopron megyei Békéltető testület 9021 Győr, Szent István u. 10/a • 9001 Győr, Pf. 673 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
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AXEL
BÚTORÁRUHÁZ

9027 Győr,  
Puskás T. u. 8.

Tel.: 96/550-397 
www.axelbutor.hu

Minden LENGYEL,  
ELEMES NAPPALI  

és HÁLÓSZOBABÚTORUNK 

30%  
kedvezménnyel elvihető! 99010018Az akció a készlet erejéig tart.

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
Győr Kézbesítő postája munkatársakat keres

KÉZBESÍTŐ  
munkakörbe 

Amit kínálunk: 
– biztos munkahely, 
– utazási költségtérítés, 
– egyéb szociális és jóléti juttatások.

Jelentkezéshez szükséges: 
– minimum 8 általános iskolai végzettség,
– bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,  
küldje el önéletrajzát az alábbi elérhetőségek egyikére: 

E-mail: marko.judit@posta.hu 
Postacím:  Magyar Posta Zrt. (9018) Győr, Révai Miklós utca 1.  
Tel: +36-30-771-9141

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. 

A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, 
Dunavirág utca 2–6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott 
adatait a meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozíció – betöltésére alkalmas jelölt 
kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Az állásra pályázó 
megkeresésre kerülhet az aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. Hozzájárulását a jelentkező 
bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen, 
ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

120x181mm-allas-Gyor.indd   1 2018. 12. 20.   15:39

99010001

Győr, Földes G. u. 2/b 
30/991-8363

PANELKONYHA-
AKCIÓ!
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A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

GRÓSZ PANELKONYHA
www.panelkonyha.hu

TÉLI AKCIÓ!
2019. január 20-ig

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ!
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! 

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN  
ÜZLETÜNKBEN!

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.299 Ft  
(bruttó: 1.650 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.299 Ft /m2 
(bruttó 1.650 Ft/m2)

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

98100078


