
 

 

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! 

 

Az alábbiakban a kecskeméti Család- és KarrierPONT működtetését végző 

konzorcium által gyűjtött, nyilvános adatbázisokban szereplő, hagyományostól 

eltérő foglalkoztatási állásajánlatokat olvashatja. 

Minden állásajánlatnál megjelöltük a hivatkozást, melyre kattintva elérhető a teljes 

álláshirdetés, valamint a jelentkezés módja. 

Bízunk benne, hogy a hétről-hétre frissülő kínálatból Ön is megtalálja a céljainak 

leginkább megfelelő lehetőségeket! 

Amennyiben segítségre lenne szüksége a család és a karrier összeegyeztethetőségét 

illetően, a kecskeméti Család és KarrierPONT tapasztalt szakembereivel, izgalmas 

képzéseivel szeretettel várja Önt! 

További információk a www.nokcsaladmunka.hu weboldalon és Család és 

KarrierPONT Kecskemét facebook oldalán a https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d-

%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/ - re kattintva! 

 

 

 

 

 



 

KERESKEDELEM – MARKETING 

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-kecskemet-reszmunkaidos-oras-jysk-kft-kecskemet-
1448882?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Eladó - Kecskemét (Részmunkaidős 6 órás) 
Hajlandó vagy akár nagyobb erőfeszítésre úgy fizikailag, mint szellemileg a kimagasló 
eredmény érdekében? 
Gyors tempójú környezetben, változatos feladatokkal szeretsz dolgozni? 
Felvillanyoz a csapatmunka? Akkor valószínűleg Te vagy az, akit keresünk. 

Mi adjuk a lehetőségeket és... 

 versenyképes bónuszt a nagyszerű értékesítésért és eredményekért  
 szakmailag fejlődhetsz az első osztályú gyakorlati oktatások által  
 alkalmad lesz versenyeken részt venni, nyerni és megünnepelni a legkiemelkedőbb 

teljesítményt  
 a skandináv vállalati kultúrát  
 Levi’s munkanadrágot, ha azt választod  
 20% dolgozói kedvezményt minden JYSK termékre  
 ha vannak vezetői ambícióid, a későbbiek során csatlakozhatsz gyakornoki 

programjainkhoz 

Mi kell ahhoz, hogy nap, mint nap sikereket érj el? 

 értékesíteni szeretnél 
 számodra a vásárló az első és felejthetetlen élményt szeretnél nyújtani nekik 
 keményen dolgozol és aktív tagja vagy a csapatnak 
 fejlődni szeretnél egy pörgős és dinamikus környezetben 
 megvan benned a belső motiváció és ambíció, hogy karriert építs a JYSK-nél 

Pozíció területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedő, Eladó 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 

Kíváncsivá tettünk? 



 

A JYSK első áruházát 1979-ben nyitotta meg Dániában, mára 2.700 áruháza van világszerte. 
Ahhoz, hogy biztosítsuk a további növekedést, a legjobb kollégákra van szükségünk.  
Ragadd meg ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy a JSYK csapatának tagja lehess. Amennyiben 
hozod az elkötelezettségedet, mi adjuk a lehetőségeket.  

 

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-kecskemet-orsay-kecskemet-
1444771?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Jelentkezz hozzánk KECSKEMÉTI (Malom Központ) 
üzletünkbe, 

ELADÓ 

munkakörbe! 

Amit kínálunk: 

 Vonzó juttatási csomag 

 Cafeteria rendszer 

 Utazási költségtérítés 

 Személyzeti kedvezmények 

 Rugalmas munkaidő 

 Dinamikus, változatos munka 

 Fashion Connection  

 Fejlődési lehetőség cégen belül és folyamatos tréningek 

Szenvedélyed a divat? Ambiciózus és energikus személy vagy, aki képes egy csapat 
irányítására? 
 
Akkor nálunk a helyed! 
 
Az ORSAY lehetőséget biztosít számodra, hogy akár pályakezdőként is megmutathasd 
magad. 
Üzleteinkbe folyamatosan keressük azokat a divat iránt fogékony, szorgalmas munkatársakat, 
akik nem félnek a bolti munka kihívásaitól, szeretik a vásárlókat és szeretnének bepillantást 
nyerni a divat világába. 
Hozzánk tanulmányaid mellett is tudsz jelentkezni, de ha teljes munkaidős pozíciót keresel, 
akkor is szívesen látunk. 

  



 

http://igaziallasok.hu/VOPVRPUV/bolti_elado_kecskemet 

A pozíció: Bolti eladó 
Elvárt gyakorlati idő: nincs 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 210 600 - 0 
Állománycsoport: betanított munkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: technikum szakközépiskola gimnázium szakiskola 
szakmunkásképző 
Érvényesség időtartama: 2020.02.03 - 2020.03.02 
Közvetítés időtartama: 2020.02.03 - 2020.03.02 
Foglalkoztatás időtartama: 2020.02.03 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Munkarend: kötött nappali munkavégzés 
Speciális követelmények: Hétköznap 9-18 óráig, szombaton 9-12 óráig megbeszélés szerint, 
részmunkaidőben is betölthető 
Speciális körülmények: jó megjelenés, kommunikatív, számítógépes ismeret szükséges 

 

Az állásajánlat kapcsolati (jelentkezési) adatai: 

Foglalkoztató neve: PROMACHT Bt. 
Képviselő neve: Juhász Zita 
Képviselő elérhetőségei: +36 20 545-9999 juhasz.zita.78@gmail.com 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Bocskai utca 1 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Telefonon: 20/545-9999  

  



 

https://www.workania.hu/allas/exact-systems-hungary-kft/O3870385 

Részmunkaidős Marketing munkatárs 

Exact Systems Hungary Kft. 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Nemzetközi minőségügyi szolgáltató cég Marketing munkatársat keres heti 8-10 óra 
elfoglaltságra a következő feltételekkel: 
 
FELADAT: 
Brandépítés támogatása 
Közösségi média tartalmak készítése 
Közösségi média megjelenés menedzselése 
Értékesítés támogatása 
Sajtóanyagok összeállítása 
 
ELVÁRÁS: 
Legalább 1 éves marketing tapasztalat 
Social media eszközök magasfokú ismerete 
B kategóriás jogosítvány 
Kiváló kommunikáció szóban és írásban 
Önállóság 
Grafikai programok magszintű használata 
Angol nyelvismeret 
MS Office eszközök magabiztos és hatékony használata (Excel, PowerPoint, Outlook) 
 
ELŐNY: 
Minőségügyi szolgáltatónál szerzett tapasztalat 
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Magyarország 

Egyéb béren kívüli juttatások 

AMIT KÍNÁLUNK: 
Kötetlen munkaidő, home office lehetőség 
Heti 8-10 órás elfoglaltság 
Változatos munkakör, tapasztalatszerzési lehetőség. 

Információk a kiválasztási folyamatról 



 

Jelentkezéshez kérjük, küldje el részletes szakmai önéletrajzát a munka@exactsystems.hu 
email címre. 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

középfokú végzettség érettségi nélkül 
OKJ 

Jogosítvány 

B 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

Az Exact Systems 2004-ben alakult Lengyelországban és mára az egyik vezető minőségügyi 
szolgáltató. Szolgáltatások: minőségellenőrzés, utómunka és mérnöki projektek. 14 
országban, több mint 3000 ügyféllel, közel 5000 minőségellenőrrel van jelen. 
Magyarországon az elsődleges cél a partnerek számára teljeskörű, személyre szabott 
szolgáltatás nyújtása.” 

A cég címe 

Exact Systems Hungary Kft. 
Hungária körút 140-144.  
1146 Budapest 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Nyitrai Alexandra 
  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Eladoi_Allast_Keresel__Itt_megtalaltad__80863793.htm
#xtor=AL-182&xts=434551 

Eladói Állást Keresel? Itt megtaláltad! Nem kell mást tenned, hívd ezt a számot: 

06306350849 
Unibár Kft. Jakabszállás  
Elvárások: Felhasználói szintű számítógép ismeret szükséges. Előny: B-kat.jógosítvány.  
Amit kínálunk: Vidékieknek költségtérítést biztosítunk.  
Elvárt végzettség: Szakiskola / szakmunkás képző  
Elvárt nyelvismeret: Nem igényel nyelvtudást  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 6 óra, Részmunkaidő 4 óra, 
Diákmunka  
Várom jelentkezésüket  
E-mail-en: barka11@t-online.hu  
Tel: 06306350849 

  



 

 

https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-karrier-hu/job/6000-Kecskem%C3%A9t%2C-Izs%C3%A1ki-
%C3%BAt-69_-Bolti-elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t-B%C3%A1cs-
6000/507570501/?feedId=245101&utm_source=j2w 

Bolti eladó - Kecskemét 

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi 
vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely 
egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk 
folyamatosan alacsony áron. 

Az új munkatárs feladatai  

 árupakolás 

 kasszázás 

 helyben sütött pékáruk megsütése 

 takarítás 

Az ideális jelölt  

 pontos 

 megbízható 

 hosszú távra tervez 

 jó munkakörnyezetre vágyik 

Amit kínálunk  

  

  

  

  

Bolti eladó pozícióban elérhető havi bruttó fizetések összege az óraszámok függvényében: 

Heti ledolgozandó órák száma Kezdő fizetés Elérhető legmagasabb fizetés* 

25 óra esetén 201 750 Ft 254 063 Ft 

30 óra esetén 242 100 Ft 304 875 Ft 

35 óra esetén 282 450 Ft 355 688 Ft 



 

 

Fizetést kiegészítő juttatások és információk: 

 munkába járás költségének térítése 

 egyéb ingyenes juttatások  

 a munkatársak az üzletvezető által elkészített beosztásuknak megfelelően a hét 
bármely munkanapján délelőttös, vagy délutános műszakokban, naponta váltakozó 
munkarendekben dolgoznak a nyitvatartási idő szerint 

 összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség 

*az ALDI Magyarországnál a pozícióban eltöltött 10 év munkaviszony után elérhető, 
pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék) növelt legmagasabb havi bruttó fizetés. A vasárnapi 
pótlék kifizetése a Munka Törvénykönyve által meghatározott mértékben történik. 

VÁRUNK AZ ALDI CSAPATÁBA! KÜLDD EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOD MOST! 

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét, Izsáki út 69. / Rákóczi út 13/A / Szt. István krt. 30. 

A munka megkezdése  

azonnal 

Online jelentkezés  

Kérjük, használd az online jelentkezési felületet és küldd el fényképes önéletrajzod, 
motivációs leveled. 

  



 

https://www.jobmonitor.hu/forward/pr_public_relations_web_social_media_seo_munkatarsat
_keresunk_tavmunkaban_reszmunkaidoben/id/1346819?utm_source=jobmonitor&utm_medi
um=aggregator 

PR, public relations, web, social media, 
SEO, munkatársat keresünk távmunkában, 
részmunkaidőben 
Munkatársunkat keressük, kb. 10 - 20 óra / hét, távmunkában. 
 
Feladatok: 
 
technikai jellegű vállalkozás webes és social media megjelenésének kezelése, a marketing 
tevékenység támogatása. 
 
(Egyebek mellett: profilok létrehozása; 
tartalom előállítása: szövegírás és képek készítése; 
tartalomkezelés: file manager és táblázatkezelő; 
SEO: ... ) 
 
A szükséges alapismeretekkel rendelkező gyorsan tanuló kezdőt is szívesen látunk, 
ismereteinek és jövőképének részletes bemutatása esetén. 
 
Önálló koncepció kialakítására képes, saját munkájával és kommunikációjával szemben is 
igényes munkatársunkat keressük távmunkában és részmunkaidőben. 
 
Próbaidőre heti 20 e Ft, próbaidő után heti 50 000 Ft vagy alku szerinti fizetésért. 
Számlaképesség előny, de nem alapfeltétel. 
 
A gyors, világos és szabatos kommunikáció vagy MAGYAR VAGY MÁS NYELVEN: 
alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói színvonal"-nál részletesebben a szoftverekre, 
amelyeket használni tud: mit és mire használ, továbbá az eddigi munkahelyein betöltött 
feladatköreire részletesen. 
 
Tömör, és csak a fentiekre szorítkozó jelentkezését az alábbi címen várjuk: 
ambrusibolya88-hr@yahoo.com 
 
A fentiek szerinti jelentkezőt 3 munkanapon belül visszahívjuk. 



 

https://kecskemetallas.hu/munka/179663/ertekesito-munkatarsakat-keresunk-kecskemeti-
irodainkba-at-house36-ingatlanbazis-kft 

A House36 Ingatlaniroda hálózat álláspályázatot hirdet kecskeméti fiókjába, 

ingatlanértékesítő pozícióba. 

Szülésről visszajött anyuka vagy? 
Szeretnél váltani, mert nem érzel már kihívást a jelenlegi munkahelyeden? 
Ha mindig is szerettél emberekkel foglalkozni, akkor nálunk a helyed! 

Vállalkozói igazolvány nem szükséges! 
Légy sikereink részese! 
Több mint 20 éve a régióban! 

Fényképpel ellátott önéletrajzot a "Jelentkezem" gombra kattintva várjuk. 

 

Elvárások: 

 kiváló kommunikációs készség 
 empátia 
 önálló munkavégzésre alkalmas 
 számítógépes ismeret 
 saját autó 

 

Amit kínálunk: 

 Fix juttatások 
 legmagasabb érdekeltség az ingatlanpiacon 
 mobiltelefon hozzájárulás 
 ingyenes kecskeméti képzés 
 bónusz program 

  



 

https://www.workania.hu/allas/workline-hu-allasportal/O3863156  

Eladó partnereket keresünk - Kecskemét 
(Bács-Kiskun megye) 
 Feladatkör, kompetenciák és felelősség 
A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető a jégkrém és gyorsfagyasztott 
termékek mozgóbolti értékesítésében. 
 
MOST eladó partnereket keres, a következő területeken: 
 
Kecskemét 06-30-300-9121 
 
Heti 5 napos vagy akár csak hétvégi munkarendbe is lehet jelentkezni! 
 
Amit elvárunk Öntől: 
- Jó kommunikációs készség. 
- B kategóriás jogosítvány. 
- Kereskedelmi, eladói tapasztalat előny, de nem feltétel. 
 
Amit nyújtunk: 
- Egy multinacionális cég biztos háttere. 
- Versenyképes jövedelem. 
- Prémiumok. 

Információk a kiválasztási folyamatról 

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu E-mail címen, 
vagy hívja helyi vezetőnket a fent megjelölt telefonszámon! 

Megbízó 

Kiskereskedelem 
 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 

Jogosítvány 

B  



 

 

 

 

SZAKMUNKA 

  



 

https://www.profession.hu/allas/sofor-on-line-bevasarlas-tesco-global-aruhazak-zrt-
1450306?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Sofőr (on-line bevásárlás) 
munkakörbe. 

Másodállást keres, vagy csak néhány szabad órája van egy héten? Akkor mi vagyunk a 
megfelelő munkahely az Ön számára! 
Ha nem csak egy állást keres, hanem szeretné a napjait nagyszerű társaságban tölteni, fontos a 
stabilitás, az érdekes karrierlehetőség és az, hogy értékeljék a munkáját, akkor Ön a megfelelő 
kolléga számunkra! 
 
 
Feladatok:  
- Sofőr, kiszállító, szállítmányozó, fuvaros, kamionsofőr, gépjárművezető, bútorszállító, 
postás, áruszállító tapasztalata van, vagy csak kiválóan vezet és van "B" kategóriás 
jogosítványa? 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
- Szeressen vezetni akár csúcsforgalomban is 
- Legyen nyitott az emberekkel, nem csak az autóban fog ülni, 
- Minden helyzetben legyen barátságos, és legyen jó erőben, hogy az áruval teli rekeszek 
mozgatása ne okozzon gondot.  
 
Amit nyújtunk:  
- Akár mellékállásban is dolgozhat 
- Rugalmasak vagyunk a műszakbeosztásban 
- Segítőkész és vidám csapatunk van 
- Nincs szükség tapasztalatra - mi mindenre megtanítjuk! 
- Érezni fogja, hogy értékeljük a munkáját 
- Tanulásra és előrelépésre is kap lehetőséget 
- Minden napunk más, nem lehet megunni 
- 10% jelenléti bónusz (az első teljes letöltött hónap után), 10% dolgozói kedvezmény minden 
vásárlásból (3 hónap után) 
- Nálunk mindenki a csapat tagja, meghívjuk családi napokra, rendezvényeinkre, sportnapra 
és apró ajándékokkal kedveskedünk minden kollégánknak az év során 
 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  



 

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/60388/46 

 



 

https://www.profession.hu/allas/karbantarto-kecskemet-karbantarto-kecskemet-
1451082?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Kecskemét Karbantartó (Prior Kft.)  

Karbantartó 
Főbb feladatok, munkák: 

Kecskeméti székhelyű cégünk karbantartót keres 6 órás részmunkaidőben. 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

. 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Egyéb fizikai munka 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/181136/hetenyegyhazi-szorolapozasra-keresunk-
munkavallalot-at-mekk-kft 

Hetényegyházi szórólapozásra keresünk 
munkavállalót  
Hetényegyházi szórólapozásra keresünk fix embert. 

A szórólapokat hetente egyszer hétfőtől szerdáig egyéni időbeosztásban kell a postaládákba 
eljuttatni. 

A kiszórandó anyagot házhozszállítjuk. 

Feltétel: hetényegyházi vagy közvetlen környékbeli lakcím 

További részletekért érdeklődni és jelentkezni a 06 20 361 8621-es telefonszámon, a 
"Jelentkezem" gombra kattintva vagy személyesen irodánkban (Kecskemét, Kőhíd u. 36.) 
lehet. 

  



 

 

https://www.profession.hu/allas/takarito-indotek-group-kecskemet-
1442422/box/p/1680?utm_source=jooble&aggregator=true&utm_source=jooble&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=Fizikai__Seged__Betanitott_munka 

  Az Indotek Group ingatlanbefektetéssel és –hasznosítással, illetve –fejlesztéssel foglalkozó 
cégcsoport, amely az ingatlanpiac egyik legmeghatározóbb szereplője. Az összesen több mint 
1.000.000 m2 felépítményű ingatlanjainkkal Magyarország egész területén találkozhatsz. Ha 
szeretnél részese lenni Cégünk további sikereinek, csatlakozz hozzánk Te is. 

Takarító 
Feladatok:  

A takarító munkatársaink 

o látják el az iroda takarítási feladatait; 
o tartják tisztán a vizesblokkokat és 
o felelnek a folyosók rendben tartásáért. 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Legalább 2-3 éves tapasztalat takarítás területén 
o Precíz és alapos munkavégzés 
o 4 órás részmunkaidő vállalása 

Amit kínálunk:  

o Hosszú távú munkalehetőséget, 
o Egy biztos hátterű cégcsoportnál, ahol 
o Kiszámítható, rugalmas munkaidőben dolgozhatsz versenyképes fizetésért. 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Takarítás, Tisztítás 
 Teljes munkaidő 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 



 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét  

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/dc62299faf38bd93c96cfc2e89b21948.html 

Felszolgáló-pultos  

Energopetrol Kft. 
 

Feladatok: 
Kecskemét sétálóutcájában üzemelő kávézónkba keressük új - főállású vagy részmunkaidős - 
munkatársunkat kétműszakos (reggel 6:00-tól délután 14:00-ig és délután 14:00-tól este 
22:00-ig) és/vagy egyműszakos munkarendbe (délelőtt 10:00-tól este 18:00-ig). 
 
Amit nyújtani tudunk: 
- igényes, belvárosi munkakörnyezet, 
- kulturált vendégkör, 
- családias munkahelyi légkör, 
- fiatal, lendületes csapat, 
- hosszú távú munkalehetőség, 
- szakmai fejlődési lehetőség, 
- átlagon felüli jövedelem, 
- évente dinamikusan növekvő órabér, 
- próbaidő leteltével kondibérlet támogatás, 
- kedvezményes személyzeti fogyasztás, 
- esetlegesen munkábajárási támogatás. 
 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
- igényes, ápolt megjelenés, 
- vendég-centrikus, fiatalos, mosolygós személyiség, 
- terhelhetőség, megbízhatóság, kitartás, szorgalom, lojalitás, 
- élelmiszerhigiénia és tisztaság iránt érzett "zsigeri" igény, 
Állás, munka területe(i):  

 Szakmunka 
 Felszolgáló, Pincér, Pultos 
 Teljes munkaidő 
 Alkalmi munka 
 Diákmunka 

Szükséges tapasztalat:  

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás:  

 Nem igényel nyelvtudást 



 

Munkavégzés helye: 
6000 Kecskemét, Rákóczi út 6. 
Havi nettó fizetési keret: 
250 000 HUF 
Jelentkezés az állásra: 
Jelentkezni a megadott e-mail címre elküldött fényképes önéletrajzzal lehet. 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/d31167f52710d2040af8277bcd2f7d6a.html 

Takarító munkatárs 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Takarító munkatársat keresünk hosszútávra, részmunkaidős foglalkoztatásra. Gyártóterületen 
szerzett takarítói tapasztalat szükséges. 

Munkarend: H-P, 4 órás, állandó esti munkavégzés  

Bérezés: megegyezés szerinti órabér  

Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/udvarost_keresunk_kecskemetre/kecskemet/6047324 

Udvarost keresünk Kecskemétre 
Kecskemét Kisfáiba udvarost keresünk napi 6 órában délelőtti munkavégzésre. 
Bővebb információ kérhető: 
hr@sos-alfa.hu 
Gáspár Szilvia 0630/289-4773 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Udvaros 

Orientáció  Fizikai munka, segédmunka 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  versenyképes 



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/kecskemeti_panzio_takarito/kecskemet/5455093 

Kecskeméti panzió takarító 

Hirdetés helye Kecskemét 
Cégnév / szektor  Panzió 
Pozíció  Takarító 
Orientáció  Szakmunka 
Munkavégzés helye  Kecskemét 
Nyelvtudás  Alapszintű idegen nyelv ismeret 
Jelentkezési határidő 2020.04.01. 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
 

Kecskeméti Belvárosi Panzióba Takarítónőt keresünk, napi 4 órás, heti 5 napos bejelentett 
munkára, hétköznapi és hétvégi munkavégzéssel. 
 
Jelentkezni az allas.panzio@gmail.com e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet. 
 
Elvárásaink: 
- fiatalos, igényes megjelenés 
- alapos, megbízható munkavégzés 
- minimális idegen nyelv ismeret (angol vagy német) 
- rugalmasság 
- szabálykövetés 
- önálló munkavégzés 
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
- erkölcsi bizonyítvány 
 

Amit kínálunk: 
- családias, fiatalos légkör 
- betanulás után versenyképes fizetés  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/180861/intezmeny-takaritasara-takarito-munkatarsat-
keresunk-kecskemeten-at-libra-grup-kft 

Intézmény takarítására takarító 
munkatársat keresünk Kecskeméten  
Libra-Grup Kft.  

Takarító, takarítónő  
Munkavégzés helye: Kecskemét  
Fizetés: Nettó 110000 - 0 / hónap 

6 órás és alkalmai takarítókat keresünk intézmények takarítására Kecskeméten. 

 

Feladatok: 

 Irodák, konyhák, mellékhelyiségek általános napi és nagy takarítása. 

 

Elvárások: 

 Önálló munkavégzés 
 Takarítói tapasztalat előny 
 Precízitás 
 Jó együttműködési készség 
 Rugalmasság 

  

 

Előnyök: 

 Takarítói tapasztalat 
 Jogosítvány 

 

Amit kínálunk: 

 Versenyképes bérezés



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Muszaki_rajzolo_100432120.htm#xtor=AL-
182&xts=434551 

Helység: Kecskemét  
Kategória: Gyártás / termelés / mérnök  
Tapasztalat: 3-5 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  
Elvárt végzettség: szakiskola/szakmunkás képző  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Műszaki rajzoló  
Cégnév: HHP Kft  
 

Kecskeméti kisvállalkozás vagyunk, vezérlőszekrények szerelésével és telepítésével 
foglalkozunk. Kapcsolási rajzok elkészítéséhez és beszerzés adminisztratív támogatásához 
keresünk munkatársat. Feltétel: elektronikai területen szerzett végzettség, gyakorlat és B. kat. 
jogosítvány. Fényképes önéletrajzot a hh@hungarohydro.hu címre kérünk fizetési igény 
megjelölésével. Távmunkában, részmunkaidőben is végezhető! 

  



 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Fodrasz_allas_jo_fodraszoknak_Kecskemeten_91326215
.htm#xtor=AL-182&xts=434551 

Fodrász állás jó fodrászoknak Kecskeméten 
Jó fodrásznak tartod magad? Szeretnél végre egy jó munkahelyet, ahol fontos vagy a 
főnöknek, a kollégáknak és a vendégeknek? Eleged van a vállalkozó létből? Unod a 
"pályakezdő" státuszt? Visszatérnél a választott szakmádhoz? Akkor nálunk a helyed!  
 
Kik vagyunk? 
A kecskeméti Auchanban található fodrászatunk az első "bejelentkezés nélküli koncepció" 
Kecskeméten.  
6 év alatt közkedvelt, sikeres és forgalmas fodrászat lettünk, ahol mindig van vendég. Sok 
más szalon kíváncsi sikerünk titkára, sokan másolnának bennünket.  
Itt a lehetőség, hogy a sikerből te is profitálj!  
 
Kit keresünk?  
Csapatunkba munkájára igényes Fodrász kollégát felveszünk! Szakmailag felkészült 
pályakezdő, vagy haladó fodrászok jelentkezését várjuk teljes- vagy részmunkaidőre, 
főállásba vagy beugrósnak. Rugalmas megoldásokat kínálunk.  
 
Mit kínálunk még? 
- Kecskemét egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában, az Auchanban, kellemes 
környezetben, jó csapatban dolgozhatsz,  
- Nem kell vállalkozói, nincs székbérlet, nincs gondod adóra, anyagra, javításokra, 
munkaruhára, időbeosztásra, kasszára  
- Tervezhető, elérhető jövedelem akár 350-400.000 Ft, vagy napi beugrás esetén átlag min. 
10.000 Ft/nap  
- Rendkívül rugalmas és tervezhető időbeosztás, nincs non-stop egésznapozás  
- Festés a szalonban nincs (nem kell ismerned a bonyolult és hosszadalmas festési 
technikákat),  
- Garantált szakmai fejlődési lehetőséget kínálunk, rendszeres külsős és belsős profi 
képzésekkel,  
- Igényes vendégkör biztosított  
- Korrekt, állandó, megbízható és rugalmas menedzsment, akiknek számít hogy ki vagy  
 
 

 

 



 

Lépj kapcsolatba velünk!:  
>> Gyere el, nézz meg bennünket személyesen, vagy facebookon: 
www.facebook.com/BioHairKecskemetAuchan/  
>> Jelentkezz bátran telefonon a szalon vezetőjénél06302215255), vagy fényképes szakmai 
önéletrajzzal a biokecskemet@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen az Auchan 
Kecskemét Biohairben 

  



 

https://www.profession.hu/allas/megvaltozott-munkakepessegu-takarito-intercompany-
financing-zrt-kecskemet-1439820?sessionId=7bc8ad4bf02fc14d67c2a918c310e492 

Intercompany Financing Zrt.  

Takarítási feladatok elvégzésére megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresünk. 

Megváltozott munkaképességű takarító 
Feladatok:  

o Iroda takarítási feladatainak ellátása 
o Folyosó rendben tartása 
o Vizesblokkok tisztán tartása 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Legalább 2-3 év takarításban szerzett tapasztalat 
o Precíz és alapos munkavégzés 
o 4 órás részmunkaidő vállalása 
o Érvényes komplex szakvélemény a megváltozott munkaképességről 

Amit kínálunk:  

o Napi 4 órás munkaidő 
o Versenyképes fizetés az ellátás figyelembevételével 
o Támogató környezet 
o Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Takarítás, Tisztítás 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
1774739943924682739?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=4&elckey=-
4236576563550122389&p=1&sid=4474640654364371102&age=133&relb=100&brelb=100
&bscr=842,919006347656&scr=842,919006347656&iid=-9004899398455077788 

Általános egészségügyi asszisztens  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Teljes munkaidő 

Fizetés: 350 000 - 500 000 Ft/hó 
 
Kötött nappali munkavégzés. Kihelyezett szűrővizsgálati helyszíneken kell eü. 
szűrővizsgálatokat végezni. Részmunkaidőben is végezhető. A munkát a lakóhely 50 km-es 
körzetében kell végezni.  
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

350 000 - 500 000  

Állománycsoport  

szakmunkás  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét  

Több helyen történő foglalkoztatás  

Elvárt iskolai végzettség  

 egyetem  
 szakközépiskola  
 főiskola  
 gimnázium  
 technikum  
 szakiskola  

  



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=6%20%C3%B3r%C3%A1s&l=Kecskem%C3%A9t&ts=15789
95355872&pts=1575279672378&rs=1&fromage=last&advn=6632163577417368&vjk=9d6c
723a38b1f097 

Takarító (6 órás) Kecskemét 
 
CRITERION Készpénzlogisztikai Kft. - Magyarország 
 
A CRITERION Készpénzlogisztikai Kft (G4S jogutód) 1992 óta van jelen a hazai 
pénzszállítás piacán. Az azóta eltelt időben folyamatos beruházásaink eredményeként évek 
óta ágazatunk piacvezetői vagyunk, és olyan átfogó készpénz menedzsment szolgáltatással 
állunk banki és kereskedelmi partnereink rendelkezésére, amely a hagyományos pénz és 
értékszállítási, pénz és érték feldolgozási, valamint értéktárolási tevékenységen kívül 
ügyfeleink egyedi igényeinek kiszolgálására, személyre szabott megoldásokat kínál. Ha te is 
szeretnél piacvezető csapatunk tagja lenni, jelentkezz hozzánk!  

Főbb feladatok, munkák: 

 különböző helységek takarítása kézzel illetve takarítógéppel 
 mosdók, mellékhelységek, fürdők takarítása, a szemét összeszedése 
 időszakosan ablak, ajtó, és a burkolatok, csempék tisztítása 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

 minimum alapfokú iskolai végzettség 
 megbízhatóság, precizitás 
 jó terhelhetőség 
 önálló munkavégzés 
 igényes, tiszta munkavégzés 

Amit kínálunk: 

 Bruttó: 130.000Ft/hó+ szép kártya juttatás 
 (6 órában, hétfőtől-péntekig) 

Egyéb információ: 

 teljes bejelentett munkabért kapsz 
 előre tervezhető beosztással számolhatsz 
 összetartó közösség tagja lehetsz 
 nálunk igénybe vehetsz plusz szociális juttatásokat is (támogatások, kedvezmények, 

ingyenes belépők 

  



 

http://napiallas.hu/mkkmrkkro_varrono-kecskemet 

Megye: Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Varrónőt keresek részmunkaidőre, megváltozott munkaképességűt is. Képzettség, több 
éves szakmai gyakorlat, megbízhatóság, elvárás. Munkarend: nappali, 4 órás Bérezés: 
órabér Jelentkezés önéletrajzzal, megváltozott munkaképességű esetén az érvényes orvosi 
határozatot is kérem csatolni.  

  



 

 

Irodai munka 



 

https://tutimunkak.hu/allas/reszmunkaidos-berszamfejto/ 

Részmunkaidős bérszámfejtő 

Információk 

Kecskeméti könyvelőiroda keres napi 4 órára bérszámfejtő-adminisztrátor munkatársat. 
Kezdő fizetés bruttó 110.000 Ft. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal. 

  



 

https://www.workania.hu/allas/human-skill/O3253116 

Toborzási és kiválasztási munkatárs 

Human Skill 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Bővülésünk okán saját csapatunkba keresünk munkatársat, román nyelvtudással! 
 
Feladatok: 
Munkaerő-kölcsönzési projektek lebonyolítása fizikai pozíciókra, elsősorban külföldre 
Toborzási tervek kidolgozása és végrehajtása; 
Álláshirdetések elkészítése, beérkező pályázatok elbírálása; 
Jelöltek direkt és indirekt keresése 
Kapcsolattartás a partnercégekkel 
 
Elvárások: 
Toborzói tapasztalat előny! 
Kialakult kapcsolati háló előny! 
Határozott, problémamegoldó személyiség; 
Rugalmasság, stressztűrő képesség 
Angol nyelvtudás 
Román nyelvtudás!!! 
 
Amit ajánlunk: 
Rugalmasan, otthonról végezhető munka 
Céges telefon 
Fizetés megegyezés szerint 
 
Az állást fogyatékkal élők is betölthetik. 

Megbízó 

Munkaközvetítés, személyzeti tanácsadás 
 
Célunk mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés területén a 
legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching szolgáltatással állni 
megrendelői szolgálatára.  
Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 
munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

 



 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 
középiskolai tanuló 
középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 
főiskolai/egyetemi hallgató 
főiskolai végzettség 
egyetemi végzettség 

Beszélt nyelvek 

Angol nyelv - Küszöbszint (B1) 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

A Human Skill célja, hogy mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés 
területén a legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching 
szolgáltatással álljon megrendelői szolgálatára.  
Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 
munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

A cég címe 

Human Skill 
Sasfiók utca 4.  
1124 Budapest 
http://humanskill.hu 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Labundy Enikő 
Tel.: +36305146491 
E-mail: Küldje el önéletrajzát 
  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/f64d2ed4b1f41eca89c9ae64c41c7150.html 

Chat operátor 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Részmunkaidős (napi 6 órás) munkavégzésre keresünk angolul jól beszélő, gyors 
gépírástudással rendelkező, gyakorlott chat operátort. Bővebb információ a személyes 
egyeztetés során. Jelentkezés önéletrajzzal. 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/webszerkeszo_oldalgazda_weboldal_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/
5942679 

Webszerkesző, oldalgazda, weboldal 
tartalomfelelős munkatársat 
Kezdetben részmunkaidőben, önálló munkára képes, munkájával szemben igényes 
WEBADMINISZTRÁTOR munkatársunkat keressük távmunkában. 
(otthon végezhető munka) 
 
Feladatok: 
Weboldal gondozása tartalom és megjelenés szempontjából. 
A megfelelő alapismeretekkel rendelkező gyorsan tanuló kezdőt is szívesen látunk, 
ismereteinek részletes bemutatása esetén, alku szerinti fizetésért. 
 
A számlaképesség előny, de nem feltétel. 
 
A gyors, világos és szabatos kommunikáció + táblázatkezelő és file manager használata 
alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói színvonal"-nál részletesebben az Ön által 
ismert szoftverekre: mit és mire tud használni, továbbá az eddigi munkahelyein betöltött 
feladatköreire _részletesen_. 
 
Csak a fentiekre szorítkozó, tömör jelentkezését az alábbi címen várjuk: 
ambrusibolya88-hr@yahoo.com 
 
A fentiek szerinti jelentkezőt 1 munkanapon belül visszahívjuk. 
 
 

  



 

https://hu.jooble.org/desc/4020994499509924900?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=
261&pos=2&elckey=-
4236576563550122389&p=1&sid=4474640654364371102&age=133&relb=100&brelb=100
&bscr=1014,07696533203&scr=1014,07696533203&iid=6024551764237111373 

Logisztikai ügyintéző  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Teljes munkaidő 

Fizetés: 250 000 Ft/hó 
 
Kötött nappali munkavégzés, részmunkaidőben is végezhető. Logisztikai gyakorlat, jó 
kommunikációs készség. 
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

250 000  

Állománycsoport  

szakmunkás  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 35.  

Egy helyen történő foglalkoztatás.  

Elvárt iskolai végzettség  

 gimnázium  
 egyetem  
 szakközépiskola  
 technikum  
 főiskola  

  



 

https://hu.jooble.org/desc/940142878413470155?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=2
61&pos=5&elckey=-
4236576563550122389&p=1&sid=4474640654364371102&age=181&relb=100&brelb=100
&bscr=793,773864746094&scr=793,773864746094&iid=7591659595620834722 

Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Teljes munkaidő 

Fizetés: 210 600 - 400 000 Ft/hó 
 
Telefonos kapcsolattartó  

Kötött nappali munkavégzés, 1 műszakos, nappali munkavégzés, részmunkaidőben is 
végezhető, megbízási- és vállalkozói jogviszonyban is végezhető. Értékesítésben szerzett 
tapasztalat, számítógépkezelői gyakorlat (word, excel). 
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

210 600 - 400 000  

Állománycsoport  

ügyintéző  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 35  

Egy helyen történő foglalkoztatás  

Elvárt iskolai végzettség  

 általános iskola  
 gimnázium  
 egyetem  
 technikum  
 szakközépiskola  
 főiskola  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/tapasztalt_hirdetesi_ugyintezot/magyarorszag/5952868 

Tapasztalt hirdetési ügyintézőt keresünk 
HIRDETÉSI ÜGYINTÉZŐ, hirdetési felelős munkatársunkat keresünk web és social media, 
(esetleg offline) területre, kizárólag azonnali kezdéssel. 
 
Téma: 
HR, (álláshirdetések) és informatikai szolgáltatások marketingje, SEO-ja és hirdetései. 
 
A munkavégzés távmunkában történik. (otthon végezhető, home office). 
 
Munkaidő: hétköznap, emberi időbeosztással, nap közben, részmunkaidőben, rugalmasan. 
 
Alkalmazási feltétel: 
File manager gördülékeny használata, 
a célnak megfelelő pc, (semmi extra! csak egy alap konfiguráció), 
kifogástalan kommunikáció szóban, írásban. (gyors, világos, szabatos), 
korrektség, kiszámíthatóság. 
 
Nem feltétel: 
- "papír". 
- pont a magyar nyelv: lehet más is, de VALAMILYEN nyelven hibátlan kommunikáció kell. 
 
Jelentkezés írásban: 
- iskolái, 
- a részletes szoftverismerete, 
- munka- és feladat körei, munkahelyei az elmúlt 3-5 évben, 
- bérigénye (Ft/óra, nettó), 
- várható munkábaállása, 
- elvárásai, 
- jövőképe. 
 
Üzenetében kérjük, csak a fentieket írja le. 
Szabatos jelentkezésekre válaszolunk, 2 munkanapon belül. 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/30dbee07cea2824f21b4f21ab3f75388.html 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Részmunkaidős lehetőséget kínálunk olaszul jól beszélő és író kolléganő/kolléga részére, 
igényes irodai környezetben.  

Webiroda kezelési gyakorlat, videó és hírlevélküldő rendszer ismerete, használata, 
elengedhetetlen feltétel!  

Ha érdekli a lehetőség, küldje el nekünk önéletrajzos jelentkezését. 

  



 

https://m.jobmonitor.hu/forward/angolul_beszelo_ertekesito/id/1374241 

Angolul beszélő értékesítő  
Angol nyelvet beszélő munkatársakat keresünk! Telefonos és hirdetési munkára keresünk 
angol nyelvet beszélő kollégákat keresünk, otthonról végezhető akár részmunkaidőben is. 
Jelentkezés üzenetben telefonszám és email címet is kérem feltüntetni! 
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