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III. Arrabona Állásbörze melléklet!
Keresse az újság hátulján!
20020018

Tavaszi 20%-os akció
Az akció visszavonásig tart.

Bádogos Szaküzlet
(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

Homlokzati
hőszigetelés

AKCIÓ!
A készlet erejéig!

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

Barna, matt
cserepes lemez
br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ

1.650 Ft

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

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

nettó 1.456,7 Ft/m2

bruttó: 1.850 Ft /m2
SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

bruttó 1 400 Ft/m2

Palatetők bontás nélküli felújítása.

+36 70 / 3899 338 // pannonszig.hu // info@pannonszig.hu
20020058

AXEL

ANTÓNIA KONYHA

BOND
TOLÓAJTÓS
GARDRÓB

229 cm

BÚTORÁRUHÁZ
9027 Győr, Puskás T. u. 8.
Tel.: 96/550-397
www.axelbutor.hu

BELLA-ADÉL ÉTKEZŐ

203*120*60 cm

279.900 Ft

AKCIÓS FRANCIAÁGY MESSINA 2A.4F.KOMÓD

130*85+40 cm

(rugós) 160*200 cm

76*103,5*40 cm

88.900 Ft
BERLIN SOR
270 cm

113.500 Ft
SEVILLA SAROK

74.900 Ft

LISA KANAPÉ

290*175 cm

32.900 Ft

rugós, 200cm

209.900 Ft

119.900 Ft

123.800 Ft
Az akció a készlet erejéig tart.

HIRDESSEN A

-ban! INFO: 96/310-991

99120048

ELKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.
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www.ronikbutor.hu
Győr, Csipkegyári u. 11. (Duna Center)
Nyitva: h.-szo. 9-19 h, v. 9-18 h • Tel.: +36-70/674-4052

SZÉPÍTSE LAKÁSÁT A RONIK BÚTORAIVAL!
Jázmin konyhablokk
2 m, munkalappal és mosogató tálcával

77.300 Ft

Borneo tolóajtós gardrób
239 cm

126.700 Ft

Cuba étkezőgarnitúra

többféleképpen is szerelhető, univerzális,
széles szövet választék, ágyazható, ágyneműtartós

301.000 Ft-tól

(Európa asztallal)

Magasított szivacsos
franciaágy

A képek illusztrációk.

150.500 Ft-tól

Gabi II sarok

155 x 190 cm, fekvőfeéület: 145 x 190 cm,
széles szövet választék, ágyazható, ágyneműtartós

88.400 Ft-tól

160 x 200 cm, több méretben rendelhető,
széles szövet választék

65.600 Ft-tól
Boston franciaágy

Zoé gardrób
240 cm

82.800 Ft
Messina szekrénysor
4 m, LED világítással

166.000 Ft

Frenky étkezőgarnitura

160 x 200 cm, több méretben
rendelhető, széles szövet választék

109.900 Ft-tól

(Panna asztallal)

84.800 Ft-tól
Laura konyhablokk

229 cm, LED világítással, becsapódásmentes ajtók,
önbehúzó, extranagy mosogatótálcával egyéb
tartozékokkal, elemenként is rendelhető

259.800 Ft-tól

Komódok, éjjeli szekrények, dohányzó asztalok, tv-állványok, térelválasztó szekrények óriási választékban.

20020051

Klara sarokülő
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TÖBB MINT

20
ÉVES

TETŐKLINIKA

SZAKMAI

TAPASZTALAT

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

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

SZEZONNYITÓ AKCIÓ
Visszavonásig!

+36 30 / 476 78 38

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!
Atlétikai verseny gyakori
Mihail
programja
Kalatozov
Egykori szerencsejá
(†1973) tékot játszik
orosz
rendezô
népszerû
filmjei

Sunyi alak
népiesen
Luxor
része!

1

Mutatószócska
Ugyanaz
röv.

Olasz ff.név
Siemens
A madarak
királya

A múlt idô
jele

3

Tengeri
halfaj

Az “Érik a
gyümölcs”
írója

Newton

2

Ön-működô

Haza

Kerti
szerszám
Egy,
németül

Csaknem
hideg a
fordítottja!
Gyógyász

Kötôszó

Egyházi
méltóság
Bajor ...
(egykori
híres szí
nésznô)

Disznó

A helyes megfejtést beküldők
között családi belépőjegyet
sorsolunk ki a mosonmagyaróvári
Futura Élményközpont
felajánlásából.

Kén jele

Mely sze
mély!

Ajándékoz
Rohan a ló

Téli sporteszköz

Helyrag,
-tól párja

Zománcipari
Mûvek röv.

Robbanó
lövedék
Kossuth-d.
író v. (Jenô)

Magas
építmény

...-tak
Tonna
Erkölcs
Gauss

Autós szálló

Bór jele

Svéd élte
niszezô v.

Hérosz

Sír

Lusta

“... Insanity”
(=MORAL)
...
Christo
grófja
Liter

Sebbel...
Zéró
Ég felhôssé
válik
Kanadai
város

Neki jutó
(rész)
Szolm.
hang

Huncut,
furfangos
tréfásan

Lagzi ...
(Dáridó)

O

Gyengén
termô
búzafajta

Olasz
reneszánsz
költô v.
(Torguato)

játék

KERESZTREJTVÉNY

Ittrium

Sajó menti
felvidéki
község
Ételízesítô

Nyílászáró

S
Z
F

Magas
sótartalmú
állóvíz

Ünnepelt
csillag

Névelô

Rendelkezésben
megszab

Megfejtését küldje be 2020. március 3-án,
14 h-ig szerkesztőségünk címére
levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)
vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)!
A nyeremények a sorsolástól számított
1 hónapig vehetők át, átvétel hiányában
újrasorsolásra kerülnek.

Legutóbbi játék nyertese:
Szente Ádám (Koroncó)

90020040

KERSNER BÚTOR OUTLET
4
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Moric Kis sarok

Seven sarok

ÓRIÁSI TAVASZVÁRÓ BÚTORAKCIÓ

ágyneműtartós,
ágyazható

AZ
289.900 Ft helyett

129.900 Ft

269.900 Ft helyett

134.900 Ft

289.900 Ft helyett

ágyneműtartós,
ágyazható

44.900 Ft-tól

139.900 Ft
Jordsand
sarok
+puff

Italia sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

319.900 Ft helyett

124.900 Ft

Paris U-forma

279.900 Ft helyett

129.900 Ft

64.900 Ft-tól
Pappenburg U-forma

ágyneműtartós,
ágyazható

269.900 Ft helyett

129.900 Ft

364.900 Ft helyett
ágyazható, ágyneműtartós,
vendégágy
funkciós

399.900 Ft helyett

89.900 Ft

169.900 Ft

249.900 Ft helyett

119.900 Ft

249.900 Ft helyett

349.900 Ft helyett

169.900 Ft

Belle sarok
ágyazható

109.900 Ft

299.900 Ft helyett

134.900 Ft

Quin sarok

Jordsand
3-2-1

Guest&Day sarok

119.900 Ft

ágyneműtartós,
ágyazható

199.900 Ft helyett

169.900 Ft

259.900 Ft helyett

Franzi Kis U-forma

Nikita sarok

Bandos U-forma

129.900 Ft

Bamboon
Big Szófa

99.900 Ft

Proximo sarok

269.900 Ft helyett

Relax kanapé

Ágyazható
kanapék

269.900 Ft helyett

2020.02.28-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Josy sarok

Prémium kategóriás
ágyak, heverők

Josy U-forma

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN

ágyneműtartós,
ágyazható

329.900 Ft helyett

149.900 Ft

229.900 Ft helyett

79.900 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!
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KARBANTARTÓ SZAKMUNKÁS

munkakörben munkatársat keres
Mosonmagyaróvári mérnökségére.
Feladata: tehergépjárművek, munkagépek javítása, karbantartása.
A munkakör betöltésének feltételei: szakmunkás bizonyítvány
(autószerelő, gépszerelő).
Előnyt jelent: jártasság hidraulikus rendszerek javításában.
Jelentkezéseket, önéletrajzokat a Magyar Közút Nzrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Levéli út 1.
vagy info@gyor.kozut.hu címre várjuk”

GÉPKEZELŐ

Hirdetésfelvétel:

munkakörbe

9027 Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991

Mit kínálunk leendő munkatársunknak?

Milyen munkatársat keresünk?

Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a vállalat telephelyén
(9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13),
vagy a petra.tamasi-olasz@junkerwerk.de
e-mail címen lehet.

Kiadja:
Felelős vezető:
Terjeszti:

Takarmány Kft.

FIZIKAI MUNKÁRA
keres kollégákat NAGYIGMÁNDRA:
ELVÁRÁSOK: fizikai alkalmasság, megbízhatóság,
targoncavezetői jogosítvány.
AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos
állás, képzések, jó munkahelyi légkör.
JUTTATÁSOK: cafeteria, év végi jutalom, munkábajárási
támogatás, iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények.

29100013

• Rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel
• Vállalja a 3 műszakos munkarendet
• Jó a kézügyessége, gyors és precíz

A Bonafarm-Bábolna
20020040

• Kiemelkedő bérezést
• 13. és 14. havi prémiumot
• Kiemelt műszakpótlékot, teljesítményarányos
havi prémiumrendszert
• Cafeteria rendszer
• 100% távolsági bérlettámogatást
vagy 15 Ft/km bejárási térítést

20020057

A Junkerwerk Linder GmbH + Co. KG Magyarországi
Fióktelepe (Mosonmagyaróvár) munkatársakat keres

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

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

Magyar Közút Nzrt.

Hirdetésfelvétel:
Elvárás:
Megjelenik:
20.000 példányban
9027 Győr, Tátika u. 1.
Győr környékén
• Min. szakmunkás
végzettség
Tel.: 96/310-991
Lapzárta:
megjelenés előtti
www.szuperinfo.hu
14 óra
• 2 műszakospéntek
munkarend
vállalása
gyor@szuperinfo.hu

Arrabonamédia
Battyányi Csaba ügyv.
Arrabona Post
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Győr-Moson-Sopron
megyei Békéltető Testület
9021 Győr,
Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673
E-mail:
bekeltetotestulet@gymskik.hu

MAGYARORSZÁGON már 30 ÉVE működő,
stabil NEMZETKÖZI HÁTTÉRREL rendelkező LEIER több mint 1000 fős csapatába

GÖNYŰI ÜZEMÉBE MUNKATÁRSAKAT KERES
AZONNALI BELÉPÉSI LEHETŐSÉGGEL AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA

VILLANYSZERELŐ

• gyártó berendezések elektromos javítása, karbantartása

LAKATOS

• gyártó berendezések mechanikai javítása, karbantartása

TARGONCAVEZETŐ

• targoncával (elektromos, homlokvillás) történő anyagmozgatás

Amit kínálunk:
• Stabil vállalati háttér
• Versenyképes fizetés + cafetéria
• Utazási költségtérítés
• Munkaruhakeret
• Éves prémium + hűségprémium

Várjuk jelentkezését
az alábbi elérhetőségeken:
•
•
•

személyesen
9071 Gönyű,
Dózsa Gy. u. 2.
96/544-210
telefonszámon
hr.gonyu@leier.hu
e-mail címen
20020052
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hirdetések
INGATLAN
• Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, bruttó 100 nm-es, nappali és
2 hálószobás, amerikai konyhás,
egyedi fűtéses, szigetelt tetőtéri
téglalakás, plusz mellékhelyiséggel, beépített bútorokkal, kamrával, padlástér 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 méretű saroktelek bővítési lehetőséggel,
összközművel, 30%-os beépíthetőséggel eladó. Ár: 14 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
99090070

ELADOM
VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

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

Várszegi
Tamás
Tel.: 06-20/428-4477
20020056

Romándon eladó téglaépítésű családi ház! Ár:
8.500.000 Ft. Érdeklődni:
06-70/660-5718.
Bőny és Rétalap között 73 m2-es, 2 szobás családi ház eladó!
Irányár: 14.500.000 Ft.
Érd.: 06-70/977-7842.
Péren eladó egy 2000 m2-es
saroktelken lévő, 65m2-es
parasztház! Megosztás után
külön is értékesíthető a telek! Irányár: 11.900.000 Ft.
Érd.: 06-70/488-9715.
Tét, Ürgehegyen állandó lakhatásra alkalmas,
zártkerti ingatlan eladó!
Ár: 2.600.000 Ft. Érd:
06-70/199-1972.

• Pannonhalma frekventált részén 942 nm-es, 44 m utcafronti
szélességű sík építési telek kitűnő
infrastruktúrával, 30 %-os beépíthetőséggel, 4,5 m-es építménymagassággal eladó. Ár: 11,99 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.
• Győr-Ménfőcsanak frekventált
részén kb. 85 m2-es, 2 nagy szobás, külön konyhás és étkezős tégla
építésű családi ház kamrával, kerti
tárolóval, kazánházzal, 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 hétvégi 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 forgalommentes utcájában 670 nm-es
telken felépülő, egyenként 76 nmes, 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.

• Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok stb. kedvezménnyel,
garanciával, helyi szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot!
www.redonyosattila.hu.
Érd.:
0630/235-0927, Horváth Attila.
• Bioptron lámpát, dobozt,
színterápiát, állványt, légterápiát, ceragem ágyat vásárolok!
0620/529-9861.

ÁLLÁST KÍNÁL
• Friss nyugdíjas hölgyet fagylaltkészítéshez délelőtti elfoglaltsággal, győri fagyizóba felveszünk.
Liget-Boni Kft. 0630/743-1940.
• Egészségügyi
asszisztenst
keresünk
mosonmagyaróvári
magánorvosi rendelőbe kiemelt
bérezéssel. Szakképesítés feltétel, legalább alap német nyelvtudás. Jelentkezni fényképes
szakmai önéletrajzzal, fizetési elvárással e-mailben lehet:
meszaros.moni85@gmail.com
Global Medical Kft.
• "Redőnyjavításban jártas, saját
autóval, önállóan dolgozó munkatársat keresek, hosszútávra.
20/297-3510. Károlyi Péter"
• Tétre keresünk portaszolgálatra
munkavállalót. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi címen:
info@pajzsor.hu Tel.: 0620/314-6510.
Pajzsőr Security Kft.
• Ausztriai night klub keres pultos kolléganőt társalgási szintű
németnyelv-tudással. 0043-660291-4770,
0043-664-599-9695
(Pabian&Partner).

SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁST KERES

• Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, eltakarítom lim-lomját! Épületbontás. Hívjon bizalommal! 0670/707-5812.

• Fegyvervizsgával rendelkező magán sofőr munkát keres. Hivatalos
ügyek intézése, gyermekfelügyelet.
Bodyguard. 0630/484-6894.

BRENNHOLZ TŰZIFA
Házhoz visszük a meleget!
Pápa, Komáromi u. 19-21. www.brennholz.hu
Bükk, gyertyán, akác: 16.900 Ft/ömlesztett m3 (33.800 Ft/erdei m3)
Cser: 16.400 Ft/ömlesztett m3 (32.800 Ft/erdei m3)
Éger: 14.400 Ft/ömlesztett m3 (28.800 Ft/erdei m3)
*erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m), ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m)

…nem kell télen fáznia. Rendeljen még ma!

Tel.: +36-70/362-0558
EUTR AA5836293

OSOLYA
LEGYEN TÖKÉLETES M EN ÁT!
EGY ÉLET

9-es árakon!

2020. február 28-ig még a 201
előtte

utána

TÉTIKAI FOGÁSZ ATI
SZEMÉLYRE SZABOTT ESZ
S KÖRNYEZETBEN!
ÁGO
ÁTS
BAR
SEK
ELÉ
KEZ
Dr. Deák Henrietta

100% elégedettségi garancia!

+3 6-3 0/ 60 9-9 25 2

KÉ R JE N ID ŐP ON TO T!
e)
emelet 6. (Árpád parkolóháztól 2 percr

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

20020011

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

BAKONYTHERM®
FALAZÓTÉGLÁK KEDVEZMÉNYES
ÁRON, KÉSZLETRŐL!

20020003

Hívjon!

• Győr-Adyváros központi részén,
liftes társasház 8. szintjén, 44 nmes, 1,5 szobás, loggiás, teljes körűen felújított, klimatizált, távfűtéses
panellakás, saját tárolóval, kitűnő
infrastruktúrával és parkolási lehetőséggel eladó. Ár: 20,9 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

20010001
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Hirdessen a Győri Szuperinfóban!

50% kedvezménnyel
Hirdetés szövege:

Kategória:








Eladó ingatlan
Vegyes
Egészség/Sport
Társkeresés
Kisállat
Autó/Jármű
Állást keres

Győr, 2020.___.___.

aláírás
Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak
aláírt apróhirdetést megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)
*Az akció a 2020. február 28-ig feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik Győr
és Győr környéki lakosok részére. Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.

Falazótégláinkat kedvezményes áron,
készletről azonnal megvásárolhatja
az építőanyag kereskedő partnereinknél. Bővebb tájékoztatás az alábbi
elérhetőségeinken kérhető.

Telefon: 20/416-4788
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
www.bakonytherm.hu
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Egyéb állásajánlatok

GraNa Kft.

A műanyagipari termékek gyártásával foglalkozó GraNa Kft.

CSOMAGOLÓ
munkakörbe jelentkezőket keres

További információ 8 és 17 óra között:

GYÁRTÁSTECHNIKUST

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum középfokú műszaki
végzettség
• pályakezdők jelentkezését is várjuk
• általános számítógépes ismeretek
• nyitottság az új megoldásokra,
ötletekre
• műszaki rajz olvasás ismerete előny
• német vagy angol nyelvtudás előny

Főbb feladatok:
• új termékek bevezetésének támogatása
• gyártás közben felmerülő problémák megoldása
• munkautasítások elkészítése
• új projektekben és technológiákban való aktív
részvétel
• a munkafolyamatok állandó javítása és
fejlesztése

Amit kínálunk:
• változatos, flexibilitást igénylő
felelősségteljes munka
• stabil, erőteljes fejlődésben álló
svájci tulajdonú háttér
• hosszútávú munkalehetőség egy jó
csapatban
• fejlődési, előrelépési lehetőség

Cégünk elektromechanikai szerelvények
és kábelkonfekciók gyártásával foglalkozik.
Mosonszentmiklósi telephelyünkre
azonnali belépéssel keresünk felvételre:

20020020

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük fényképes önéletrajzát
az info@cabex.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjen.

20020049

+36 70 450 1146

AMIT KÍNÁLUNK:
• Modern, fejlődő üzem
• Stabil háttér
• Biztos jövedelem

Jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: allas@grana.hu

autószerelő
munkakörbe.

ELVÁRÁSOK:
• 3 műszakos munkarend
vállalása

20020037

Az Autentik Csoport
győri márkakereskedése
felvételt hirdet

FELADATOK:
• Fröccsöntött késztermék
ellenőrzése, készre csomagolása
• Szükség esetén az előírások
szerinti utómunkák elvégzése
• Kapcsolódó dokumentumok
kitöltése

Hogyan kell felkészülni
egy állásbörzére?

III. Arrabona Állásbörze

PROGRAM
09.00

Kapunyitás

10.00

Ünnepélyes megnyitó:
Hajtó Péter önkormányzati képviselő
megnyitó beszéde.

16.00

16.30

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

Dübörög az állásbörze szezon.
Ha állást keresünk, ne engedjük
meg magunknak azt a luxust,
hogy kihagyjuk az ilyen jellegű
eseményeket, ahol jó eséllyel találhatunk munkát.
Cikkünkben azt vesszük górcső
alá, hogyan is készüljünk rá, mire
lesz szükségünk.
Önéletrajz, de milyen?
Állásbörze-látogatást ne tervezz önéletrajz nélkül! Nem
nézelődni mész, hanem ismerkedni. És ha valakinek szimpatikus voltál, szeretne majd rád
emlékezni. Egy telefonszámmal
semmire nem fog menni. Ráadásul HR szempontból a szakmai
előéleted valamint a tanulmányaid a legfontosabbak (na meg
a személyiséged).
Megfelelő öltözék
Ha még nem voltál állásbörzén,
akkor sem szabad felkészületlenül érkezned. A börze napjára
gondolj úgy, mint egy állásinterjúra! Érdemes elegáns, állásinterjúnak megfelelő öltözéket viselned, hiszen ott az adott cégek
HR-esei várják a börzelátogatókat. Még ha személyiségünkkel

meg is győznénk magunknak a
szakembert, a kopott farmerünk
esetleg elriaszthatja őt.
Ha előre gondolkozol, egy nagyobb börzén is megtalálhatod
a számításaidat. A szervezők
mindig feltöltik az esemény oldalára az aktuális kiállítók listáját,
sokszor pedig a nyitott pozíciókat is. Nézegesd végig ezeket, és
amelyik ajánlat vagy cég szimpatikus, azt írd fel magadnak, így
biztosan nem felejtesz el egyetlen olyan munkáltatóhoz sem
odamenni, ahová akartál.
Bátorság
Nem kell félni, a standokon álldogáló emberek nem harapnak.
Sőt, arra várnak, hogy odamenj
hozzájuk. Nem csak Te keresel
állást, de ők is munkaerőt. Légy
bátor, és szólítsd meg a cégek
munkatársait! Mutatkozz be,
kérdezd meg, milyen ajánlataik
vannak, és mondd el, Te mihez
értesz, mit tanultál.
Látogass ki az állásbörzére,
válogass bátran a lehetőségek
közül!
Forrás: cvonline.hu

Állásbörze Kiállítók
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TRADÍCIÓ

INNOVÁCIÓ

MINŐSÉG

Állásajánlatainkat keresd a karrier
oldalunkon:
I WWW.MAV.HU/KARRIER I

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.
20020030

20020019

20020059

ZOLI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy fúró,
de segítségével egy polc az esti meséknek.
20020032

Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba!

A GYSEV Zrt. felvételt hirdet
az alábbi munkakörökre:

Közbeszerzési szakelőadó
Közbeszerzési kiemelt szakértő
Műszerész/biztosítóberendezés/
Pályamester
Pályamunkás
Hídász
Konyhai kisegítő
Wellness takarító
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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.

Akár részmunkaidőben is!
Megváltozott munkaképességű
leendő kollégáink jelentkezését is
szívesen várjuk!

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

N

o

n

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust326hr@praktiker.hu címen.
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Egy jó csapathoz
egyéniségek kellenek
„Olyan ügyfelekkel
dolgozom, akik nem csak
nyitottak a javaslataimra,
de számítanak is a
tanácsaimra.”

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

Tisza Márk Marcell
Senior jelzálog szakértő

JÁRMŰFEDÉLZETI SZOFTVERTESZTELŐ
20020042

Gyere és legyünk Kollégák!

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)

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
karrierlehetőséget biztosítani a legjobbak számára!
Gyere, és legyél Te is Raiffeisenes!
További információk a lehetőségekről, és folyamatos jelentkezés
weboldalunkon: raiffeisen.karrierportal.hu

✆ 06 80 488 588 | www.raiffeisen.hu |

_gyor_szuperinfo_99x135.indd 1

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 autóiparnak és a termelőiparnak.
Csapatunk világszerte 4.600
innovatív munkatársból áll,
akikben van egy közös vonás: Elhivatottság a vevőink
és termékeink iránt!

2020. 02. 17. 9:34

Vár
a WKW!



Folyamatosan
bővülő
győri telephelyünkre várunk:
Munkatársakat
várunk
- kéziés gépi
polírozó
• kézi
polírozó
- robotüzemeltető (ABB megmunkáló
• robotüzemeltető
robotsorokra)
- karbantartó
lakatos
(ABB megmunkáló
robotsorokra)
- karbantartó szerszámkészítő
• karbantartó
(lakatos,
- operátor
(szereldei területekre)









villanyszerelő, szerszámkészítő)
• felületkezelő operátor
Amit kínálunk:
• operátor (szereldei területekre)
- családias légkör

munkatársakat 2- ill. 3 műszakos munkarendbe.

- 13. havi fizetés
munkakörbe 2- ill. 3 műszakos
- cafeteria juttatás (havi + éves)
-munkarendbe.
100%-os bérlettámogatás

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

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.

20020055

Kérdésekre szívesen
válaszolunk a
+36 96 510-441-es,
vagy a 557-401-es
számon.

20020036

Azért, hogy továbbra is
meg tudjunk felelni napjaink
kihívásainak, folyamatosan
keressük azokat a előre
tekintő és egyéni látásmóddal rendelkező jelentkezőket,
akik osztoznak a szenvedélyünkben.

20020026

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

Állásbörze Kiállítók
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20020053

20020046

Dolgozz TE is
Magyarország legnagyobb
logisztikai szolgáltatójánál!

Automotive

Nyitott pozícióink:
targoncavezető

raktári
munkatárs

Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges:

Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges:

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

• Gépkezelő

• Csomagoló

• Operátor

• Autóipari szerelő

• Targoncavezető

• Fémipari szerelő

• Minőségellenőr

• Karbantartó

• Eladó

• Folyamatmérnök
• Könyvelő
(angolnyelvtudással)

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

amit a WSZL kínál NEKED
hosszú távú stabil munkalehetőség
piacnak megfelelő bérezés
munkába járás támogatása

Cafeteria
különböző munkavállalói
kedvezmény csomagok

bővebb információ:
06-30/864-0897

20020054

06-96/661-213

Elérhetőség:
30/369-8073 • 30/262-2350 • 30/827-0177
9027 Győr, Budai út 2.
20020035
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A Samvardhana Motherson Group egy
globális autóipari beszállító, amely
rendszer szintű megoldásokat kínál
a tervezéstől, a szimulációtól és prototípuskészítéstől a szerszámkészítésen,
fröccsöntésen, lakkozáson keresztül
a nagymértékben integrált modulok összeszereléséig. Az SMG-t 1975-ben alapították, mára a világ egyik legdinamikusabban fejlődő autóipari alkatrészgyártója.
Üzleti portfóliója kiváló minőségű és esztétikus termékek széles körét öleli fel világszerte 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 gyárában 5 kontinens 41 országában. A 2018/19-es üzleti évben a cégcsoport 11,7 milliárd dollár értékesítési árbevételt generált. A Motherson mosonszolnoki, mosonmagyaróvári és túrkevei gyáraiban, illetve a hegyeshalmi logisztikai központban közel
2500 munkatársat foglalkoztat menedzsment, adminisztrációs, mérnöki, termelési és
logisztikai területeken.

Raktári anyagmozgató
Logisztikai csapatunkba új kollégákat keresünk az alábbi feltételekkel:

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

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

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

Amit kínálunk

20020039

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

KÍNÁLT ÁLLÁSOK, TERMELÉSI MUNKAKÖRBEN:
• Elektromos karbantartó, targoncavezető, termelési csoportvezető, anyagmozgató, operátor, készletellenőr, végellenőr

20020025

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

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

Telefon: +36 96 544 707
Az érdeklődők jelentkezését a toborzas@wuppermann.com e-mail címre várjuk!

Van egy hely, ahol…

Az ALPROSYS
Kft. sokéves
rendelkező
középvállalat
az egyedi
gépgyártás
területén.
Fő Célgépgyártó
profilunk egyedi
igények tapasztalattal
alapján automata,
félautomata
célgépek,
szerelősorok,
területén.
Fő profilunk
egyedi
igényekmely
alapján
automata,
szerelősorok,
szerelőállomások
teljeskörű
kivitelezése,
magába
foglalja afélautomata
mechanikuscélgépek,
és villamos
tervezéstől
Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. sokéves tapasztalattal rendelkező középvállalat az egyedi gépgyártás
szerelőállomások
teljeskörű kivitelezése,
mely
magábaátadásáig
foglalja atartó
mechanikus
és villamos tervezéstől
kezdve az alkatrészgyártáson
át a berendezés
üzemkész
folyamatot.
területén. Fő profilunk egyedi igények alapján automata, félautomata célgépek, szerelősorok,
kezdve az alkatrészgyártáson át a berendezés üzemkész átadásáig tartó folyamatot.
szerelőállomások teljeskörű kivitelezése, mely magába foglalja a mechanikus és villamos tervezéstől

Fontos vagy
Figyelnek Rád
Segítenek
Megbecsülnek
Támogatnak

kezdve az alkatrészgyártáson át a berendezés üzemkész átadásáig tartó folyamatot.

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

Projekt műszaki előkészítő

Az értékesítés terület további erősítése céljából, a következő munkakörbe keressük leendő kollégánkat:
Feladatok:
Feladatok:
Projekt műszaki előkészítő

• Tiszta, kellemes
munkakörnyezet,
családias légkör
• Előrelépési lehetőség
minden szinten!
• Tréning és továbbképzési lehetőségek
• Vonzó juttatási csomag
• Bejárási támogatás

• Személyes kapcsolattartás a meglevő ügyfelekkel (potenciális munkák helyszínen történő
az igénylővel)
• felmérése,
Személyes egyeztetés
kapcsolattartás
a meglevő ügyfelekkel (potenciális munkák helyszínen történő
Feladatok:
• felmérése,
A beérkezőegyeztetés
megkeresések
alapján műszaki egyeztetések lefolytatása vevőkkel, beszállítókkal
az igénylővel)
•• Ajánlat
kérések
a beszállítóktól
A beérkező
megkeresések
alapján műszaki egyeztetések lefolytatása vevőkkel, beszállítókkal
Személyes
kapcsolattartás
a meglevő
ügyfelekkelkoncepciójának
(potenciális munkák
helyszínen történő
••• A
megrendelők
kiírásai
alapján
műszaki kivitelezési
elkészítése
Ajánlat
kérések
a beszállítóktól
felmérése,
egyeztetés
az igénylővel)
• Kalkulációk
önállóan
történő
összeállítása
A megrendelők
kiírásai
alapján
műszaki kivitelezési koncepciójának elkészítése
• A beérkező megkeresések alapján műszaki egyeztetések lefolytatása vevőkkel, beszállítókkal
•• Az
ügyfelek
felé
kiadásra
kerülő
árajánlatok
készítése
és
összeállítása
(magyar,
angol ill. német
Kalkulációk
önállóan
történő összeállítása
• nyelven)
Ajánlat kérések
a beszállítóktól
•• Az
ügyfelek felékiírásai
kiadásra
kerülőműszaki
árajánlatok
készítése
és összeállítása
(magyar, angol ill. német
A megrendelők
alapján
kivitelezési
koncepciójának
elkészítése
• nyelven)
Szerződések
előkészítése,
a megrendelésekkel
kapcsolatos
információk
továbbítása a kollégák
• és
Kalkulációk
önállóan
a partnerek
felé történőa összeállítása
• Szerződések
előkészítése,
megrendelésekkel kapcsolatos információk továbbítása a kollégák
Az ügyfelek felé
kiadásra kerülő
árajánlatok
készítése és összeállítása (magyar, angol ill. német
•• és
Értékesítési
és felé
utánkövetési
feladatok
(utókalkuláció)
a partnerek
nyelven)
•• Teljeskörű
az feladatok
ajánlattól (utókalkuláció)
az átadásig
Értékesítésiprojektkövetés
és utánkövetési
Szerződések
előkészítése, a megrendelésekkel kapcsolatos információk továbbítása a kollégák
•• Projektek
támogatása
Teljeskörű
projektkövetés
az ajánlattól az átadásig
és
a partnerek
felé
•• Szoros
együttműködés
a kapacitás-tervezés és termelési területekkel
támogatása
• Projektek
Értékesítési
és utánkövetési feladatok (utókalkuláció)
• Költségcsökkentési,
hatékonyságnövelési
lehetőségek
folyamatos
keresése
Szoros együttműködés
a kapacitás-tervezés
és termelési
területekkel
• Teljeskörű
projektkövetés
az ajánlattól az átadásig
•• Kritikus
alkatrészek előzetes
árkalkulációjalehetőségek folyamatos keresése
hatékonyságnövelési
• Költségcsökkentési,
Projektek támogatása
•• Kritikus
alkatrészek
előzetes
árkalkulációja
Szoros együttműködés a kapacitás-tervezés és termelési területekkel

Elvárások:
• Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségek folyamatos keresése
•• Felsőfokú
gépész- vagy
villamosmérnök
végzettség
Elvárások:
Kritikus alkatrészek
előzetes
árkalkulációja
1-2
év műszaki
tapasztalat
lehetőleg egyedi
gépgyártás területén
Felsőfokú
gépészvagy villamosmérnök
végzettség

•
•
••
•
••

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

20020034

•

•• Legalább
kommunikációs
német
vagy gépgyártás
angol nyelvtudás
1-2 év műszaki
tapasztalatszintű
lehetőleg
egyedi
területén
Elvárások:

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

Magára ismert? Várjuk mielőbbi jelentkezését!
• Kiváló MS Office ismeretek
Magára ismert? Várjuk mielőbbi jelentkezését!

A hely!

Amennyiben
hirdetésünk
• B kategóriás
vezetői felkeltette
engedély érdeklődését, aktuális szakmai magyar (és idegen nyelvű)
nyelvű
önéletrajzát
a hr@alprosys.hu
e-mail címre várjuk.
Amennyiben
hirdetésünk
felkeltette érdeklődését,
aktuális szakmai magyar (és idegen nyelvű)
Magára
ismert? Várjuk
mielőbbi jelentkezését!
nyelvű önéletrajzát
a hr@alprosys.hu
e-mail címre várjuk.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, aktuális szakmai magyar (és idegen nyelvű)
nyelvű önéletrajzát a hr@alprosys.hu e-mail címre várjuk.
Alprosys Célgépgyártó Kft. 9027 Győr, Berkenyefa sor 5. Tel.: 06-96-513-320 www. alprosys.hu
Alprosys Célgépgyártó Kft. 9027 Győr, Berkenyefa sor 5. Tel.: 06-96-513-320 www. alprosys.hu
Alprosys Célgépgyártó Kft. 9027 Győr, Berkenyefa sor 5. Tel.: 06-96-513-320 www. alprosys.hu

2942 Nagyigmánd, Ácsi út 26.
jabil.com

Trescsikné Fancsik Mónika
+36 20 852 5043
20020021
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MUNKALEHETŐSÉG
A FEDERAL-MOGUL SYSTEMS PROTECTION HUNGARY KFT-NÉL

Téged is várunk csapatunkba!

A Tenneco Powertrain minőségi termékek, megbízható márkák és kreatív megoldások legszélesebb skáláját
nyújtja a gépjárműiparnak és más iparágaknak. Az amerikai Tenneco Powertrain Kimlén működő leányvállalatának fő profilja a védőtextíliák, védőcsövek előállítása.

Az Információs Hivatal várja azon
diplomás fiatalok jelentkezését,
akik elkötelezettek a magyar érdekek iránt,
jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet,
és szeretik a kihívásokat.

NYITOTT POZÍCIÓINK:
•
•
•
•

Nálunk olyan tudást szerezhetsz,
olyan helyzetekben próbálhatod ki magad,
melyre máshol nem nyílik lehetőség.

MINŐSÉGÜGYI MÉRNÖK
KÖNYVELŐ
KISZÁLLÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ
(LOGISZTIKUS)
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség,
családias légkör
• Könnyű fizikai munka
• Tiszta, modern, biztonságos
munkakörnyezet
• Felvétel saját állományba

20020038

• Átlagon felüli jövedelem
• Bónuszrendszer: havi 10%,
illetve félévente havi bér 60%-a
• Cafeteria rendszer
• Ingyenes buszjárat, útiköltség-térítés
• Vállalati élet-, baleset- és betegbiztosítás

www.ih.gov.hu | utanpotlas@allamig.hu

Érdeklődni a 06-70/477-5980-as telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kimle.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk! Munkavégzés helye: Kimle

Dolgozz velünk

Operátor

OPERÁTOR
vagy

ELVÁRÁSAINK
20020033

pozícióban.

•
•
•
•

AMIT KÍNÁLUNK:

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

LOGISZTIKAI MUNKATÁRS

GÉPBEÁLLÍTÓ
RAKTÁROS
KARBANTARTÓ
FOLYAMATMÉRNÖK

•

8 általános végzettség

•

Hasonló területen szerzett tapasztalat

•

2 műszakos és 3 műszakos munkarend

•

Precizitás, jó megfigyelő képesség

•

Monotonitástűrés, kézügyesség

LEENDŐ MUNKATÁRSUNK FELADATAI

A FIZETÉSED MELLÉ:
· Cafetéria és bónuszrendszer
· Ingyenes céges buszjárat vagy bérlettámogatás
· Bejelentett munkaviszony

•

Összeszerelés

•

Gyártott termékek csomagolása

•

Késztermék ellenőrzése

AMIT NYÚJTUNK

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

Biztos és hosszútávú munkalehetőség
(a 25 éves Wahl Hungáriánál)

•

13. és 14. havi bérezés

•

Cafeteria rendszer

•

Bérlet 100%-os támogatása

jelentkezz facebookon
keresztül

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.

20020031

+36 70 370 1008
9022 Győr, Bástya utca 45.
www.alljmunkaba.hu

•
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www.nemetmelo.hu

Versenyképes ﬁzetés?
Megbízható munkahely?

ÁLLÁSAJÁNLATUNK:

Akkor a DREMO
GmbH-nál a helye!

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.

Építsen karriert Németországban:

villanyszerelő
padlóburkoló, parke�ázó
asztalos, fafeldolgozó
fémipari munkás, lakatos,
hegesztő
víz-, gáz-, hűtés- és
fűtésszerelő, csőszerelő
festő és mázoló
intézményi idősgondozó
és betegápoló

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

20020028

20020022

� www.nemetmelo.hu
� +36 62 815008 � +49 351 89775-32
Előadások

Képzésajánló
2020
Workshopok
Álláskereső workshop
Időgazdálkodás
Változáskezelés
Excel titkok

Egyéni fejlesztés
Coaching
Párkapcsolati
tanácsadás

A részvétel ezeken a programokon
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Cím: Győr, Gárdonyi Géza u. 3.
szulokhazagyor@szulokhaza.hu
20020029

Telefon: (20) 231 6261

20020027

Anyaság
Apaság
Gyermeknevelés
Pénzügyi tudatosság

Készségfejlesztő tréningek
Önismeret
Kommunikáció és
konfliktuskezelés
Munka-magánélet egyensúly
Időgazdálkodás

Munkavállalást
támogató képzések

Vállalkozó leszek
Arcfeső képzés
Házi segítő és bébiszitter
képzés

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 folyamatainak (műszaki és infrastrukturális épületüzemeltetés, karbantartás, elektromos rendszerek 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
20020023

FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK:
• Épületgépészeti és épületautomatizálási eszközök ellenőrzése,
karbantartása, hibaelhárítása és
dokumentálása
MUNKATÁRSAINKNAK
AMIT KÍNÁLUNK:

ELŐNY:
• Német nyelvismeret
Munkavégzés helye: Győr

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Pályázati anyagát (magyar nyelvű fényképes önéletrajz) a pozíció megjelölésével az alábbi címre várjuk:
vigykarrier@leadec-services.com

Pannonjob Kft. 9022 Győr, Batthyány tér 6.
+36 (20) 357 6442; gyor@pannonjob.hu

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

Pályakezdők
jelentkezését is várjuk!

NÁLUNK NEMCSAK A MUNKÁD,
HANEM A CSALÁDOD IS SZÁMÍT!

Leendő munkatársainkat az alábbi munkakörökbe várjuk:

• OPERÁTOR
• BELSŐ ANYAGMOZGATÓ

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:

TARGONCAVEZETŐ

ü Stabil, megbízható vállalatnál hosszú távú munkalehetőség
ü Versenyképes jövedelem, teljesítménybérezés, cafeteria,

MILYEN MUNKA VÁR RÁD?
• Anyagok (termékek, alkatrészek) sérülésmentes gépi
mozgatása
• Gépi be- és kitárolás
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok

multifunkció- és hűségjutalom, extra műszakpótlék,
ajánlási program

ü Ingyenes, vállalati buszjárat, bérlettérítés
ü Családias, jó hangulatú,
rendezett, tiszta üzem

A92032

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

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

20020043

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

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

Jelentkezését várjuk munkaidőben a 96/548-267-es telefonszámon
vagy e-mailben: personal@wireg.com

20020047

• Versenyképes juttatási rendszert,
választható béren kívüli juttatásokat
• Multinacionális hátteret
• Képzési lehetőségek biztosítását
a szakmai fejlődés támogatására
• Számítható, tervezhető
munkarendet

FELTÉTELEK A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ:
• Gépész vagy villamosipari végzettség
• Karbantartási, gépbeállítási munkákban szerzett tapasztalat

Műszaki oktató
Hegesztő robot programozó
Pénzügy és kontrolling osztályvezető
Csomagoló
SMD gépkezelő
Sortöltő
Raktáros
Csomagoló (diákfoglalkoztatás)
Takarító (diákfoglalkoztatás)

2
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LEGYÉL TE IS
CSAPATUNK TAGJA!

Gyere hozzánk
villanyszerelőnek!

Válassz egy megbízható útitársat
karriered útján!

Mindenki energiája számít!
Bejelentett munkaviszony

Legyél nálunk:
Autóbusz-vezető
Autószerelő
Autóvillamossági szerelő
Anyagés készletgazdálkodási ügyintéző
An
Esztergályos
Géplakatos
Hálózati villanyszerelő
Karosszérialakatos
Karbantartó
Kárpitos
Szerviz mérnök
Vontatós

Alapbér és juttatások
Bónuszok
Cafeteria
Támogatjuk a B kategóriás
jogosítvány megszerzését
Modern eszközök és géppark
Mobiltelefon
Akár lakhatási támogatás is
Céges üdülő

Jelentkezz hozzánk a
volanbusz.hu/karrier oldalon!
20020044

eonkarrier.hu/villanyszerelok
szerelo@eon-hungaria.com

20020045

20020048

Rábalux - Beragyogja otthonát
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.

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.

Aktuális állásajánlatunk:
Raktáros – komissiózó
Az állásról érdeklődj bátran Standunknál!

Szeretnél többet megtudni cégünkről?
Látogass el weboldalunkra (rabalux.hu) vagy kövesd
be a Rábalux oldalát Facebook-on!
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Jelentkezésedet az alábbi elérhetőségeken várjuk:
karrier.rabalux.com
+36 70 506 1025
hr@rabalux.com

Arra

na
bo

Ál

l

ás

Arrabona
Állásbörze
Melléklet
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ETO Park Élményközpont

Szeretnél jobb állást, több fizetést?
Több mint 40 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!
Bővebb információ: www.arrabonaallasborze.hu
Hozza magával sokszorosított önéletrajzát,
hogy minél több céggel kapcsolatot létesítsen!
Információs pultunknál segítünk önéletrajza elkészítésében,
sokszorosításában is, forduljon bizalommal rendezőinkhez!
A rendezvény helyszínén a parkolás ingyenes.

