
G yő r  é s  kö r z e t e  2020.  február  28. ,  XXIII/9.
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
90010067

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%

Az
 a

kc
ió

 v
is

sz
av

on
ás

ig
 é

rv
én

ye
s.

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

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, szo. 8-11 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2
bruttó 1 400 Ft/m2

AKCIÓ!
Barna, matt  

cserepes lemez
br.: 1.650 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.456,7 Ft/m2  

bruttó: 1.850 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó 1.456,7 Ft/m2 

bruttó: 1.850 Ft /m2 

Palatetők bontás nélküli felújítása. 

Bádogos Szaküzlet

99120048

MÁRC. 11.
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

TELJES ÁRUCSERE MIATT
MÁRC. 09-10. ZÁRVA!

NYITÁS:

TELJES ÁRUCSERE

590 FT
/DB

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI PÓLÓK, PULÓVEREK

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!
MEGNYITOTTUNK

TÁSKÁK, CIPŐK
SPORTRUHÁK, NADRÁGOK

JÚNIUS 11-15 (K-Szo)

A HÉT AKCIÓJA!

2000 FT FELETTI  
VÁSÁRLÁSKOR

AJÁNDÉK 
VÉKONY SÁL!

NYÁRI PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK, HALÁSZ ÉS RÖVIDNADRÁGOK,
NŐI RUHÁK, TUNIKÁK, TÁSKÁK, CIPŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS! FEBR  28-TÓL
MINDEN HASZNÁLT RUHA, TÁSKA, CIPŐ -50%
TELJES ÁRUCSERE MIATT MÁRC 09-10 ZÁRVA!
NYITÁS: MÁRC 11  SZERDA 9 ÓRA, TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÚJ ŐSZI ÁRUKÉSZLET!
BLÉZEREK, BŐRKABÁTOK, 
FARMERDZSEKIK, GYEREKRUHÁK!

ISKOLAKEZDÉSI 
AKCIÓ!

1 DB  VÁSÁRLÁSAKORGYEREKDZSEKI
1 DB  AJÁNDÉK!GYEREKRUHA

AUG. 21-től (Sze)

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS!
AUG. 30-tól (P)

A MEGJELÖLT 
NYÁRI TERMÉKEKRE

-50% 
-70%

SZEPT. 06.
ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
SZEPT. 04-05. ZÁRVA!

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

2000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN
BEVÁLTHATÓ OKT. 7. (HÉTFŐ)

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

NOV. 08.PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE
MIATT NOV. 07. (CS) ZÁRVA!

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁS:

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

NOVEMBER 08.
PÉNTEK, 9 ÓRA

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

TELJES ÁRUCSERE!
NYITÁS:

NYITÁSI AKCIÓ!

MINDEN VÁSÁRLÁS UTÁN 

AJÁNDÉK 

(részletek az üzletben)
1000 FORINTOS KUPON! 

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

 
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

ALKALMI RUHÁK

 
Dec. 09-től (H)

HETI AJÁNDÉK!

 
Dec. 09-14. (H-Szo)

FELNŐTT- ÉS GYEREKDZSEKI, 
KABÁT VÁSÁRLÁSAKOR

AJÁNDÉK KÖTÖTT SAPKA! 

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

 
Jan. 10-től (P)

JELMEZ VÁSÁR!
FARSANGI
FELNŐTT ÉS GYEREK JELMEZEK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

EXTRA MINŐSÉGŰ 
SÍNADRÁGOK, SÍDZSEKIK!

a készlet erejéig

SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS!
FEBR. 28-tól (P) a készlet erejéig

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

SZEZON VÉGI AKCIÓK!
FEBR. 07-től (P) a készlet erejéig

DUPLÁZZA MEG TÖRZSVÁSÁRLÓI PONTJAIT!
FEBR. 07-15-ig (részletek az üzletben)

-50%
NŐI ÉS FÉRFI 
NADRÁGOK, 
MELLÉNYEK

-50%MINDEN 
HASZNÁLT
RUHA, TÁSKA, CIPŐ

SZERDA
9 ÓRA

90020067

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

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 CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

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

90
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00
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Visszavonásig!
SZEZONNYITÓ AKCIÓ

KonyhaKész 
tűzifa aKció

Érd.: 06-30/610-5164

Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.000-
16.000 Ft/m3

3 m3 felett ingyenes, pontos 
megbízható házhoz szállítás

EUTR: AA6406590 90010079

IRÁNY A BEDŐ PÉKSÉG!

ÚJ ÜZLETÜNK  
A VÁSÁRCSARNOK 

EMELETÉN!

A MEGSZOKOTT MINŐSÉG ÚJ HELYEN!

90020056

09.00 Kapunyitás

10.00  Ünnepélyes megnyitó: 

 Hajtó Péter önkormányzati képviselő 
 megnyitó beszéde.

16.00  Sorsolás, ahol a helyszínen  
 regisztráló látogatók között  
 egy laptopot sorsolunk ki.  
 (A nyertest külön is értesítjük.)

16.30  Kapuzárás

PROGRAM
III. Arrabona 
Állásbörze

Gyere el és nézz körül!

2020. március 6. - ETO Park Élményközpont
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9011 Győr, Egysori út 1.  •  06-20/9-566-303

90010077

BELTÉRI AJTÓK  

RAKTÁRRÓL 6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

 

 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK  
                                

HIDEGTÁLAK, HÚSOSTÁLAK RENDELÉSE 
Családi ünnepségekhez, céges rendezvényekhez, 
ballagáshoz bőségtálakra, meleg húsos-tálakra és 

hidegtálakra előrendelést felveszünk! 

NAPI MENÜK  
 

Hétköznapokon 11-14 óra között  több féle menü. 
Ingyenes menü házhozszállítás előrendelésre. 

SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP – ÉVFORDULÓ 
50% kedvezménnyel étkezhet Ünnepének napján! 

Érvényes: az étlapról választható ételekre, az ünnepelt 
fogyasztására. 6 fő feletti létszám esetén 

ajándékutalvánnyal kedveskedünk! 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 
Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk 
a helyben fogyasztott  
A’la Carte étel és ital árakból. 

AJÁNDÉK FARSANGI FÁNK március 6-ig, 
farsang idején minden vasárnap ebédidőben 

 

VALENTIN NAPI ROMANTIKUS ESTÉK 
2019.02.14-15-16. 

Ünnepeljék meg szerelmüket egy 
 gyertyafényes vacsora kereteiben.  

Foglaljon asztalt előre.  

NŐNAP  
Március 8-án, egész nap  

virággal köszöntjük a hölgyeket. 
 

MAGYAROS ÉTELEK NAPJAI  
Március 15-17 között magyaros ételeink mellé egy 

pohár (2 dl) helyi bort kínálunk ajándékba 

SZEZONÁLIS AJÁNLATAINKAT KERESSE 
HONLAPUNKON! 

Áprilistól Tavaszi ételek, Júniustól Nyári ételek 

FARSANG, VALANTIN NAP, NŐNAP 
Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 

 

 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK  
                                

HIDEGTÁLAK, HÚSOSTÁLAK RENDELÉSE 
Családi ünnepségekhez, céges rendezvényekhez, 
ballagáshoz bőségtálakra, meleg húsos-tálakra és 

hidegtálakra előrendelést felveszünk! 

NAPI MENÜK  
 

Hétköznapokon 11-14 óra között  több féle menü. 
Ingyenes menü házhozszállítás előrendelésre. 

SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP – ÉVFORDULÓ 
50% kedvezménnyel étkezhet Ünnepének napján! 

Érvényes: az étlapról választható ételekre, az ünnepelt 
fogyasztására. 6 fő feletti létszám esetén 

ajándékutalvánnyal kedveskedünk! 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 
Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk 
a helyben fogyasztott  
A’la Carte étel és ital árakból. 

AJÁNDÉK FARSANGI FÁNK március 6-ig, 
farsang idején minden vasárnap ebédidőben 

 

VALENTIN NAPI ROMANTIKUS ESTÉK 
2019.02.14-15-16. 

Ünnepeljék meg szerelmüket egy 
 gyertyafényes vacsora kereteiben.  

Foglaljon asztalt előre.  

NŐNAP  
Március 8-án, egész nap  

virággal köszöntjük a hölgyeket. 
 

MAGYAROS ÉTELEK NAPJAI  
Március 15-17 között magyaros ételeink mellé egy 

pohár (2 dl) helyi bort kínálunk ajándékba 

SZEZONÁLIS AJÁNLATAINKAT KERESSE 
HONLAPUNKON! 

Áprilistól Tavaszi ételek, Júniustól Nyári ételek 

FARSANG, VALANTIN NAP, NŐNAP 
Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 

90020070

                                

LIBANAPOK – LIBALAKOMA – ÚJBOR KÓSTOLÓ
2018. OKTÓBER 27 - NOVEMBER 25-ig

/November 11-én 11-21 óra között tartunk nyitva/
Különleges libaételekkel, libalakomákkal, 

újborokkal és kiemelt akciós ajánlatokkal várjuk 
Önöket!

(A libanapi ajánlatok a készlet erejéig érvényesek)

Minden liba főétel mellé
AJÁNDÉK 1dl ÚJBOR

Asztalfoglalás +36 96/543-730 *** RETRO SZILVESZTER 2018 ***
Foglalja le helyét már most!

A 80-90-es évek zenéjével, ízletes ételekkel várjuk! 
Tánc, tombola, tűzijáték, jókedv hajnalig!

Év végi nyitvatartás:
Dec. 31. 11:00-13:00 (csak elvitel), Jan. 1. 11:00-14:00

Élvezze vendégszeretetünket 
és jó hírű konyhánk házias ízeit.

Mindig örömmel és 
felkészülten várjuk!

NYITVA: 

H-Cs: 11:30-21:00 
P-Sz: 11:30-21:30 
V: 11:00-16:00 

ERZSÉBETEK /nov. 19./, KATALINOK /nov.25/
Virággal és az étel árakból 50% kedvezménnyel 

köszöntjük az Ünnepelteket. 
Lepje meg szeretteit névnapján!

Hétköznapi akciók délidőben, 11-15 óráig  
10% árkedvezménnyel: 

 

Püspök lakomája bőségtál (2 főre) 
Kemencés, nyeles libacomb 

CSALÁDI, CÉGES ÜNNEPSÉGEKRE, 
KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE! 

HIDEGTÁL, HÚSOSTÁL ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK
Bízza az ételek elkészítését ránk és töltsön több időt 

szeretteivel!
Rendeljen elvitelre házias ételeket!

Halászlérendelést karácsonyra felveszünk!
Karácsonyi nyitvatartás:

Dec. 24. 11:00-13:00 (csak elvitel), Dec. 25-26. ZÁRVA
Dec. 27-30-ig normál nyitva tartás

*** ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEK ***
Céges bankettek; családi, baráti rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk létszámfüggő kedvezménnyel!
Hogyan szeretné? Szolidan, elegánsan, borkostolóval, 

zenével, karaoke-val? Mi megoldást kínálunk! 

9081 Győrújbarát, István utca 21., www.aranypatkofogado.hu
Tel: +36 96/543-730 aranypatkofogado@gmail.com

NAPI MENÜK:
megújult, még változatosabb kínálattal

HÉTVÉGI AJÁNLATUNK: 
Supreme csirkemell zöldséges tabbouleh  

salátával, hasselback burgonyával

NŐNAP MÁRCIUS 6-7-8.: 
egész nap virággal kedveskedünk a hölgyeknek   
(Nyitva tartás márc. 6-7-8. p.-szo. 11:30-21:30, v. 11:00-21:00)

Asztalfoglalás +36 96/543-730
NYITVA:

H-CS 11:30-21:00, P-SZ 11:30-21:30, V 11:00-16:00

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

90010030

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

90020060

2020. március 31-ig ingyenes  
konzultáció és állapotfelmérés!

GYORSAN ÉS FÁJDALOMMENTESEN  
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK, A KICSIKTŐL  A NAGYOKIG!

100% elégedettségi garancia!

KÉRJEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252

Dr. Deák Henrietta

utánaelőtte

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 jogsza-
bályokba 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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AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÚLON ÉS KÖRNYÉKÉN 90
02

00
64

Hamarosan elkezdődik a régóta várt 
Győr-Pannonhalma kerékpárút építése!

Elkezdődik  
a Győrújbarátot 

Nyúllal  
összekötő  
831-es út  
felújítása.Szurdik csomópont 

NYÚL

Kontra-sarok 
GYŐRÚJBARÁT

Szauter utca 
GYŐR

Fő tér 
PANNONHALMA

További hírek és információk a www.nyul.hu weboldalon.
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TN VEGYESBOLT
Édesség, kávé, ital, illatszer, mosószer…

MINŐSÉGET A LEGJOBB ÁRON!
ÚJ ÜZLETET NYITOTTUNK!
9021 Győr, Kazinczy u. 5-7.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

BABA TUSFÜRDŐ 
többféle, 400 ml

449 Ft/db 
(1.122,5 Ft/l)

DOMESTOS 
többféle, 750 ml

379 Ft/db 
(505,33 Ft/l)

SILAN ÖBLÍTŐ   
többféle, 925 ml

419 Ft/db 
(452,97 Ft/l)

NESCAFÉ  
CLASSIC 3IN1 
10x17 g

419 Ft/cs. 
(2.464,71 Ft/kg)

TCHIBO 
FAMILY 
250 g

429 Ft/db 
(1.716 Ft/kg)

MOKATE XXL 
CLASSIC 3IN1  
24x17 g 

549 Ft/cs. 
(1.345,59 Ft/kg)

OLD SPICE 
TUSFÜRDŐ  
többféle, 400 ml 

699 Ft/db 
(1.747,5 Ft/l)

MILKA 
CSOKOLÁDÉ  
többféle, 100 g

239 Ft/db 
(2.390 Ft/kg)

MERCI FINEST 
SELECTION  
250 g

1050 Ft/db 
(4.200 Ft/kg)

ARIEL FOLYÉKONY 
MOSÓSZER 
többféle, 2.200 ml

1999 Ft/db  
(908,64 Ft/l)

NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől péntekig 7.30-18 h,

szombat 8-12 h, vasárnap: zárva

Az akció érvényes 2020.03.02-tól 2020.03.11-ig, illetve a készlet erejéig.

TN vegyesboltSok szeretettel várjuk új vásárlóinkat!

ELADÓT FELVESZÜNK!  
Érdeklődni önéletrajzzal az üzletben lehet.

90020058
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.03.06-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

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!

ÓRIÁSI TAVASZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

Seven sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Prémium kategóriás 
ágyak, heverők

44.900 Ft-tól

259.900 Ft helyett 119.900 Ft
Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft259.900 Ft helyett 119.900 Ft

399.900 Ft helyett 169.900 Ft

Guest&Day sarok
ágyazható, ágyneműtartós, 
vendégágy  
funkciós

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Quin és Dublin sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Ágyazható  
kanapék

34.900 Ft-tól

Berlin 2-1
textilbőr

279.900 Ft helyett 109.900 Ft

Josy sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

469.900 Ft helyett 214.900 Ft

Caribu sarok
elektromos  
relax funkció,  
textilbőr

Papenburg U-forma

229.900 Ft helyett 119.900 Ft

329.900 Ft helyett 134.900 Ft

Ava sarok
textilbőr

324.900 Ft helyett 129.900 Ft

Berlin II sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

339.900 Ft helyett 109.900 Ft

Relax kanapé 

Isola sarok

279.900 Ft helyett 129.900 Ft
Cara Mia U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

359.900 Ft helyett 169.900 Ft

Aksaya kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

89.900 Ft helyett 39.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Jagger sarok

Andiamo sarok
állítható 
fejtámlás

Nikita sarok
LED-világítással

279.900 Ft helyett 144.900 Ft

Sevilla sarok
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.03.06-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

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!

ÓRIÁSI TAVASZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

Seven sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Prémium kategóriás 
ágyak, heverők

44.900 Ft-tól

259.900 Ft helyett 119.900 Ft
Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft259.900 Ft helyett 119.900 Ft

399.900 Ft helyett 169.900 Ft

Guest&Day sarok
ágyazható, ágyneműtartós, 
vendégágy  
funkciós

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Quin és Dublin sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Ágyazható  
kanapék

34.900 Ft-tól

Berlin 2-1
textilbőr

279.900 Ft helyett 109.900 Ft

Josy sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

469.900 Ft helyett 214.900 Ft

Caribu sarok
elektromos  
relax funkció,  
textilbőr

Papenburg U-forma

229.900 Ft helyett 119.900 Ft

329.900 Ft helyett 134.900 Ft

Ava sarok
textilbőr

324.900 Ft helyett 129.900 Ft

Berlin II sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

339.900 Ft helyett 109.900 Ft

Relax kanapé 

Isola sarok

279.900 Ft helyett 129.900 Ft
Cara Mia U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

359.900 Ft helyett 169.900 Ft

Aksaya kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

89.900 Ft helyett 39.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Jagger sarok

Andiamo sarok
állítható 
fejtámlás

Nikita sarok
LED-világítással

279.900 Ft helyett 144.900 Ft

Sevilla sarok

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
Soproni Cabernet Sauvignon 2 l  1.000 Ft 500 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) 99010071

TÉLI BORAJÁNLAT

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Fanni vagyok, 3 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!   
Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?

Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

90020024

Lapostetők víz- és 
hőszigetelése, 

palatetők felújítása 
bádogozással.
25 év tapasztalat.

Tel.: 06-30/9270-298

90020021

90010029

90020017

AKCIÓ!  
Állapotfelmérés, fogkő-eltávolítás: 10.000 Ft 

Az akció 2020. március 31-ig tart.

Győr, Bem tér 14/b. Szt. György Egészségcentrum (105. rendelő) 
Tel.: 06-20/530-1342 • www.entdental.hu

dr. Hushegyi Edina
fogszakorvos
Laser Dentist

•	Esztétikai	fogászat
•	Fogmegtartó	
kezelések

•	Fogpótlások
•	Lézeres	kezelések

Homlokzati 
hőszigetelés

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os akció

Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338  //  pannonszig.hu // info@pannonszig.hu

Az akció visszavonásig tart.

90010004

98110086

KEDVEZMÉNY

MINDENRE!*

2020.03.05-én csütörtökön 
és 2020.03.06-án pénteken

GYŐR 
Baross Gábor út 24., 

Centrum Áruház, I. emelet

* A kedvezmény csak a 
9021 Győr, Baross Gábor út 24.

üzletünkre érvényes 2020.03.05-én és 
2020.03.06-án és a kasszánál kerül 
levonásra. Más kedvezménnyel nem 

összevonható. Az akció az 
ajándékutalványokra nem vonatkozik.

H. – P. 8 – 19 ÓRA, SZO. 9 – 18 ÓRA

Az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Eladás csak háztartási 
mennyiségben. A színeltérések nyomdatechnikai adottságokból 

adódhatnak. A tévedések jogát fenntartjuk.
KiK Textil és Non-Food Kft. · Hengermalom út 19-21 · 1117 Budapest

További, Önhöz közeli üzleteket talál honlapunkon: www.kik.hu 
Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az árak bruttó árak és forintban értendők. www.kik.hu

Centrum Áruház, I. emelet

NÉZZEN
BE

HOZZÁNK!

NYITÁS
ÚJ

90020053

Hirdetésfelvétel:
9022 Győr,
Tátika u. 1.

Tel./fax: 96/310-991
e-mail: gyor@szuperinfo.hu

90020063
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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.

90020071

A HÁDA ruházati üzletébe munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

álláslehetőség!

ÁruszÁllító és üzletvezető

Munkavégzés helye: Győr, lajta u. 34.

Feladatok: négy fős üzlet irányítása, vezetése és áruszállítás, 
árurakodás Győrben és környékén.

elvárások: fizikai terhelhetőség, B kategóriás jogosítvány, 
kereskedelmi tapasztalat

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a HÁDA győri üzleteiben, 
vagy a gyor@hadakft.hu e-mail címen lehet.

90020042

FIRMA SCHNEIDER ATELIER SUCHT 

Vollzeit, in Shopping City Süd  
auch mit wohnmöglichkeit.  

Tel.: 0043/664/400-5350, info@schus-schluessel.at

SCHUSTER UND SCHLÜSSEL SERVICE

Vollzeit, in Shopping City Süd  
auch mit wohnmöglichkeit. 

Tel.: 0043/664/400-5350, scs@schneideratelier.at

SCHNEIDER/IN MIT DEUTSCHKENNTNIS

90020054

90020069

Melyik  
ebben  

az újságban 
megjelenő  
hirdetés  
részlete 
látható  

a képen?

A helyes megfejtést 
beküldők között 
havi fitneszbérle-
tet sorsolunk ki 

a Speedfit (Győr) 
felajánlásából.

játék
Hirdetésrészlet

Megfejtését küldje be  
2020. március 4-én14 h-ig

szerkesztőségünk címére 
levélben  

(9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben  

(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu) 
címre.

A nyeremények a sorsolástól  
számított 1 hónapig vehetők át  

szerkesztőségünkben, átvétel  
hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Múlt heti játék nyertese:
Szőcs Veronika

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

20020023

A több mint 50 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és világszerte mintegy 20.000 
munkavállalót foglalkoztató Leadec a legjelentősebb autóipari nagyvállalatok folyamata-
inak (műszaki és infrastrukturális épületüzemeltetés, karbantartás, elektromos rendsze-
rek kivitelezése, központi energiabiztosítás) ellátásához, fejlesztéséhez nyújt hosszútávon 
megbízható támogatást, innovatív megoldásokat, melyet a magasan képzett munkatársak 
elkötelezettsége és megbízható teljesítménye biztosít partnereinknek.

Győri csapatunk bővítéséhez az alábbi munkakörbe munkatársakat keresünk:

KARBANTARTÓ

FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK:
• Épületgépészeti és épületauto-

matizálási eszközök ellenőrzése, 
karbantartása, hibaelhárítása és 
dokumentálása

MUNKATÁRSAINKNAK  
AMIT KÍNÁLUNK:

• Versenyképes juttatási rendszert, 
választható béren kívüli juttatá-
sokat

• Multinacionális hátteret
• Képzési lehetőségek biztosítását  

a szakmai fejlődés támogatására
• Számítható, tervezhető  

munkarendet

FELTÉTELEK A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉ-
HEZ:
• Gépész vagy villamosipari végzettség 
• Karbantartási, gépbeállítási munkák-

ban szerzett tapasztalat

ELŐNY:

• Német nyelvismeret 
Munkavégzés helye: Győr

JELENTKEZÉS MÓDJA:

Pályázati anyagát (magyar nyelvű fény-
képes önéletrajz) a pozíció megjelölésé-
vel az alábbi címre várjuk: 
vigykarrier@leadec-services.com
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Apró

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 14 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítéssel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

90020068

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Belvárosában eladó  
38 m2-es, nagy teraszos, telje-
sen új, kulcsrakész állapotú, 
társasházi téglalakás teljes bú-
torzattal. Irányár: 23,6 M Ft. 
Érd.: 06-70/399-8261.

Győr-Szigetben eladó egy  
42 m2-es, nappali + 1 szobás, 
első emeleti lakás gépkocsi-
beállóval! Ár: 21,5 M Ft. Érd.: 
06-70/977-7832.

Győr Nádorvárosban eladó első 
emeleti társasházi lakás! Köz-
ponti helyen. Tágas amerikai 
konyhával. Füvesített udvar-
ral, játszótérrel. Ár: 38,5 M Ft.  
Érd.: 06-70/372-0107.

Győr-Gyárvárosban eladó tár-
sasházi lakás! 2006-ban felújí-
tott, jó állapotú, alacsony re-
zsiköltségű, frekventált helyen 
található. Ár: 16,99 M Ft. Érd.: 
06-70/657-8532.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

90010069

BÚTOR-, FASZERKEZET-KÉSZÍTÉS!
•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.

•	Kerti	tároló,	polikarbonátos		
előtető	stb.	készítése

EGYEDI AKCIÓK
Hívjon!	06-20/597-9052

•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.
•	Kerti	tároló,	polikarbonátos	előtető	stb.	készítése

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

VILLANYSZERELÉST,  
ELEKTROMOS BOJLEREK  

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM  
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN. 

0670/384-6557.
90020028

90020015

Emelőkosaras  
gépjárművel 
munkát vállalok 
16 méteres 
magasságig.
•	veszélyes		

fakivágás
•	ereszcsatorna	

tisztítás
•	kéményjavítás
•	festés
Bármilyen	
munkaterületre,	
ami	a	magasban	
végzendő.

Kiss	Arnold:	0620/278-3554
kissarnold79@freemail.hu

ELADÓ INGATLAN
Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, bruttó 
100 nm-es, nappali és 2 hálószobás, ame-
rikai konyhás, egyedi fűtéses, szigetelt 
tetőtéri téglalakás, plusz mellékhelyiség-
gel, beépített bútorokkal, kamrával, pad-
lástér használattal eladó. Ár: 31,9 M Ft. 
A kb. 17 nm-es zárt garázs ára 4,5 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát jól megközelíthető részén, 
mellékutcában, 800 nm-es családi házas 
építési telek és ezzel megegyező mére-
tű saroktelek bővítési lehetőséggel, 
összközművel, 30%-os beépíthetőséggel 
eladó. Ár: 14 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Adyváros központi részén, lif-
tes társasház 8. szintjén, 44 nm-es, 1,5 
szobás, loggiás, teljes körűen felújított, 
klimatizált, távfűtéses panellakás, saját 
tárolóval, kitűnő infrastruktúrával és par-

kolási lehetőséggel eladó. Ár: 20,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 942 nm-
es, 44 m utcafronti szélességű sík építési 
telek kitűnő infrastruktúrával, 30 %-os 
beépíthetőséggel, 4,5 m-es építményma-
gassággal eladó. Ár: 11,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Ménfőcsanak frekventált részén kb. 
85 m2-es, 2 nagy szobás, külön kony-
hás és étkezős tégla építésű családi ház 
kamrával, kerti tárolóval, kazánház-
zal, alternatív fűtési lehetőséggel várja 
leendő tulajdonosát. Ár: 28,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Sáráson 710 nm-es telken kb. 
80 nm-es, felújított, átépített, belső 
két szintes szigetelt, klimatizált hét-
végi ház, radiátoros központi fűtéssel, 
nagy fedett terasszal, bútorokkal együtt 
eladó. Ár: 27,4 M Ft. Az ingatlan egy 
bérbeadásra kiváló lakókocsival együtt 
is eladó, melynek vételára 2,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Nyúl jól megközelíthető forgalommen-
tes utcájában 670 nm-es telken felépülő, 
egyenként 76 nm-es, nappali és 3 szobás, 
teraszos ikerház, kamrával, udvarrésszel, 
2020 nyári fűtéskész átadással eladó. Ár: 
30,5 M Ft. A vételárhoz plusz 3 M Ft-
os telekár tartozik. Tel.: 0620/428-4477.

Eladnám 2 szobás lakásomat. Érd.: 
+36-70/944-1883.

Győrszentivánon 160 nm-es családi ház 
májustól üresen eladó. 0630/851-5048.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
0670/593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

VEGYES/RÉGISÉG
Használt tölgyfaparketta, felnőtt nad-
rágpelenkák, redőnyök, Miche-
lin gumi (185x70/14) eladók! Tel.: 
0630/302-6149.

Felnőtt nadrágpelenka, új műanyag abla-
kok, használt redőnyök, hűtők eladók. 
Tel.: 0630/302-6149.

Önvédelmi gáz-és riasztófegyver 
eladó. 40.000 Ft. Engedélyköteles. 
0630/972-8935.

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Üdülés Hajdúszoboszlón félpanzióval: 
22.500 Ft/7 éj, 13.900 Ft/3 éj www.
frankvendeghaz.hu T.: 0630/977-6495.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, helyi szak-
embertől. Kérjen ingyenes árajánlatot!  
www.redonyosattila.hu. Érd.: 0630/235-
0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszámítással, 
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítás-
sal! Földmunkálatok! 0670/905-3020.

Fakivágást, veszélyesfa-kivágást válla-
lunk, zöldhulladék elszállítását, rakodá-
sát megoldjuk! 0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók 
készítése, javítása. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

Lomtalanítást vállalok padlástól pincé-
ig, eltakarítom lim-lomját, épületbontás, 
megegyezés szerint. Igény szerint szám-
lát biztosítok! 0670/707-5812.

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával! 06-70/233-0673.

Tetőfedés, bádogozás, ácsmunka, 
cserepeslemez fedés, habarcsolás.  
Petró Tibor. 0620/372-3745.

Penészmentesítés, szagsemlegesítés, 
fertőtlenítés (babaváró) vegyszermen-
tesen. Szellőzéstechnika. Díjtalan hívás 
Digiről. www.peneszeltavolitas.hu, 
50/1142645, 30/294-6022.

Tóth Kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotelok tisz-
títása felső fokon. 0670/630-8245  
www.tothkarpittisztito.hu

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat válla-
lok Lindab lemezzel, cserepes lemezzel, 
Tondach cseréppel. Régi tető felújítá-
sa, lapos tető szigetelése, ereszcsator-
na felszerelése, saját vagy hozott anyag-
ból. Számlaképesen. +36-70/610-3280; 
+36-70/406-8043; +36-20/506-5173.

Redőnyjavítást vállalok! 0620/965-6515 
Zsugonics.

Szobafestést-mázolást, hungarocel-
les hőszigetelést, kőműves munká-
kat, kéményrakást, kúpcserép kikenést, 
ereszcsatorna tisztítást vállalunk. Gyors, 
precíz munka. 0670/311-6783.

Kilenc évi ausztriai munka után újra 
Magyarországon lakásfelújítási munkát 
vállalok (festés, burkolás, gipszkartono-
zás, kőművesmunkák). Gyors, minőségi 
munkavégzés, 30 éves szakmai tapasz-
talat. Tel.: 17 óra után 0670/627-6964.

Ács, tetőfedő, bádogos, tetők áthajtá-
sa, Lindab lemeztető, lécezés, tetőja-
vítás, kúpcserép lekenés, verébdesz-
kázás, ereszcsatorna készítést és javí-
tást vállalok anyagbeszerzéssel együtt, 
kedvezményes áron. 0620/955-2478, 
0630/899-4198.

Tetőfedő mester vállal bádogos,-ács 
munkát. Cseréplemez átrakás, cserép-
lécezés, csatorna csere, kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmérés ingye-
nes. Azonnali kezdéssel. 0620/925-3686.

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi kedvez-
ménnyel! Mindennemű úttal kapcso-
latos munkák. Hívjanak bizalommal! 
0670/905-3473, sztrada-ep@freemail.hu

Tetőfedő mester vállal bádogos, -ács 
munkát. Cseréplemez átrakás, cserép-
lécezés, csatorna csere, kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmérés ingye-
nes. Azonnali kezdéssel. 0620/617-2137.

Sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, 
kertásás, fametszés, faültetés, fűnyírás, 
kaszálás! 0630/403-6810, 0696/826-322.

Kőműves és burkoló munkák! Hívjon 
bizalommal! 0630/590-3534.

Vállalunk: szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, homlokzatfestést. Pontos, pre-
cíz munka, korrekt ár. 06-30/265-2478.

TÁRSKERESÉS
171/75/72 éves özvegyember termé-
szetkedvelő barátnőt keres, 65-70 éve-
sig. Győriek előnyben. 0630/972-8935.

68 éves győri özvegy hölgy kedves, 
intelligens társát keresi. 0620/265-6108.

50/172/75 sportos férfi kedves, karcsú 
hölgyet keres hosszú távú kapcsolatra. 
0620/522-5394.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Vágó lovat vásárolok, azonnali készpén-
zes fizetéssel. Szállítás 48 órán belül. 
Éjjel-nappal hívható: 0670/622-2407.

ÁLLÁST KÍNÁL
Cégcsoportunk keres Svájcba, Németor-
szágba, Ausztriába gyakorlott csőszere-
lőket (izometria és koordinátarajz olva-
sási tudással), AVI hegesztőket, AVI-
Orbital hegesztőket (csak érvényes 
FM5-ös minősítéssel), VT2 minőség-
ellenőröket. Német nyelv szükséges, 
kollektív szerződéssel, bérezés alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-mai-
len várjuk: l.kmetti@eurojobs.eu,  
Tel.: +4369913771999 Eurojobs.

Vértes-Ker Kft. a Clark targoncák hiva-
talos disztribútora felvételt hirdet 
műhelyszerelő pozícióra, győri telep-
helyére. 0620/311-7257, önéletrajz:  
andras.meszaros@vertesker.hu

Friss nyugdíjas hölgyet fagylaltkészí-
téshez délelőtti elfoglaltsággal, győri 
fagyizóba felveszünk. Liget-Boni Kft. 
0630/743-1940.

Egészségügyi asszisztenst keresünk 
mosonmagyaróvári magánorvosi rende-
lőbe kiemelt bérezéssel. Szakképesítés 
feltétel, legalább alap német nyelvtudás. 
Jelentkezni fényképes szakmai önélet-
rajzzal, fizetési elvárással e-mailben 
lehet: meszaros.moni85@gmail.com 
Global Medical Kft.

Karosszéria fényező szakembereket, 
ipari festőket keresünk fémszerkeze-
tek, hegesztett munkadarabok festé-
sére, fényezésére. Kiemelten magas 
kereseti lehetőség, plusz veszélyes-
ségi pótlék. Szállás ingyenes (nem 
munkásszálló). hegeszto2016@gmail.
com, 0670/604-1265, 0670/366-5722, 
(NexCom Center).

KAZÁNFŰTŐT KERESÜNK időszakos 
felügyeletű őzkazánhoz - részmunka-
időben is végezhető munkára - GYŐ-
RI telephelyre- nyugdíjast, rokkant-
nyugdíjast is. OROS-Fűtés Kft. Érd: 
0630/925-3157.

Cégcsoportunk keres Svájcba gya-
korlott, víz-gáz-szaniter szerelő-
ket, villanyszerelőket, gipszkartono-
zókat, szobafestőket, homlokzatszi-
getelőket, asztalosokat, ács/tetőfedő-
ket, csúszózsaluzókat, útépítőket, áll-
ványozókat. Német nyelv szükséges 
autó szükséges, kollektív szerződéssel, 
bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket 
e-mailen várjuk: l.kmetti@eurojobs.eu,  
Tel.: +4369913771999 Eurojobs.

CO hegesztőket, mezőgazdasá-
gi gépszerelőket, lakatosokat fel-
veszünk abdai hosszútávú munká-
ra, szállást biztosítunk. Érdeklődni:  
06-70/942-8927 Fer-Vas Kft.

Németországi munkahelyre keresünk 
CNC- programozókat, gépkezelőket 
CNC-esztergára, illetve marógépre. 
Szállás, utazás biztosított, alap német 
nyelvtudás szükséges! 0670/604-1265, 
0670/366-5722, munka15@index.hu 
(NexCom Center)
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VEGYÉSZTECHNIKUS 
/LABORTECHNIKUS

Az Önéletrajzát kérem küldje a zsolt.stinner@kays.hu e-mail-címre!

Cégünk, a Kays Kft. egy 2004 óta sikeresen működő, 
folyamatosan fejlődő győri műanyagipari vállalkozás. 
Jövőbeni fejlesztési céljai megvalósításához kere-
sünk csapatunkba 3 műszakos munkarendbe az 
alábbi pozícióba:

Főbb feladatok, munkák:
• Mintavételezés az érvényes munkautasításoknak megfelelően
• Laboratóriumi mérések végzése a gyártás teljes folyamata alatt 
• Vizsgálati eredményekkel összefüggő adminisztrációs  

feladatok ellátása

Elvárás:
• középfokú végzettség
• önálló döntéshozatal
• precíz munkavégzés

Előny:
• műanyagipari tapasztalat
• angol és/vagy német nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér + teljesítményprémium + pótlékok
• Cafeteria-rendszer
• Munkába járás támogatása, lakhatási támogatás,  

hazautazási költségtérítés
• Stabil, hosszútávú munkalehetőség
• Ingyenes orvosi vizsgálatok
• Családias környezet
• Képzési lehetőségek

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Belekóstolnál
valami újba?
Egy jobb pozíció vár
a QR-kódon keresztül!

Fazekas Eszter

0620/230-3012

A teljes menü megtekintéséhez 

használd a QR-kódot!

MENÜ

Műanyagipari összeszerelő +

Elektronikai összeszerelő 

operátor
+

Összeszerelő operátor +

Targoncavezető +

Betanított öntödei 

munkatárs
+

90020055

A thyssenkrupp Automotive Systems 
futóműösszeszerelő üzemébe, Győrbe 
a következő pozícióba várjuk 
jelentkezésed:

Logisztikai munkatárs 
(targoncás jogosítvánnyal)

Feladatok

• Beérkező alkatrészek átvétele, 
beraktározása,dokumentálása

• Késztermékek kiszállításra 
történő előkészítése

• Kommissiózás, előszekvenciálás, 
sorkiszolgálás

• Raktárkészletek ellenőrzése

Amit kínálunk

• Versenyképes fi zetést, széles körű 
juttatásokat, barátságos légkört

• Jó hangulatot, folyamatos 
szakmai fejlődést

Jelentkezés

job.hun@thyssenkrupp.com*
vagy 
www.thyssenkrupp.hu/karrier

*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod 
elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes 
adataidat a thyssenkrupp Components 
Technology Hungary Kft. (székhely: 1113 
Budapest, Daróczi út 1-3. cjsz: 01-09-
887088) mint adatkezelő, 
a https://www.thyssenkrupp.hu/
hu/adatvedelem cím alatt elérhető 
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak 
szerint kezelje.

facebook.com/thyssenkrupphungary

90020065

A thyssenkrupp Automotive Systems 
futóműösszeszerelő üzemébe, Győrbe 
a következő pozícióba várjuk 
jelentkezésed:

Operátor 

Feladatok

• A gyártósoron meghatározott szerelési, 
kezelési feladatok

• Együttműködés új termékek 
bevezetésénél, próbagyártásoknál

• A minőségbiztosítás által meghatározott 
javítóintézkedések megvalósítása

• Kapcsolódó dokumentáció elvégzése

Amit kínálunk

• Versenyképes fi zetést, széles körű 
juttatásokat, barátságos légkört

• Jó hangulatot, folyamatos 
szakmai fejlődést

Jelentkezés

job.hun@thyssenkrupp.com*
vagy 
www.thyssenkrupp.hu/karrier

*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod 
elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes 
adataidat a thyssenkrupp Components 
Technology Hungary Kft. (székhely: 1113 
Budapest, Daróczi út 1-3. cjsz: 01-09-
887088) mint adatkezelő, 
a https://www.thyssenkrupp.hu/
hu/adatvedelem cím alatt elérhető 
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak 
szerint kezelje.

facebook.com/thyssenkrupphungary

90020066
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Vár 
a WKW!Ismerjen meg egy világszerte 

aktív és sikeres vállalatot, 
amely az alummínium-, 
acél, – műanyagfeldolgozás 
mellett kötelezte el magát.

Lelkesen, rugalmasan és 
innovatívan szállítunk több, 
mint egy évszázada az autó-
iparnak és a termelőiparnak. 

Csapatunk világszerte 4.600 
innovatív munkatársból áll, 
akikben van egy közös vo-
nás: Elhivatottság a vevőink 
és termékeink iránt!

Azért, hogy továbbra is 
meg tudjunk felelni napjaink 
kihívásainak, folyamatosan 
keressük azokat a előre 
tekintő és egyéni látásmód-
dal rendelkező jelentkezőket, 
akik osztoznak a szenvedé-
lyünkben. 

Folyamatosan bővülő győri telephelyünkre várunk:

- kézi- és gépi polírozó
- robotüzemeltető (ABB megmunkáló 
  robotsorokra)
- karbantartó lakatos
- karbantartó szerszámkészítő
- operátor (szereldei területekre)

munkatársakat 2- ill. 3 műszakos munkarendbe.

Amit kínálunk:
- családias légkör
- 13. havi fizetés
- cafeteria juttatás (havi + éves)
- 100%-os bérlettámogatás

Részletes információ és jelentkezési lehetőség a

www.wkw-hungaria.com/karrier oldalon.

Kérdésekre szívesen 
válaszolunk a 

+36 96 510-441-es, 
vagy a 557-401-es 

számon.
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Munkatársakat várunk

•	 kézi polírozó
•	 robotüzemeltető	 

(ABB megmunkáló robotsorokra)
•	 karbantartó (lakatos,  
villanyszerelő,	szerszámkészítő)

•	 felületkezelő	operátor
•	 operátor (szereldei területekre)

munkakörbe 2- ill. 3 műszakos  
munkarendbe.

Részletes információ és jelentkezési lehetőség  
a www.wkw-hungaria.com/karrier oldalon.

Dolgozzon egy családias  
környezetben:
• Nagyszerű csapat vagyunk
• Karrierlehetőség – ingyenes képzések
• Versenyképes fizetés
• Cafetéria évi bruttó 192 000 Ft
• Vásárlási kedvezmény - max. évi 240 000 Ft
• Babacsomag, iskolakezdési támogatás
• Ingyenes gyermektábor, csapatépítők, sportnap
• Mikuláscsomag, karácsonyi utalvány

Jelentkezés és információ:
Web: tesco.hu/karrier
Továbbá személyesen a boltvezetőinknél, 
vagy az áruház vevőszolgálati pultjánál.

Tes_HR_Toborzo_Press_GyoriToborzo_99x135_v2.indd   1 2020. 02. 17.   15:50

20020055

20020026

Lelkesedés a részletekért, csúcstechnológia és a fejlesztésre való törekvés:  
az EDAG-nál mindez megvalósul! A világ nagy autómárkáinak független fejlesztő-
jeként szívügyünk, hogy olyan embereket találjunk és kísérjünk a karrierjük útján, 
akik professzionálisak, új ötletekkel rendelkeznek és tesznek a megvalósításukért.

Felkeltettük érdeklődését? Ismerkedjen meg velünk! 
Várjuk magyar és német nyelvű önéletrajzát:

EDAG Hungary Kft. – Sauer Bianca • 9024 Győr, Zrínyi utca 11.
Tel.: +36 96 401 804 • E-mail: karrier@edag.com

JÁRMŰFEDÉLZETI SZOFTVERTESZTELŐ
Munkaköréhez tartozik:
• prototípusok teljeskörű beüzemelése – áramfejlesztők beüzemelése  

az elektronika/elektromosság területén 
• hibakeresés és hibadiagnosztizálás specifikus szoftverek használatával
• a járműfedélzet egyedi mérése a jármű aktuális fejlesztési állapotában
• projektspecifikus megbeszélésekben való aktív közreműködés  

(projektadatok szerinti dokumentáció gyártási fázisonként)

Feltételek:
• befejezett járműipari mechatronikai vagy autóvillamossági képesítés, 

érettségi vagy technikum
• mechatronikai mérnök végzettség előny, de nem feltétel
• járműipari BUS-rendszerek és járműfedélzeti architektúrák ismerete, 

különösen hibakeresési eljárások ismerete
• az alábbi szoftverek jó ismerete: ODIS, DiagRa, INCA, CANoe  

(Vector informatika)
• precizitás iránti érzékenység, rugalmasság, megbízhatóság  

és csapatmunkára való képesség 
• német nyelv ismerete szóban és írásban legalább középfokon
• hosszútávú németországi munkavállalás (min. 2-3 év)

✆ 06 80 488 588 | www.raiffeisen.hu |   

„Olyan ügyfelekkel 
dolgozom, akik nem csak 
nyitottak a javaslataimra, 
de számítanak is a 
tanácsaimra.”

Tisza Márk Marcell
Senior jelzálog szakértő

Egy jó csapathoz 
egyéniségek kellenek

Gyere és legyünk Kollégák!

Csatlakozz Magyarország egyik vezető banki szereplőjéhez, a Raiffeisenhez! 

Ehhez nem kell mást tenned, mint hogy ellátogatsz a karrier oldalunkra, és 
jelentkezel az általad betölteni kívánt munkakörre. A pályakezdőtől, tapasztalt 
munkavállalóig, az ország teljes területén tudunk kiszámítható és jövedelmező 
karrier lehetőséget biztosítani a legjobbak számára! 

Gyere, és legyél Te is Raiffeisenes!

További információk a lehetőségekről, és folyamatos jelentkezés 
weboldalunkon: raiffeisen.karrierportal.hu

HR_gyor_szuperinfo_99x135.indd   1 2020. 02. 17.   9:34
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A GYSEV Zrt. felvételt hirdet  
az alábbi munkakörökre:

Közbeszerzési szakelőadó
Közbeszerzési kiemelt szakértő
Műszerész/biztosítóberendezés/

Pályamester
Pályamunkás

Hídász
Konyhai kisegítő
Wellness takarító

Jelentkezését a pályázott munkakör megjelölésével,  
önéletrajz és motivációs levél csatolásával  

a www.gysev.karrierportal.hu weboldalon teheti meg, 
vagy a karrier@gysev.hu e-mail címre küldheti el.

20020010

 
 

CSATLAKOZZ TE IS AZ INTERFA CSAPATÁHOZ! 
Dinamikusan növekedő szanyi üzemünkbe a következő munkakörbe keresünk 
munkatársakat: 

KÁRPITOS 

FELADATOK 
 Ülőbútorok kárpitozása szakmai elvárások alapján 
 Az előkészített és elkészült termékek ellenőrzése 
 Felmerülő hibák javítása 

MIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA? 

 Tudást és tapasztalatot, megtanítunk a világszínvonalú bútorgyártásra, 
amire büszkék vagyunk 

 Egy megbízható, stabil munkahelyet, ami több mint 30 éve dinamikusan 
fejlődik 

 Egészséges, biztonságos és rendezett munkakörnyezetet 
 Tervezhető munkabeosztást 
 Versenyképes jövedelmet és juttatási csomagot 
 Nemzetközi munkakörnyezetet 
 Szakmai fejlődési lehetőségeket 
 Ingyenes vállalati buszjáratot, több mint 50 településről 

Jelentkezz a +36-30/225-4327 telefonszámon, 
a sekretariat.interfa@himolla.com e-mail címen 
vagy az Interfa Bútoriprai Kft. facebook oldalán! 

9317 Szany, Ady Endre utca 66. 
 

 

TRADÍCIÓ INNOVÁCIÓ MINŐSÉG 

20020019

ZOLI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy fúró,
de segítségével egy polc az esti meséknek.

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust326hr@praktiker.hu címen.

• Családias légkör, közösséget 
alkotunk
• Használhatod a kreativitásodat
• Tervezhető munkaidő
• Hosszú távra szóló,
   biztos munkahely
• Forgalom után járó prémium
• Targoncavezetői jogosítvány
   megszerzésének a lehetősége           

Ha mindenre
van több ötleted!

    Várunk a csapatunkba!

Akár részmunkaidőben is!
Megváltozott munkaképességű 

leendő kollégáink jelentkezését is 
szívesen várjuk!

Európai Szociális
Alap2020

• MUNKAHELY •
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ÁLLÁSAJÁNLATUNK:
A Power Tools Kft. csapata 1997 óta foglalkozik forgácsolószerszám  
forgalmazással. Cégünk számos neves márkát képvisel és forgalmaz  
a magyar piacon.

2015 -ben a szerszámkereskedelem mellett 3 új divíziót indított  
cégünk. Elsődleges célunk partnereink folyamatosan növekvő,  
komplex igényeinek kielégítése.

Téged keresünk, amennyiben:
•	megfelelő ismerettel bírsz az MS-Office programok körében
•	nyitott, rugalmas és terhelhető vagy
•	 erős benned az önálló tanulási és fejlődési vágy

Ha ezek igazak rád, akkor köztünk a helyed!  
Jelentkezz nyitott pozícióink egyikére és légy dinamikusan  
fejlődő csapatunk tagja!

Keresünk szakembereket az alábbi területekre:

•	Gépgyártástechnológus
•	CNC Gépbeállító
•	Mérnök értékesítő
•	Cad tervezőmérnök
•	Cam gyártástechnológus

info@power-tools.hu	•	tamas.maria@power-tools.hu

9086 Töltéstava, Petőfi S. u. 8. | 96/548-267 | www.wireg.com

Leendő munkatársainkat az alábbi munkakörökbe várjuk:

• OPERÁTOR
• BELSŐ ANYAGMOZGATÓ
ü	Stabil, megbízható vállalatnál hosszú távú munkalehetőség

ü	Versenyképes jövedelem, teljesítménybérezés, cafeteria,  
 multifunkció- és hűségjutalom, extra műszakpótlék,  
 ajánlási program

ü	Ingyenes, vállalati buszjárat, bérlettérítés

ü	Családias, jó hangulatú,  
 rendezett, tiszta üzem

Jelentkezését várjuk munkaidőben a 96/548-267-es telefonszámon  
vagy e-mailben: personal@wireg.com
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Önismeret
Kommunikáció és
konfliktuskezelés
Munka-magánélet egyensúly 
Időgazdálkodás

Anyaság
Apaság
Gyermeknevelés
Pénzügyi tudatosság

  

Képzésajánló
2020

Álláskereső workshop
Időgazdálkodás
Változáskezelés
Excel titkok

Vállalkozó leszek
Arcfeső képzés
Házi segítő és bébiszitter
képzés

Coaching
Párkapcsolati
tanácsadás

A részvétel ezeken a programokon 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
 
Cím: Győr, Gárdonyi Géza u. 3. 

szulokhazagyor@szulokhaza.hu

Telefon: (20) 231 6261

Munkavállalást
támogató képzések

Workshopok Készségfejlesztő tréningek

Egyéni fejlesztés

Előadások

20020027

LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELADATAI

• Összeszerelés
• Gyártott termékek csomagolása
• Késztermék ellenőrzése

ELVÁRÁSAINK

• 8 általános végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• 2 műszakos és 3 műszakos munkarend
• Precizitás, jó megfigyelő képesség
• Monotonitástűrés, kézügyesség

Operátor

AMIT NYÚJTUNK

• Biztos és hosszútávú munkalehetőség 
(a 25 éves Wahl Hungáriánál)

• 13. és 14. havi bérezés
• Cafeteria rendszer
• Bérlet 100%-os támogatása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük juttassa el fényképpel ellátott önéletrajzát 
a Wahl Hungária Kft., 9200 Mosonmagyaróvár,  

Barátság utca 6. vagy a hr@wahl.hu e-mail címre.

jelentkezz facebookon 
keresztül

20020031



Az Információs Hivatal várja azon  
diplomás fiatalok jelentkezését,  

akik elkötelezettek a magyar érdekek iránt, 
jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet,  

és szeretik a kihívásokat. 

Nálunk olyan tudást szerezhetsz,  
olyan helyzetekben próbálhatod ki magad,  

melyre máshol nem nyílik lehetőség.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
www.ih.gov.hu | utanpotlas@allamig.hu

20020024
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Dolgozz velünk

OPERÁTOR
vagy

pozícióban.

LOGISZTIKAI MUNKATÁRS

9022 Győr, Bástya utca 45.
www.alljmunkaba.hu

+36 70 370 1008

 · Cafetéria és bónuszrendszer
 · Ingyenes céges buszjárat vagy bérlettámogatás
 · Bejelentett munkaviszony

A FIZETÉSED MELLÉ:

· Három műszak
· Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
· Általános iskolai végzettség

ELVÁRÁSOK:

20020033

Van egy hely, ahol…

20020021

Fontos vagy
Figyelnek Rád
Segítenek
Megbecsülnek
Támogatnak

•	 Tiszta,	kellemes		
munkakörnyezet,	
családias	légkör

•	 Előrelépési	lehetőség		
minden	szinten!

•	 Tréning	és	tovább-	
képzési	lehetőségek

•	 Vonzó	juttatási	csomag
•	 Bejárási	támogatás

Ez	a	hely	itt	van!
És Te még nem itt dolgozol?!

A hely!
2942	Nagyigmánd,	Ácsi	út	26.	 Trescsikné	Fancsik	Mónika
jabil.com	 +36	20	852	5043

A Federal Mogul Hungary Kft. a Tenneco csoport tagja, amely egy vezető nemzetközi autóipari 
beszállító. A cég Kunszigeten található leányvállalatának fő profilja a gumi és gumi-fém tömítések 
előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, és új termékportfólió keretében hővédő-lemez 
gyártása a gépjármű- és nehézgépjármű ipar részére. A vállalat folyamatosan törekszik a kiváló 
minőségre és a vevők elégedettségére, ezért termékei elősegítik a fejlett üzemanyag-gazdálkodást, 
a károsanyag kibocsátás csökkentését és a fokozott járműbiztonságot.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | Ingyenes buszjárat 
(Győr, Pápa, Bősárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltség-térítés | Vállalati élet-, 
baleset- és betegbiztosítás | Külföldi karrierlehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség | 
Szakmai fejlődési lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minőségi  
munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes, vállalati tele-
foncsomag | Vállalati rendezvények

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő

• Készregyártó

• Gépbeállító

• Szerszámkarbantartó

• Elektromos karbantartó

• Mechanikus karbantartó

• Mérnöki lehetőségek

• Gyakornoki lehetőségek

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat  
a kunsziget.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden kedden és csütörtökön 9 órakor  
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Téged is várunk a csapatunkba!

90020052
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•	Csomagoló

•	 Autóipari	szerelő

•	 Fémipari	szerelő

•	 Karbantartó

•	 Folyamatmérnök

•	 Könyvelő		
(angolnyelv-	
tudással)

Elérhetőség: 
30/369-8073 • 30/262-2350 • 30/827-0177

9027 Győr, Budai út 2.

•	 Gépkezelő

•	 Operátor

•	 Targoncavezető

•	 Minőségellenőr

•	 Eladó

Nyitott pozícióink:

20020035

A Samvardhana Motherson Group egy 
globális autóipari beszállító, amely 
rendszer szintű megoldásokat kínál  
a tervezéstől, a szimulációtól és proto-
típuskészítéstől a szerszámkészítésen, 
fröccsöntésen, lakkozáson keresztül  
a nagymértékben integrált modulok összeszereléséig. Az SMG-t 1975-ben alapí-
tották, mára a világ egyik legdinamikusabban fejlődő autóipari alkatrészgyártója. 
Üzleti portfóliója kiváló minőségű és esztétikus termékek széles körét öleli fel világ-
szerte minden nagy autógyártó számára: műszerfal rendszerek, lökhárítóborítások, 
visszapillantó tükrök, kamerarendszerek, világítástechnikai rendszerek, külső és belső 
kárpitozott és díszítő elemek, kábelrendszerek, légkondicionáló rendszerek és ipari 
és mezőgazdasági járművek vezetőfülkéi. Az SMG a világ 23 legnagyobb autóipari 
beszállítójának egyike több mint 135 000 embert foglalkoztatva 270-nél is több gyá-
rában 5 kontinens 41 országában. A 2018/19-es üzleti évben a cégcsoport 11,7 mil-
liárd dollár értékesítési árbevételt generált. A Motherson mosonszolnoki, mosonma-
gyaróvári és túrkevei gyáraiban, illetve a hegyeshalmi logisztikai központban közel 
2500 munkatársat foglalkoztat menedzsment, adminisztrációs, mérnöki, termelési és 
logisztikai területeken.

KÍNÁLT ÁLLÁSOK, POZÍCIÓK IRODAI MUNKAKÖRBEN:
• Terméktervező, Vevői diszponens

ELVÁRÁSAIK LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELÉ:
• Releváns felsőfokú végzettség,
• Kommunikáció képes német vagy angol nyelvtudás
• Autóiparban szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
• Nyitottság, Kreativitás, Proaktivitás
• Készség csapatmunkára és önálló munkavégzésre egyaránt
• Megbízhatóság, Terhelhetőség, Rugalmasság

KÍNÁLT ÁLLÁSOK, TERMELÉSI MUNKAKÖRBEN:
• Elektromos karbantartó, targoncavezető, termelési csoportveze-

tő, anyagmozgató, operátor, készletellenőr, végellenőr

ELVÁRÁSAIK LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELÉ:
• Munkakörhöz kapcsolódó végzettség
• Több műszakos munkarend vállalása
• Monotonitás tűrés
• Készség csapatmunkára és önálló munkavégzésre egyaránt
• Megbízhatóság, Terhelhetőség, Rugalmasság

20020025

Feladatok

 
Telefon: +36 96 544 707

Az érdeklődők jelentkezését a toborzas@wuppermann.com e-mail címre várjuk!

Raktári anyagmozgató
Logisztikai csapatunkba új kollégákat keresünk az alábbi feltételekkel:

Elvárások
Szakmunkás  végzettség
Termelő környezetben szerzett szakmai tapasztalat
12 órás munkarend vállalása
Precizitás, terhelhetőség
Vezetőüléses targoncavezetői gyakorlat
Érvényes emelőgép-kezelői jogosítvány híddarura,
futódaru és bakdarura előny

Amit kínálunk
Hosszútávú munkalehetőség egy folyamatosan fejlődő vállalatnál
Nemzetközi munkakörnyezet
Továbbképzési, tanulási lehetőségek
Versenyképes jövedelem

   
Vagonok, hajók és kamionok fel-és lepakolása
Az anyagok rendszerbe vétele és összekésztése
Anyagok fizikai ki-és betárolása a raktárban
Acéltermékek csomagolása

20020039

 

Alprosys Célgépgyártó Kft. 9027 Győr, Berkenyefa sor 5. Tel.: 06-96-513-320 www. alprosys.hu 

 

Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. sokéves tapasztalattal rendelkező középvállalat az egyedi gépgyártás 

területén. Fő profilunk egyedi igények alapján automata, félautomata célgépek, szerelősorok, 

szerelőállomások teljeskörű kivitelezése, mely magába foglalja a mechanikus és villamos tervezéstől 

kezdve az alkatrészgyártáson át a berendezés üzemkész átadásáig tartó folyamatot.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az értékesítés terület további erősítése céljából, a következő munkakörbe keressük leendő kollégánkat: 

Projekt műszaki előkészítő 
 
Feladatok: 

• Személyes kapcsolattartás a meglevő ügyfelekkel (potenciális munkák helyszínen történő 
felmérése, egyeztetés az igénylővel)  

• A beérkező megkeresések alapján műszaki egyeztetések lefolytatása vevőkkel, beszállítókkal 
• Ajánlat kérések a beszállítóktól 
• A megrendelők kiírásai alapján műszaki kivitelezési koncepciójának elkészítése  
• Kalkulációk önállóan történő összeállítása  
• Az ügyfelek felé kiadásra kerülő árajánlatok készítése és összeállítása (magyar, angol ill. német 

nyelven) 
• Szerződések előkészítése, a megrendelésekkel kapcsolatos információk továbbítása a kollégák 

és a partnerek felé 
• Értékesítési és utánkövetési feladatok (utókalkuláció) 
• Teljeskörű projektkövetés az ajánlattól az átadásig 
• Projektek támogatása  
• Szoros együttműködés a kapacitás-tervezés és termelési területekkel 
• Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségek folyamatos keresése 
• Kritikus alkatrészek előzetes árkalkulációja 

Elvárások: 
• Felsőfokú gépész- vagy villamosmérnök végzettség 
• 1-2 év műszaki tapasztalat lehetőleg egyedi gépgyártás területén 
• Legalább kommunikációs szintű német vagy angol nyelvtudás 
• Kiváló MS Office ismeretek 
• B kategóriás vezetői engedély 

 
Magára ismert? Várjuk mielőbbi jelentkezését! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, aktuális szakmai magyar (és idegen nyelvű) 
nyelvű önéletrajzát a hr@alprosys.hu e-mail címre várjuk.  
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• Értékesítési és utánkövetési feladatok (utókalkuláció) 
• Teljeskörű projektkövetés az ajánlattól az átadásig 
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• Szoros együttműködés a kapacitás-tervezés és termelési területekkel 
• Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségek folyamatos keresése 
• Kritikus alkatrészek előzetes árkalkulációja 

Elvárások: 
• Felsőfokú gépész- vagy villamosmérnök végzettség 
• 1-2 év műszaki tapasztalat lehetőleg egyedi gépgyártás területén 
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Magára ismert? Várjuk mielőbbi jelentkezését! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, aktuális szakmai magyar (és idegen nyelvű) 
nyelvű önéletrajzát a hr@alprosys.hu e-mail címre várjuk.  
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Szeretnél többet megtudni cégünkről?
 
Látogass el weboldalunkra (rabalux.hu) vagy kövesd
be a Rábalux oldalát Facebook-on! 

Miben lehet számodra különleges a Rábalux?
Nemzetközi cégcsoport, melynek központja Győrben található, ahol a
stratégiai döntések születnek.
A régióban 10 leányvállalatunk van, tehát egy nemzetközi csapat tagja
lennél, amelynek közel 200 tagja van.
Hiszünk a megbecsülés és az emberi bánásmód fontosságában.

Jelentkezésedet az alábbi elérhetőségeken várjuk:
 karrier.rabalux.com 

 +36 70 506 1025 
 hr@rabalux.com

A Rábalux cégcsoport a kelet-közép-európai régió meghatározó
világítástechnikai szereplője. Munkánk során egyetlen közös küldetés
határozza meg minden tettünket: az, hogy fényt vigyünk minden otthonba.
A több mint 25 éves múltunknak köszönhetően stabilitást, megbecsülést és
hosszú távú munkalehetőséget tudunk Számodra biztosítani.

Rábalux - Beragyogja otthonát

Aktuális állásajánlatunk:
Raktáros – komissiózó

Az állásról érdeklődj bátran Standunknál!

20020041
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targoncavezető
raktári 
munkatárs

amit a WSZL kínál NEKED

bővebb információ:
06-96/661-213

hosszú távú stabil munkalehetőség
piacnak megfelelő bérezés
munkába járás támogatása

Cafeteria
különböző munkavállalói 
kedvezmény csomagok

Dolgozz TE is 
Magyarország legnagyobb 
logisztikai szolgáltatójánál!

• új típusú targoncavezetői jogosítvány
• több műszakos munkarend vállalása
• üzemorvosi alkalmasság

Ami a munkakör 
betöltéséhez szükséges:

• 8 általános iskolai végzettség
• több műszakos munkarend vállalása
• üzemorvosi alkalmasság

Automotive

06-30/864-0897

Ami a munkakör 
betöltéséhez szükséges:
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2 Állásbörze Kiállítók
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A több mint 50 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és világszerte mintegy 20.000 
munkavállalót foglalkoztató Leadec a legjelentősebb autóipari nagyvállalatok folyamata-
inak (műszaki és infrastrukturális épületüzemeltetés, karbantartás, elektromos rendsze-
rek kivitelezése, központi energiabiztosítás) ellátásához, fejlesztéséhez nyújt hosszútávon 
megbízható támogatást, innovatív megoldásokat, melyet a magasan képzett munkatársak 
elkötelezettsége és megbízható teljesítménye biztosít partnereinknek.

Győri csapatunk bővítéséhez az alábbi munkakörbe munkatársakat keresünk:

KARBANTARTÓ

FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK:
• Épületgépészeti és épületauto-

matizálási eszközök ellenőrzése, 
karbantartása, hibaelhárítása és 
dokumentálása

MUNKATÁRSAINKNAK  
AMIT KÍNÁLUNK:

• Versenyképes juttatási rendszert, 
választható béren kívüli juttatá-
sokat

• Multinacionális hátteret
• Képzési lehetőségek biztosítását  

a szakmai fejlődés támogatására
• Számítható, tervezhető  

munkarendet

FELTÉTELEK A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉ-
HEZ:
• Gépész vagy villamosipari végzettség 
• Karbantartási, gépbeállítási munkák-

ban szerzett tapasztalat

ELŐNY:

• Német nyelvismeret 
Munkavégzés helye: Győr

JELENTKEZÉS MÓDJA:

Pályázati anyagát (magyar nyelvű fény-
képes önéletrajz) a pozíció megjelölésé-
vel az alábbi címre várjuk: 
vigykarrier@leadec-services.com

Pályakezdők  
jelentkezését is várjuk!

CSATLAKOZZ 
CSAPATUNKHOZ!

Az Imperial Logistics egy nemzetközileg elismert TIER1-es (kiemelt) autóipari beszállító a logisztika területén.  
A vállalatcsoport több mint 60 éves múlttal rendelkezik, a világ 14 országában 45 000 munkavállalóval van jelen. 
Magyarországon Győrben működünk. Győr legnagyobb logisztikai központjába keresünk rátermett kollégát  
a következő munkakörbe: 

MILYEN MUNKA VÁR RÁD? 
•  Anyagok (termékek, alkatrészek) sérülésmentes gépi 

mozgatása
•  Gépi be- és kitárolás
•  Göngyölegkezelés
•  Egyéb raktáros feladatok

TÉGED KERESÜNK, HA: 
•  Rendelkezel jogosítvánnyal elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típus vagy 3332 típus)
•  Minimum 8 általános iskolai végzettséged van
• Pontos, precíz és megbízható vagy
• Büntetlen előéletű vagy
•  Vállalod a többműszakos munkarendet
•  Több feladatot is képes vagy párhuzamosan ellátni
•  Tudod, mi az a  be- és kitárolás
•  Biztonságosan közlekedsz
•  Tudsz targoncával kamionról le- és felpakolni
•  A szkenner nem fog ki rajtad

MIT VÁRHATSZ EL TŐLÜNK?
•  Kiszámíthatóságot és stabilitást, biztos nemzetközi 

céghátteret
•  Pontos, versenyképes fizetést
•  Határozatlan idejű munkaviszonyt
•  Emberséges, családbarát hozzáállást a vezetőség 

részéről
•  Törekvést a munka és magánélet egyensúlyának 

betartására
•  Fejlődési, tanulási lehetőséget
•  Kulturált munkakörülményeket

MIT NYÚJTUNK NEKED?
•  3 hónap után egyszeri bruttó 100 000 Ft bónusz
•  Útiköltség-térítést 93%-ban
•  Az első teljes hónaptól prémiumot
•  Próbaidő után cafeteriát egyéni választással
•  Karácsony és szilveszter között nincsen munkavégzés
•  OKJ-s tanfolyamokon való részvételt 
•  Típusvizsgák indítását
• Ingyenes dolgozói szállást 
•  Munkaruhát vállalati tisztítással
•  Havi hazautazás-támogatást

TARGONCAVEZETŐ

NÁLUNK NEMCSAK A MUNKÁD,  
HANEM A CSALÁDOD IS SZÁMÍT!

Munkavégzés helye:  
Imperial Logistics Kft., Győr Ipari Park, Tibormajori út 35.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:  
palyazat@imperiallogistics.com   
Ingyenesen hívható telefonszám: +36 80/900-210 (hétköznap 8.00-16.00-ig)

customise • collaborate • compete
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CSAPATUNK TAGJA!
LEGYÉL TE IS

Válassz egy megbízható útitársat
karriered útján!

Legyél nálunk:
Autóbusz-vezető
Autószerelő
Autóvillamossági szerelő
AnAnyag- és készletgazdálkodási ügyintéző
Esztergályos
Géplakatos
Hálózati villanyszerelő
Karosszérialakatos
Karbantartó 
Kárpitos
SSzerviz mérnök
Vontatós

Jelentkezz hozzánk a
volanbusz.hu/karrier oldalon!
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Arrabona  
Állásbörze

Melléklet 

2020. március 6., 9-1630 óráig 
ETO Park Élményközpont

 Szeretnél jobb állást, több fizetést? 

43 cég több mint 500  
állásajánlata közül tudsz választani.

Találkozz személyesen számos munkaadóval egy  
helyen, tedd fel kérdéseidet közvetlenül a cégeknek! 

Regisztrálj a helyszínen, és nyerj laptopot!

Találd meg álmaid munkahelyét!

Arrabo
n

a

Á
llásbörze

Bővebb információ: www.arrabonaallasborze.hu

Hozd magaddal sokszorosított önéletrajzodat,  
hogy minél több céggel létesíthess kapcsolatot! 
Információs pultunknál segítünk önéletrajzod elkészítésében,  

sokszorosításában is, fordulj bizalommal rendezőinkhez!

A rendezvény helyszínén a parkolás ingyenes.


