GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI

TETŐKLINIKA

TAPASZTALAT

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól

27030042

NYÁRI
AKCIÓ!

WWW. T ET O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

Konyhaszekrények
és tolóajtós
gardróbok

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

már

75.000 Ft/fm-től
Az akció visszavonásig tart!

Sándor László kőfaragó
06-30/612-3236

29060018

Best-Art

Konyha és Gardrób
Stúdió

99050046

XII./11.

Megjelenik 20.000 példányban. • 2019. június/2

Továbbá rövid határidővel
vállalunk:
tisztítást, felújítást, fedlapcserét,
újralapozást, helyreállítást.
Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése
esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!

NYÁRI AKCIÓ
Visszavonásig!

99060083

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

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

+36 30 / 476 78 38

29060016

ÓRIÁSI
NYÍLÁSZÁRÓ
AKCIÓ!
20%
, ÁRÁÉRT!
CSERÉLJEKEDVEZMÉNY:
KI ABLAKAIT KÖZEL EGY
FESTÉS
nyugdíjasoknak további 5%!
RENDELJEN MOST!
AZ AKCIÓ JÚLIUS 12-IG ÉRVÉNYES!

CSERÉLJE KI ABLAKAIT
KÖZEL EGY FESTÉS ÁRÁÉRT!
Műanyag ablakok
29060019

• Bontás és falsérülés nélkül is ki tudjuk cserélni
a nyílászárókat, nincs kosz, nem kell festeni!
(Bontás esetén szakszerű feljavítás.)
5 év garancia!

REDŐNY, RELUXA, ROLETTA, NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY RÖVID HATÁRIDŐVEL!

HÍVJON! Pálfy Péter 06-20/946-8031

HIRDESSEN A

-ban! INFO: 96/310-991
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programajánló

június:

Június 27-30. Junior Tornász Világbajnokság /Győr/
Június 28-30. Szent László Napok
Június 28- július14. Épített motor kiállítás
Június 29.

Pannonhalmi Levendula Napok

július:
Július 5-7.

12. Győrkőc Fesztivál

Július 6.

Nyáresti koncert: Quimby

Július 11-17.

Női Junior Kézilabda EB

Július 20.

Nyáresti koncert: Edda Művek

Július 26-28.

XV. Győri Rotary Fröccsnapok

augusztus:
Augusztus 9-11. Barokk Esküvő. 3 nap, 1 esküvő,
barokk időutazás
Augusztus 8-15. Mazsorett EB
Augusztus 26-31.

WAKO Kick-Box utánpótlás EB

Augusztus 30.

Állatkertek Éjszakája

Augusztus 31.

THE VOICES! 2019 - „Operalia”
operaverseny győzteseinek
a Győri Filharmonikus Zenekar

Moziajánló
Pókember: Idegenben
amerikai akció-kaland-vígjáték sci-fi
Rendező: Jon Watts

Szupercella 3 - Az ördögverem
amerikai akció-thriller
Rendező: John Herzfeld
Az akciólegendaként ismert, háromszoros Oscar-jelölt Sylvester Stallone visszatér
a legyőzhetetlen biztonsági szakértő, Ray Breslin szerepében,
a Szupercella 3.: Az ördögverem című filmben, ahol ki kell menekítenie
egy gazdag foglyot és saját szerelmét egy börtönerődből.
Amikor egy Hong Kong-i tech-igazgató lánya eltűnik, első ránézésre úgy fest, hagyományos emberrablásról van szó váltságdíjkövetelőkkel. Amikor azonban Breslin
és hűséges társai – köztük a kétajtós szekrény méretű Trent Derosa (Dave Bautista)
és az eszes megfigyelésszakértő Hush (Curtis Jackson) – elkezdenek foglalkozni az
üggyel, rájönnek, hogy Lester Clark Jr. (Devon Sawa), Breslin korábbi köpönyegforgató társának fia a kulcs az egészhez. Breslin összeáll egy profi harcművésszel,
Shen Lóval (Max Zhang), és megtudja, hogy szerelmét, Abigail Rosst (Jaime King)
elrabolták, és rácsok mögé zárták “Az ördög állomása” néven ismert kelet-európai
börtönben, ahonnan a hírek szerint senki sem szökhet meg.
Bemutató: 2019. július 11.
Játékidő: 97 perc

Pókember nem pihenhet. Az már
kiderült, hogy az ifjú pók (Tom Holland) egyedül is képes megmenteni
a világot, és csoportban is megállja
a helyét, de közben ő úgy érzi, hogy
neki is jár mindaz, ami bármelyik
középiskolásnak: és a haverjaival
európai utazásra indul.
De éppen, amikor végre élvezhetné
mindazt, amit a baráti lazulás kínálhat, újabb ellenség tör a világra. A
rejtélyes Mysterio (Jake Gyllenhaal)
erősebb az eddigi ellenfeleknél, és
könnyen lehet, hogy a Pókember, aki
nagy nehezen próbálja a hátizsákos
utazást a hősi küzdelemmel összehangolni, kénytelen régi bosszúálló
társaitól segítséget kérni.
Az új Pókember-film, a Hazatérés
szellemében folytatódik. Fiatalos,
laza és csupa vicc, de közben
nagyon látványos, és jó néhány
Bosszúálló közreműködik benne.
Bemutató: 2019. július 4.
Játékidő: 129 perc

GIPS

Kültéri hőszigetelő
rendszer!

HOMLOKZATI

Hungarocell EPS 80

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

1.800 Ft/m

2

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

5 cm ............................ 925 Ft/m2

Rigips
vakolat

7 cm ..........................1.295 Ft/m2

3-6 mm 20kg
bruttó 3.000 Ft/db

10 cm ........................1.850 Ft/m

1400Ft/kg

KÁRTYA

2

ÉS

ELFOGADÓHELY

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
• gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

Az akció a raktárkészlet erejéig tart!

Havonta 40.000 példányban
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i szakrendelő
Teljes körű fogászatDr.
Deák Henrietta
Egyszerű, gyors,
fájdalommentes!

előtte

99030078

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

Méhecskehotel
/darázsgarázs

Mi a különbség a méhecskehotel és a

Méhecskehotelt – ami tetszetős „bútor” is lehet - virágos növények közelébe telepítsünk,
gyümölcsfák közé és akár sziklakertbe is.
Készíthetjük tűzifa kugliba, farakásba, téglába, de akár nádszövetből, bambusznádból is
előállíthatjuk. A méhecskehotelek lakói nem
agresszívek.
Tűzifa kugli
10-20 cm átmérőjű tűzifa kugliba akár több
tucatnyi költőüregből méhecskehotel készíthető, ha 2-10 mm átmérőjű fúróval sűrűn
átlyuggatjuk fúrószár mélységű lyukakkal
a rönkök hossztengelyével párhuzamosan.
Érdemes lábakat is készíteni a méhecskehotelnek, amivel elkerülhető a fa aljának nedvesedése/korhadása.
Farakás
Ebben az esetben jó nagy telepet tudunk kialakítani, hiszen
akár több száz lyukat is fúrhatunk a fenti
módon a tűzifa rönkökbe.
Nádszövetből
10–20 cm vastag, szorosan összecsavart, nádszövetből finomabb fogazatú
fűrésszel levágunk egy 30–40 cm hos�szú darabot, majd a két végén szorosan
összedrótozzuk, végül egy megfelelő vastagságú dróttal, szeggel kitágítjuk a nádszövet mindkét oldalán a nádszálak üregeit.
A nádszövetből készült méhecskehotelt zsinórral fel tudjuk függeszteni, vagy nyárs vastagságú, villás áglábra tudjuk tűzni, illetve a
virágágyásba is kihelyezhető állítva.

29060010

SAGA ABLAK ÉS AJTÓ BEMUTATÓTEREM
Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)
Nyitva: h.-p. 8.30-16.30 h
Műanyag és alumínium nyílászárók
Redőny, szúnyogháló
Párkányok, könyöklők

EGYEDI AKCIÓK, RÖVID GYÁRTÁSI IDŐVEL
Részletekről érdeklődjön:
+36-70-77-30-688, +36-70-43-49-966
sagaablak@gmail.com

VASTELEP

9028 Győr, Serfőző utca 11.
Tel.: 06-20/231-3004
• Horganyzott, festett, famintás
és kőmintás trapézlemezek
• Hidegen, melegen hengerelt,
festett, horganyzott táblalemez
• Szendvicspanelek
• Z/C szelemenek
• Zártszelvény, szögvas,
köracél, laposvas
• IPE, HEA, HEB gerendák
• Betonacél, betonacél háló

28050016

Bambusznádból
Méhecskehotel készíthető úgy is, hogy hüvelykujj vastagságú bambusznádszálakat
30–40 cm-es darabokra vágunk, majd ezeket
kötegekbe kötjük.

, I. emelet
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A
rdent.hu • info@colordent.hu
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colo

99050042

Tehát míg a házi méhek akár több
tízezres kolóniáinak termetes faodvakra vagy az ember által készített
kaptárakra van szüksége, a magányos
fajok ujjnyinál nem vastagabb lyukak
védelmére bízzák utódaikat. Ezekbe a
szűk járatokba a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak elsősorban megbénított hernyókat halmoznak
fel, erre petéznek, majd a bölcsőket
sárdugóval zárják le. A kikelő lárva
a felhalmozott táplálék elfogyasztását
követően bebábozódik, végül a kikelő
kifejlett rovar kirágja magát a sárdugón,
és megkezdi néhány hetes felnőtt életét.

darázsgarázs között? Gyakorlatilag semmi.
Az eszköz Magyarországon a darázsgarázs
nevet kapta, mert magyar nyelven a méhgarázs kimondva könnyen érthető mélygarázsnak. Időközben megszületett a méhecskehotel elnevezés, ami szakmailag pontosabb
megnevezés, mert ezekbe főleg méhek költöznek.

ÉRÉS!
INGYENES ÁLLAPOTFELM
25
+3 6- 30 /6 09 -9 2
KÉ RJ EN ID ŐP ON TO T!
6. (Árpád parkolóháztól 2 percre)
99060080

A családokban élő, köztudottan agres�szív telepes méhek és darazsak mellett
léteznek magányosan élő fajok is. Ezek
a szelíd, nem támadó fajok partfalak,
fák lyukaiba falazzák utódaikat. A lakott területeken is fontos jelenlétük,
hiszen segítenek a növényfajok beporzásában, amit a házi méhek egymagukban nem tudnak. A „méhecskehotel/darázsgarázs” nem vonzza
a támadékony és fájdalmas szúrású
darazsakat! Ugyanakkor vannak beköltöző, nem támadékony magányos
darazsak, amelyek a méheknél is hasznosabbak, hiszen amíg a lárváik számára pl. hernyókat gyűjtenek, addig a
növények beporzását is elvégzik.

utána
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KERSNER BÚTOR OUTLET

99060076

Ágyak

Heverők

-57%-ig

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ
AZ

59.900 Ft-tól
Franciaágyak

29.900 Ft-tól

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN
2019.07.05-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Papenburg U-forma

Chesterfield 3-1-1

Tooper sarok
ágyneműtartós,
ágyazható

-54%-ig

99.900 Ft-tól
Sarafina sarok

299.900 Ft

ágyneműtartós,
ágyazható

69.900 Ft

199.900 Ft helyett

79.900 Ft

Fotelek

Sevilla sarok

ágyazható

219.900 Ft helyett

779.900 Ft helyett

339.900 Ft helyett

139.900 Ft

274.900 Ft helyett

134.900 Ft

Sevilla U-forma

19.900 Ft-tól

339.900 Ft helyett

159.900 Ft

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!
2

játék

KERESZTREJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők
között borválogatást
sorsolunk ki
a Pécsinger borászat
(Győrújbarát) felajánlásából.

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

Legutóbbi játék nyertese:
Kozák-Bodor Beatrix

E napon
Mária
egyik
becézése

Gléda
Ékszer id.
eredetû
Villanófény
szóval

A riolit
másik
neve

Baletttársulat
tagja

Régen:
aranypénz, ma:
országnév

Ritka férfinév

Kén jele
Páratlanul
pingál
Arany J.
költeménye

Kizár
Ilyen állat
a ló is
Albán
pénz
Ôsi idômérô
Ecsettel
dolgozik

S
Z
F

A

1

Gyermek
feje lágya

!
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USA-beli
szabvány
Sorvégek!

Csen
Indiai
fûszernö
vény

Nemzet
közi röv.
Tanuló

T.D.É
Észak
cseh
város

Nyomdai
sokszoro
sító lemez
Bec. Zoltán
Joule

Verejtékes

Román
folyó

Ébred
Veszprém
m-i lakos
Lengyel folyó
(=NOTEC)

Szökdel

Megfejtését küldje be 2019. július 16-án,
14 h-ig szerkesztőségünk címére
levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)
vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)!

Méter
Utasítás
felsôbb
szervtôl

Segéd
eszközzel
mozgó
Cigivég!

Nôstény

Egy párbeszéd kutya

Ittrium

Kétes!
A “Pesti
Divatlap”
szerk. (Imre)
A szobába irányít
Verne
kapitánya

Üres hon!
Angol ffinév
olasz
névelô

H2O

Nyelôcsô
Észak-am.-i
zuhatag
Hétfô
közepe!
A kaptár
lakói
Bajnokok
Ligája

Dísz
Palánkvég!
Vidra
németül
(=OTTER)
Építôipari
alapanyag

Kolumbia
fôvárosa

Római 1

H

D?
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KERTI GRILLSÜTŐ

Grill nyárs • Szabadtéri tűzhely • Grill
NEW

MODE

L

3 in 1

29060015

• Kétoldalú zománcozott
ónacél, ellenáll
az időjárásnak
• Négy kerék segítségével
mozgatható
• Felszerelhető extrák:
szikrafogó rács - motoros
nyárs - pároló edény

10%

hirdetések
SZOLGÁLTATÁS

Az akció 2019. július
15-ig érvényes.

t-tól

Écs újépítésű részén nappali
+ 3 szobás, saját telekrésszel
rendelkező ikerházak eladóak! Ár: 26.000.000 Ft.
Érd.: 06-70/977-7832.
Győrszentivánon zárt kerti lakóház eladó! Telek:
1524 m2, lakótér: 99 m2.
Közmű:
villany,
víz:
fúrt kútból. 2007-ben
épült,
szigetelt
épület. Ár: 17.500.000 Ft.
Érd.: 06-70/657-8532.

Ft

t-tól

1.620 F

95.000

Ft

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

től. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.redonyosattila.hu.
Érd.:
0630/235-0927,
Horváth Attila.

98090089

29060014

Nyúlon, szép telken lévő
házikó 14.900.000 Ft-ért eladó! Érd.: 06-70/372-0105.

119.900

Állítható forgáspont
talplemezzel
szárnyas kapuhoz
M16-24

1.390 F

• Bioptron lámpát, dobozt,
• Redőnyök, reluxák, sza- színterápiát, állványt, légtelagfüggönyök, napellenzők, rápiát, Ceragem ágyat vásászúnyoghálók,
párkányok rolok! 0620/529-9861.
stb. kedvezménnyel, garan- • Kádfényezés
beépíciával, 10 napos szállítási tett
állapotban,
garanhatáridővel helyi szakember-

Ravazdon
eladó
100 m2-es, családi ház.
Ár: 17.500.000 Ft. Érd.:
06-70/660-5718.

Furat betonban: 40 mm
Betonban furókoronával: 105 mm
Teljesítmény felvétel: 1100 W
Üresjárati fordulatszám: 620/min
Ütésszám: 2800/min

• 6 vágási magasság, 25-75 mm
• Por és fröccsenő víz ellen
védett kialakítás
• Halk üzem
• Akkumulátor:
2 x 18 V-os LXT
• Fűgyűjtő mérete:
40 l

KEDVEZMÉNY

Információ: info@eurofire.hu
06-20/228-2500 • www.eurofire.hu

A p r ó

•
•
•
•
•

Állítható forgáspont
szárnyas kapuhoz
M16-24

AKCIÓ

DLM380PM2 Makita fűnyíró

HIKOKi DH40MC
fúró-vésőkalapács
SDS-Max

Az akció a készlet erejéig tart! • A képek illusztrációk.

99050069

ELADOM
VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

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

Hívjon!
Várszegi
Tamás
Tel.: 06-20/428-4477

ciával!
0620/9262-060, 18,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
www.kadfenyezes.com.
• Győrújbaráton,
Lila-he• BÚTORKÉSZÍTÉS: kony- gyen, 1.080 nm-es, műveléshabútor, tolóajtós gardrób, ből kivont, meredek zártkerti
kerti fatároló, polikar- telken, kb. 30 nm-es, tetőtér
bonátos előtető készítés. beépítéses, alápincézett hét0620/597-9052.
végi ház, vezetékes vízzel,
• Kaszálás, fűnyírás, sövény- árammal, szerszámtárolóval,
vágás, fakivágás, gyökérkivé- 20 db termő gyümölcsfátel, bozótirtás, metszés, kert- val eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.:
fenntartás!
0630/403-6810, 0620/428-4477.
0696/826-322.

• Pala- és cseréptetők bontás
nélküli felújítása, tisztítása,
impregnálása, festése. Tel.:
0630/476-7838.

• Győr-Adyvárosban, liftes
panelház 7. szintjén, 49 nmes, 2 szobás, erkélyes, redőnyös-műanyag ablakos, műszakilag és esztétikailag is
felújított lakás kedvező rezsivel eladó. Ár: 17,99 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

fedett terasszal, fúrt kúttal
eladó. Ár: 27,9 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
• Győr-Szabadhegyen, társasház II. szintjén, bruttó 76 nmes, erkélyes, nappali és hálószobás, nagy konyha-étkezős,
egyedi fűtéses, tetőtéri lakás
eladó. Ár: 26,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
• Győrzámolyon, 656 nm
összközműves telken, 92
nm-es, nappali és 3 szobás,
önálló tégla családi ház eladó. Ár: 33,99 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

• Épületek elbontása szakszerűen, versenyképes áron,
törmelék
elszállítással!
Földmunkálatok
vállalása! • Győrszentiván jól megközelíthető,
forgalommentes
0670/905-3020.
utcájában, 1.000 nm-es, kb.
• Festő munkákat vállalok, 13,8 m széles utcafrontú,
családi házak és társasházak összközműves építési telek,
belső-külső festését, rövid ha- családi házas beépíthetőségtáridővel. 0670/967-5175.
gel eladó. Ár: 14,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
INGATLAN

• Győr-Belvárosban, Bisinger
sétányon, karbantartott polgári ház I. szintjén, 83 nm-es,
nappali és 2 szobás, amerikai
konyhás, 2 fürdős, teljes körűen felújított, egyedi fűtéses,
utcára és belső udvarra néző
téglalakás eladó. Ár: 31,9 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.

• Győr frekventált részén, 15
lakásos társasház I. szintjén,
55 nm-es, 2 szobás, műanyag
ablakos, szigetelt, házközponti fűtéses lakás, zárt udvari parkolóval eladó. Ár:

• Napközis színjátszó tábor
12-14 éveseknek, 07.08. –
12-ig. Bővebb információ:
0630/511-0914.

• Győr-Szabadhegyen,
451
nm-es saroktelken, 80 nmes, 3 szobás, egyedi fűtéses,
szigetelt, részben műanyag
ablakos, tehermentes tégla
családi ház, dupla garázzsal,

GYERMEKFELÜGYELET/
NYÁRI TÁBOR
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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.

ÁLLÁS

98040104

• Leinformálható
nemzetközi
gépkocsivezetőt keresünk furgonra Győr és vonzáskörzetéből.
Információ, jelentkezés: Zsuzsa Trans Kft., 0620/268-3920,
zsuzsatranskft@gmail.com.
• Győri üzletbe eladónőt keresünk
részmunkaidőben. Nem árufeltöltés, igazi kereskedői munka! Nyugdíjasok jelentkezését és várjuk!
Tel.: 0620/776-2676. Végletek Bt.
99060040

GYŐR ÉS KÖRNYÉKI MUNKALEHETŐSÉGEK EGY HELYEN
A MENTON JOBS-NÁL!
Hetente előleg! Bejelentett munkaviszony! Ingyenes szállás, albérlet-támogatás! A Menton Jobs Kft. segít Neked
megtalálni a legjobb munkahelyet!
Nyitott pozíciók: csomagoló; operátor;
raktáros; gépbeállító; gépkezelő; karbantartó, CNC-s, targoncavezető!
Kereseti lehetőség:
NETTÓ 150.000 Ft-tól 400.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!
Érd.: +36-70-365-5801
és +36-70-415-2619

DOLGOZZ VELÜNK!

BŐVÍTJÜK ÉRTÉKESÍTŐI CSAPATUNKAT!
JELENTKEZZ MÉG MA ÉS LÉGY TE IS KOLLÉGÁNK
ÚJ, BELVÁROSI IRODÁNKBAN!
Önéletrajzod a gyor.belvaros@dh.hu email címre várjuk.
+36 96 365 253 Győr, Árpád út 38/A.
29060009

www.dh.hu

7+1 TIPP, HOGY TÉNYLEG MEGÉRJE ELMENNED EGY ÁLLÁSBÖRZÉRE
Az állásbörzéken személyesen is találkozhatsz a különböző vállalatok képviselőivel, érdeklődhetsz álláslehetőségek iránt.
A személyes találkozás erejét felhasználva jobban kitűnhetsz a többi jelölt
közül, azonban nem mindegy, hogyan
készülsz fel egy ilyen eseményre.
Mutatjuk, mikre figyelj oda a rendezvényen!
1. Tervezz előre!
Fogalmazd meg, milyen céllal akarsz
kimenni az állásbörzére!
2. Hagyj időt magadnak!
Szűrd meg jól a neked való cégeket,
hogy a helyszínen legyen időd a minőségi beszélgetésre!
3. Mutatkozz be!
A rendezvény előtt szedd össze magadban, hogyan mutatkoznál be 1
percben! Röviden bemutatkozni nem
nehéz, röviden és emlékezetesen annál
inkább.

4. Legyen online és offline
aktuális önéletrajzod!
A regisztráció során mindenképpen
érdemes feltölteni önéletrajzodat.
Ha azonban biztosra akarsz menni,
érdemes néhány példányt kinyomtatva is magaddal vinni.
5. Ismerd a céget!
Azoknak a cégeknek, amelyek felkerülnek a listádra, mindenképp nézz
utána!
6. Kérdezz!
Érdeklődj a számodra fontos, kiállító cégek kultúrájáról, szakmai tevékenységéről, a teljesítményértékelő
rendszerről, vagy egyszerűen
a kiválasztási folyamatról.

7. Kezdeményezz!
Ne várd meg, hogy a standok között
bolyongva a cégek megszólítsanak!
Légy proaktív, kezdeményezd Te a
bemutatkozást.
8. Ne feledkezz meg az
utánkövetésről!
Az adott cég képviselőjétől ne felejtsd el elkérni a névjegykártyáját,
hogy ha huzamosabb ideig nem jelentkeznek, tudj érdeklődni, hogy áll
a kiválasztási folyamat. Előfordulhat,
hogy még nem dolgoztál fel teljesen
a jelentkezéseket.
Ha elkészítetted az akciótervedet,
felkészültél a bemutatkozásra, és a
cégeknek is utánanéztél, nagy esél�lyel sikerrel jársz a rendezvényen.
forrás: cvonline.hu

Havonta 40.000 példányban
Hirdetésfelvétel:

99060034

Nemzetközi hátterű vasúti cég keres munkavállalókat
győri autógyártó cég területén történő munkavégzésre

KOCSIRENDEZŐ

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.

Feladatok: vagonok szét- és összekapcsolása,
közreműködés tolatási tevékenységben.

FELVÉTELT HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

Egészségügyi alkalmasság:
a munkakörök betöltéséhez
jó látás szükséges, színvakság,
színtévesztés kizáró ok.

GYŐRI MUNKAVÉGZÉSSEL:

munkakörbe.

Elvárások: min. alapfokú végzettség

Előny: vasúti tapasztalat, kocsirendező,
vonali kocsirendező képesítés.
Juttatások: 13. havi bér, éves br. 500.000 Ft cafetéria,
céges buszjárat biztosítása.
A vasúti képesítéssel nem rendelkezők részére a vállalat által
szervezett és fizetett kocsirendező képzést biztosítunk.
Érdeklődni lehet: +36-70/977-0762 mobilszámon.
Jelentkezni a következő e-mail címen lehet:
karrier.hu@deutschebahn.com

SOPRONI MUNKAVÉGZÉSSEL:
• autószerelő
• karosszérialakatos

MOSONMAGYARÓVÁRI MUNKAVÉGZÉSSEL:

GYŐRI
kirendeltségünkbe
keresünk
munkatársat
az alábbi pozícióba:

ALKATRÉSZ
KISZÁLLÍTÓ
További részletek
és jelentkezés:

99060073

autóvillamossági szerelő
autószerelő
karosszérialakatos
kárpitos
gumiszerelő (tgk, szgk)
raktáros
hálózati villanyszerelő
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DB Cargo Hungária Kft.
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w w w.szuperinfo.hu • gyor@szuperinfo.hu
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•
•
•
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www.unixauto.hu
hr@unixauto.hu

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

• autószerelő
• esztergályos (hagyományos)

KAPUVÁRI MUNKAVÉGZÉSSEL:
• autóvillamossági szerelő
• raktáros
Bérezés megállapodás szerint.
Elvárt végzettség: szakirányú szakmunkás képesítés.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni lehet a 06-20/396-6840 telefonszámon
vagy a kovacs.tamas@enykk.hu e-mail címen.

Várjuk jelentkezését!

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
99060078

Az IMPERIAL Logistics egy nemzetközileg elismert TIER1-es
(kiemelt) autóipari beszállító a logisztika területén.
Magyarországon Győrben működünk.
Győr legnagyobb logisztikai központjába
keresünk rátermett kollégát a következő munkakörbe:

TARGONCAÉS VONTATÓVEZETŐ
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 Mit
vagy 3332 típus)
•
•
Minimum 8 általános iskolai
végzettséged van
•

Pontos, precíz és megbízható vagy
Büntetlen előéletű vagy
Vállalod a többműszakos munkarendet
Tudod, mi az a be- és kitárolás
Biztonságosan közlekedsz
Tudsz targoncával kamionról
le- és felpakolni
A szkenner nem fog ki rajtad
várhatsz el tőlünk?
Kiszámíthatóságot és stabilitást,
biztos nemzetközi céghátteret
Pontos, versenyképes fizetést

PÁLYAKEZDŐK ÉS GYAKORLATTAL NEM RENDELKEZŐ
TARGONCAVEZETŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

•
•
•
•
•
•

Határozatlan idejű munkaviszonyt
Nyáron 2 hét garantált szabadságot
a családoddal
Emberséges, családbarát hozzáállást
a vezetőség részéről
Törekvést a munka és magánélet
egyensúlyának betartására
Fejlődési, tanulási lehetőséget
Kulturált munkakörülményeket

Mit nyújtunk Neked?
• Úti-költség térítést 93%-ban, 1.teljes
hónaptól prémiumot I Próbaidő után

cafeteriát egyéni választással I
Karácsony és szilveszter között nincs
munkavégzés I OKJ-s tanfolyamokon
való részvételt I Típusvizsgák indítását,
munkásszállást I Munkaruhát vállalati
tisztítással I Havi hazautazás-támogatást I Egészségügyi szűrőbuszt I
Családi Napot I Ingyenes nyári tábort
a gyermekednek I Mikulás ünnepséget I Karácsonyi vacsorát I Karácsonyi
csomagot I Influenza elleni védőoltást

Munkavégzés helye: Imperial Logistics Kft., Győr Ipari Park, Tibormajori út 01136/42
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperiallogistics.com
Ingyenesen hívható telefonszám: +36 80/900-210*

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

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

www.arrabonamedia.hu

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.

Hosszú távú munka
Kiemelt bérezés
Hűségbónusz, egyéb juttatások
Vidékieknek bejárás-hozzájárulás
Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

99060058

•
•
•
•
•

Érdeklődni munkaidőben: Venist Kft. 06-96/510-023 és 06-70/882-0339

BIZTOS ÁLLÁSRA VÁGYIK?
SZERETNE EGY JÓ HANGULATÚ
NAGY „CSALÁD” TAGJA LENNI?

Bádogos Szaküzlet
(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

AKCIÓ!

RÉSZLETEKRŐL
ÉRDEKLŐDJÖN
ÜZLETÜNKBEN!

NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!

CSEREPES LEMEZ

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!
T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2
(bruttó 1.750 Ft/m2)

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

Dolgozzon a Graboplastnál, a régió egyik vezető munkáltatójánál!
Győri padlógyárunkba

GÉPKEZELŐKET
keresünk!
✓ 25% délutános, 50% éjszakás műszakpótlék
✓ havonta SZÉP kártya juttatás
✓ napi 8 órás munkavégzés hétfőtől péntekig
3 műszakban
✓ szombatonként túlórázási lehetőség
✓ bejárás 86%-os támogatása vidékieknek
✓ barátságos légkör, családi programok
Munkavégzés helye: 9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
Jelentkezhet a fenti címen található portán,
vagy önéletrajzát elküldheti
a palyazat@graboplast.hu címre!
További érdeklődés: 06 20/486 61 03

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

99060081

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

99040048

ELKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.

Az akció 2019.07.31-ig tart.

29060017

