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Pécs és Baranya

 Már Pécsett is!

A Balla Ingatlaniroda már Pécsett is várja 
az ingatlanukat értékesíteni, bérbeadni 

kívánó leendő ügyfeleit.

Kedvező feltételekkel állunk ügyfeleink 
rendelkezésére.

Pécsett a Colonia üzletházban. 
Citrom utca 2-6 fszt 8. 

Tel: 20/311-7475

KÖNYVELÉS - TANÁCSADÁS
KÜLFÖLDI BEVALLÁS

                       KÖNYVELŐIRODA
BERITAX

7632 Pécs, Táncsics M. u. 26.
Tel: +36/20 5225-008

E-mail: beritax@beritax.hu

                      www.beritax.hu

Heti idézet

Az igazság felszabadít, ám előbb 
boldogtalanná tesz.

Gayle Forman

„Tisztelt egykori Széchenyista Diákunk!
Szeretettel meghívjuk Önt a Széchenyi István Gimnázium Szalagavató 

ünnepélyére, ahol volt diákjainkat érettségi 
jubileumuk alkalmával nosztalgia szalaggal tiszteljük 

meg!

A szalagavató időpontja: 2019. január 25. 16:00 óra

Helyszíne: PTE Általános Orvostudományi Kar aulája 
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)”   

                     Kutas József igazgató

    HITEL! HITEL!

Több bank-
Több lehetőség!

 - Váltsa ki hitelét nálunk!
- Kedvező személyi és 

ingatlan hitelekkel állunk 
ügyfeleink 

rendelkezésére.

HITEL akár

bárlistásoknak is.

www.businessmm.hu
Tel: 20/311-7475

Esküvore Dj.“
Dj. Simon   Dj. Dobi

Dj. Simon Dj.Dobi

Két dj. két különböző zenei stílus, 
      de garantált a színvonal, a jó 
hangulat, a felejthetetlen esküvő!

                                                          Válogass a 70’ 80’ 90’- es évek 
                                                            nagy slágerei közül.

                                                         A legmodernebb technikával 
                                                           tesszük változatossá esküvődet!

                                                         Tel: 20/311-7475
                                                            www.businessmm.hu/marketing/
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Tűzifa eladó 1x1x1.7 28 000Ft., 
akár kályhakészen is. Tel: 
20-32-84-093 (AA6231305)

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgozó-
kat. Amit biztosítunk: versenyképes 
fizetés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, bér-
előleg. Érd.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalatok 
állásajánlataiból válogathatsz (betaní-
tott, lakatos, targoncás, CNC-s, he-
gesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon - 
JOBmotive Kft.-

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahelyé-
re. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába járást, 
bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-
70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollé-
gákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
- JOBmotive Kft.-

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

Pécsett Széchenyi térnél 30 
nm-es, utcai, felújított, berende-
zett, garzonlakást balatoni nya-
ralólakrészre, lakásra cserélnék.  
Tel:06309125055

Előny de nem elvárás:
 ingatlan értékesítésben 

szerzett tapasztalat, 
ezirányú végzettség.

Vállalkozói szemlélet.

Ingatlan értékesítő 
munkatársat keres 

Pécsett, nyíló irodába.

Fényképes önéletrajzot
 s.andrea@ballaingatlan.hu 

email címre kérünk.

Cégünk, hiteltermékek 
értékesítésben jártas 
munkatársakat keres 
Pécs és környékére.

Fényképes önéletrajzokat 
a businessmm.kft@gmail.
com email címre várjuk.

Web: www.businessmm.
hu

Tűzifa darabolva, hasítva, ingyenes 
házhozszállítással kedvezményes 
áron a Négy Erdész Kft. telep-
helyéről. Tel:06-30-417-7700 
(AA5807640)

Győr-Moson-Sopron megyei mun-
kára betanított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel női csapatunkba. 
Szállás biztosított. +36-30/362-
4338

Chemimontazh-Atyrau LLP keres munkatársakat

Csőszerelői munkakörbe
izometrikus Csőszerelői gyakorlattal
Kazahsztáni munkahelyre, idényi és állandó beosztásokba

A cég biztosítja a vízumot, kiutazást, szállást, étkezést,  
munka- és védőruhát.

A jelentkezni az info@chemimontazh.kz e-mail címen, vagy a  
06 1 242-5424 –es vagy 06 1 430-1561-es telefonszámokon lehet. 

Kérjük a szakmai önéletrajzot, a bizonyítvány és az útlevél másolatát elküldeni.

A mezőgazdasági gép és alkatrész 
kereskedelemmel foglalkozó Dorker 
Kft. pécsi telephelyére műszaki 
végzettségű, gyakorlattal rendelke-
ző bolti alkatrész értékesítőt keres. 
Jelentkezési határidő: 2019.02.12. 
Fényképes önéletrajzokat az allas@
dorker.hu e-mail címre várjuk.

24 órás házi betegápolás 
Ausztriában!  

Gondozókat, ápolókat 
és nővéreket 

keresünk Ausztriába. 
Ebből kifolyólag állástoborzást tartunk január 31-én 13:00 órai 
kezdéssel a Park Rendezvényház Mohács, Park utca 28. alatt. 
Jelentkezőket várjuk, legyen végzettsége vagy anélküli, ha van 
gyakorlata tapasztalata és beszél németül akkor nálunk a helye. 

Érdeklődni: 06-70/629-9338  

Ausztriába azonnali kezdéssel 
C kategóriás jogosítvánnyal, 
Sofőr kártyával és német nyelv-
tudással rendelkező sofőröket 
keresünk. Két hetente fizetés, 
nettó 2200 euró/hó. Metal-Work 
Quality Kft. 06-70/387-9084

Budapesti lakást vásárolnék 
sürgősen saját részre, készpén-
zért azonnal! Magánszemély! 
20/911-1411.

Figyelem! Dunnákat, párnákat, 
örökséget hagyatékból, órákat, ócs-
kavasat vásárolok. Házhoz megyek! 
06-20/253-7010

Postaautó Duna Zrt. 
7630 Pécs, Diósi út 51. 

72/243-881

Készítse fel autóját 
a hideg, téli időre!

Őszi-téli forgalom 
átvizsgálási csomagunkkal 
nem érheti kellemetlen 
meglepetés!
Érdeklődjön 
szervizünkben!
Az akció visszavonásig érvényes!

Öreg motorkerékpárt (Jawa, 
Csepel, stb.) és ezek alkatré-
szeit vásárolok. 30/841-3536

Az Adapt Kft TARGONCÁSO-
KAT keres, Győrbe, Tatabányára, 
Oroszlányba, 2-3 műszakos mun-
karendbe, versenyképes fizetéssel, 
szállásssal és heti hazautaztatással. 
Tel: 06-70/882-2105

BETANÍTOTT dolgózokat keresünk 
Győrbe és Kőszegre. A munka jelle-
géből adódóan elsősorban férfiakat. 
Magas kereseti lehetőség, igényes, 
ingyenes szállás, utazástérítés. 
Efficiency Kft. 0630/511-42-19.
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