
 

 

 

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/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-
1465111?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Frissáru pultos 
munkakörbe 

Nálunk TE vagy a fontos! 
Magyarországon közel 20 éve nap, mint nap arra törekszünk, hogy maximálisan 
hozzájáruljunk munkatársaink és családjuk elégedettségéhez, biztonságához. 2019-ben 
nemcsak a béreket emeltük, hanem egyéb juttatásainkat is bővítettük. 
Gyere és tarts velünk! 
 
Feladatok:  
⦁ fogadja a vásárlókat, akiket első osztályú, udvarias kiszolgálásban részesít 
⦁ a naponta beérkező termékeket /csemege,sajt,húsáru / ízlésesen helyezi el a pultokban és a 
hűtőkben 
⦁ raktárakban gondoskodik raktárrendről 
⦁ ellenőrzi a termékek minőségét,frisseségét és lejárati idejét 
⦁ betartja a higéniai előírásokat 
⦁ biztosítja a frissáru pultok megfelelő működését, melynek során használja kiváló 
termékismeretét, valamint az általános irányelveket 
 
 
Amit nyújtunk:  
⦁ A Munka Törvénykönyvben meghatározott pótlékok és utazási költség 
⦁ próbaidő lejárta után választható cafeteria, valamint 10 százalékos dolgozói vásárlási 
kedvezmény 
⦁ családi és sportnapok, csapatépítő tréningek, 
⦁ iskolakezdési támogatás, gyermek nyári tábor, 
⦁ babacsomag, mikuláscsomag és ünnepség  
⦁ nálunk töltött évek után jubileumi jutalom, 
⦁ ajánlási bónusz 
⦁ karácsonyi utalvány 
⦁ egészségmegőrző programok 
⦁ Tesco Angyal Alapítvány 
 
Amit kérünk:  
⦁ nyitott és érdeklődő kommunikáció 
⦁ dinamikus személyiség 



 

⦁ több műszakos munkarend vállalása 
⦁ vásárló orientált beállítottság 
⦁ önállóság,pontosság, megbízhatóság 
⦁ készség a csapatmunkára és az önfejlesztésre 
 
Előnyként értékeljük, ha:  
⦁ szakirányú végzettség 
⦁ kereskedelemben szerzett szakmai tapasztalat 
⦁ hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 
⦁ targoncavezetői engedély 
⦁ HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alapismerete 
 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/60735/46 



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/uzletkotot_keresunk/magyarorszag/6140449 

Üzletkötőt keresünk 

Hirdetés helye Magyarország 
Cégnév / szektor  Energiaipar 
Pozíció  Értékesítő 
Orientáció  Értékesítés, kereskedelem, üzlet 
Munkavégzés helye  Magyarország 
Iskolai végzettség  nincs 
Nyelvtudás  nincs 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

 

Tudtad, hogy az értékesítés a legjobban megfizetett munka? 
Érdekel az értékesítés? 
Energiaipari nemzetközi cégbe (napelem – ma már mindenki ezt keresi) tiszta jutalékos 
rendszerben keresünk üzletkötőt, akár később területi vezetőnek, tetszőleges időbeosztásban. 
Jelentkezés telefonon: +36 20 334 2253 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/kulcsrakesz_egzisztencia/magyarorszag/6100759 

Kulcsrakész egzisztencia 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  szellemi munka 
Orientáció  Értékesítés, kereskedelem, üzlet 
Munkavégzés helye  kötetlen 
Jelentkezési határidő 2020.05.13 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
Speciális jelleg  gyakorlatot nem igényel 
 

Nagy múltú nemzetközi kereskedelmi cégembe keresek szorgalmas, magáért tenni akaró 
kollégákat, akiknek fontos a jövője. 
Kötetlen, sokrétű tevékenység, többek között: szellemi szervezőmunka, egészség, 
környezetvédelem, családi jóléti program. 
Nyugdíjasoknak, munka nélkül maradottaknak, vállalkozóknak is több lábon álló lehetőség! 
Bővebb felvilágosítás: 06-30-68-30-638 

  



 

https://www.cvonline.hu/hu/allas/ertekesito-tanacsado-566293?source=frontpage 

Értékesítő-tanácsadó 
Otthonra kényszerültél? Veszélybe került a megélhetésed? 

Ha otthon kell, hogy legyél, és / vagy kényszerszabadságon vagy, illetve ha meglegyintett 
az elbocsájtás szele a most kialakult élethelyzetben, mindenképpen olvasd végig ezt a 
hirdetést! 

Magyarország legrégebbi, gyógynövényes készítményeket forgalmazó telemarketinges Cége, 
a NaturComfort Kft. most remek munkalehetőséget kínál jó kommunikációs képességű, 
Telefonos értékesítő munkatársak részére! 

Ebben a munkakörben otthonról is dolgozhatsz, akár részmunkaidőben is! Díjnyertes, 
gyógynövényes termékeinkkel pedig rengeteget segíthetsz az emberek egészségét megóvni! 

Természetesen olyanok jelentkezését várjuk, akikben megvan a kellő önfegyelem az 
otthoni munkavégzéshez. Azoknak is kiváló lehetőség, akik átmenetileg keresnek 
munkát, mert a jelenlegi munkájuk óraszáma lecsökkent, vagy netalán bizonytalan 
időre meg is szűnt. 

Ha már dolgoztál hasonló munkakörben (pl. ügyfélszolgálaton, vagy értékesítőként), előnyt 
jelenthet, ám ha csupán érdekel ez a fajta karrier, akkor is érdemes felvenned velünk a 
kapcsolatot! 

Értékesítői munkakörben, nyugodt, profi légkörben dolgozhatsz nálunk. Kis odafigyeléssel 
már az első hónapokban is versenyképes fizetést tehetsz le az asztalra részmunkaidőben is! 
Cégünk stabil, nagy tapasztalatunk van, három országban értékesítünk, több, mint 160 000 
Törzsvásárlónk van, vezetőink képzettek, segítőkészek. Korlátlan telefont (ha nincs), és listát 
biztosítunk a munkavégzéshez. Fiúk, lányok, férfiak, asszonyok, diákok és nyugdíjasok is 
dolgoznak csapatunkban! 

Ha kedvet kaptál, és úgy érzed, hogy ez a hirdetés neked szól, akkor küldd el fényképes 
Önéletrajzod. 

  



 

 

https://www.profession.hu/allas/felszolgalo-pultos-energopetrol-kft-kecskemet-
1459700?sessionId=ebd224c5891eb70cc15dbe03fbc794db 

Energopetrol Kft.  

Felszolgáló-pultos 

Hirdetés szövege: 

Kecskemét sétálóutcájában üzemelő kávézónkba keressük új részmunkaidős 
munkatársunkat heti 35 órában, kétműszakos munkarendbe (délelőtt 9:00-tól délután 
16:00-ig és délután 16:00-tól este 23:00-ig). 

Amit nyújtani tudunk: 

- igényes, belvárosi munkakörnyezet, 

- kulturált vendégkör, 

- családias munkahelyi légkör, 

- fiatal, lendületes csapat, 

- hosszú távú munkalehetőség, 

- szakmai fejlődési lehetőség, 

- átlagon felüli elérhető jövedelem, 

- kedvezményes személyzeti fogyasztás, 

- esetlegesen munkábajárási támogatás. 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

- igényes, ápolt megjelenés, 

- vendég-centrikus, fiatalos, mosolygós személyiség, 

- kiemelkedő munkabírás és terhelhetőség, 

- megbízhatóság, kitartás és szorgalom, 

- példamutató alázat, 



 

- bizonyított, hiteles munkavállalói lojalitás (nem vált kéthavonta munkahelyet), 

- élelmiszerhigiénia és tisztaság iránt érzett "zsigeri" igény. 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

kecskeméti vagy Kecskemét környéki lakóhely, tartózkodási hely 

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:  

190 000 HUF 

  



 

 

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. 

  



 

 

 
 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/2f2e5e5aeaae585791d9598aca0d360b.html 

Részmunkaidős cukrász 
 

Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

 

Részmunkaidőbe (heti 3 napra) keresünk ügyes cukrász fiút, beugrós posztba. Kizárólag 
helybeli jelentkezését várjuk! Bérezés: megegyezés szerint Önéletrajzos jelentkezést kérünk.  

 

 

https://www.careerjet.hu/jobview/4b085dd4c52d493a37b1d6acaf8d9b56.html 

Részmunkaidős állás 
Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

 

Üzletbe keresünk megbízható kollégát, rakodó munkakörbe. Szakképzettség, gyakorlat nem 
szükséges, csak jó fizikai erőnlét. Munkarend: heti 2 alkalom, de: 06-10 h-ig Bérezés: 
megállapodás szerinti órabér Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/2d8cc581c6c778984c08cf00d21fdd75.html 

Éttermi diszpécser 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős foglalkoztatásra, étel kiszállítási területre keresünk kolléganőt, telefonos 
diszpécser munkakörbe. Gyakorlattal rendelkező jelentkezését várjuk! További információk a 
személyes egyeztetés alkalmával. Jelentkezés önéletrajzzal.   



 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=a44959c191c7e8ea 

 

Megváltozott munkaképességű takarító 
Vöröskő Kft. - Euronics - Kecskemét 
 

Ha szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő hazai cégnél, és érdeklődsz a műszaki 
termékek és a technikai újdonságok iránt. Precíz, alapos és megbízható vagy a munkádban, 
akkor jelentkezz erre az állásra! Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését 
várjuk!  

Főbb feladatok 

 Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán tartása, portalanítása. 
 A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása 

Munkakör betöltésének feltételei  

 Megváltozott munkaképességet igazoló dokumentáció 
 Precíz, igényes munkavégzés 

Amit kínálunk 

 Stabil cégháttér 
 Fiatalos, dinamikus csapat 
 Hosszú távú munkalehetőség 

Munkakör betöltése során előnyt jelent 

 Hasonló területen szerzett tapasztalat 

 

Állás adatai: 

Pozíció pontos megnevezés:  
Megváltozott,munkaképességű takarító  
 
Munkavégzés helye:  
6000 Kecskemét, Talfája köz. 1. 
 
Napi munkaidő: 
Részmunkaidő 4 óra 
 



 

 

https://www.careerjet.hu/jobview/fb401e51391cd4fe5a6b81d24df4b874.html 

Részmunkaidős takarító 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Gyakorlott, igényes munkát végző takarítót keresünk, kora reggeli órákban történő, kb. 2 órás 
munkavégzésre. Eü. kiskönyv, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
Munkakezdés, bérezés, további információk a személyes egyeztetésen. Jelentkezés 
bemutatkozó levéllel.   



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/takaritonot_keresunk_kecskemeten/kecskemet/4246961 

Takarítónőt keresünk Kecskeméten 

Kecskeméten, a Halasi úti felüljáró közelében lévő irodaházhoz állandó takarítónőket 
keresünk! 
 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
Csak kecskeméti Hölgy lakosok jelentkezését várjuk. 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
 
Kérem, 55 év alattiak NE jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül. 
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával. 
Köszönöm!  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/kecskemeten_helyettes_takaritonot_keresunk/kecskemet/5360840 

Kecskeméten helyettes takarítónőt keresünk 

Kecskeméten, Halasi úti felüljáró KÖZELÉBEN irodaházhoz HELYETTES takarítónőket 
keresünk! 
 
 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
A helyettes azt jelenti, hogy amikor valaki beteg, vagy szabadságra megy. Ezt nem mindig 
tudjuk előre, ezért keresünk nyugdíjasokat. 
 
Csak kecskeméti Hölgy lakosok jelentkezését várjuk! 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
Fizetés: nettó 650 Ft/óra 
Nagyon nyugis, kényelmes munka, jó légkörrel. 
 
Kérem, 55 év alattiak NE is jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül:  
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával! 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/beugros_kecskemet/bacs_kiskun_megye/6092703 

Beugrós - Kecskemét 

Kecskeméti partnerünkhöz keresünk, betanított könnyű fizikai munkára, beugrósokat. 

Amit kínálunk: 

- Versenyképes fizetés 

- Céges buszjárat 

- Modern, rendezett munkakörnyezet 

 

06 20 558 4770 
06 20 361 7531 

  

  



 

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://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://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=e3637996c8112806 

Szendvics csomagolás 
Zsömli sütöde Kft. - Kecskemét 

Szendvicsek csomagolására délutáni munkára 12.00-16.00-ig alkalmazottat keresünk. 
Azonnali munkakezdés!! 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos 

 

 

  



 

 

Irodai munka 

 
  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/weboldal_tartalomfelelos_siteadmin_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/
6083473 

Weboldal tartalomfelelős, siteadmin, tartalomfelelős 
munkatársat 

Munkájára igényes, önállóan dolgozó SITEADMIN munkatársunkat keressük távmunkában 
és részmunkaidőben. 
(otthon végezhető munka, alku szerinti fizetésért.) 
 
Feladat: 
Website tartalmi gondozása, (ITSM terület). 
 
Gyorsan tanuló kezdőt is szívesen látunk, ismereteinek részletes bemutatása esetén. 
 
A számlaképesség előny, de nem feltétel. 
A gyors, világos és szabatos kommunikáció, továbbá táblázatkezelő és file manager 
használata alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói szinten"-nél részletesebben a szoftverekre, 
amelyek használni tud: mit és mire tud használni, továbbá az eddigi munkahelyein betöltött 
feladatköreire részletesen. 
 
Tömör, és csak a fentiekre szorítkozó jelentkezését az alábbi címen várjuk: 
ambrusibolya88-hr@yahoo.com, a hirdetés url-jével és elérhetőségekkel. 
 
A fentiek szerinti jelentkezőket 1 munkanapon belül visszahívjuk. 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/szovegiro_tartalomfelelos/magyarorszag/6054171 

Szövegíró, tartalomfelelős 

A munka: 
Informatikai területen tájékozott munkatársat keresünk IT témájú weboldal tartalomfelelős 
munkakörbe. 
 
Fizetés: 
20 000. - 50 000. Ft heti. 
Munkaidő: rugalmas, részmunkaidő. 
 
Elvárás: 
Az informatikai biztonság ALAPfogalmainak és ALAPelveinek ismerete, 
szakmai információforrások, 
a potenciális célközönség ismerete. 
Táblázatkezelő és file manager rutinosan. 
Gyors és világos kommunikáció, kiszámíthatóság, tervezhetőség. 
Hajlandóság tervezett munkára. 
 
Előny: 
szakirányú végzettség, ~munkatapasztalat. 
 
Hosszú távú munka. 
 
Jelentkezés: 
tanulmányai, munkahelyei (kron. sorrendben), feladat- és felelősségi körei, 
szoftverek, amelyeket használni tud: mit és mire, a "felhasználói szinten"-nél részletesebben, 
(a ms word, powerpoint, grafikai sw-ek kimaradhatnak) 
erős oldalai, milyen munkát keres, 
munkakezdés, tervezett munkarend, bérigénye (nettó heti vagy Ft/óra), 
a hirdetés url-je. 
 
A korrekt jelentkezést benyújtókat 2 munkanapon belül felhívjuk további tájékoztatás végett. 

  



 

 

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://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 munkába állása, 
- elvárásai, 
- jövőképe. 
 
Üzenetében kérjük, csak a fentieket írja le. 
Szabatos jelentkezésekre válaszolunk, 2 munkanapon belül. 



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/seo_es_marketing_munkatars_white_hat_munkatarsat_keresunk_tavmunkaban/m
agyarorszag/5938711 

seo és marketing munkatárs: 'white hat' munkatársat 
keresünk távmunkában 

Tapasztalt és/vagy tanult hirdetési felelőst keresünk MARKETING és SEO területre 
távmunkában (kb. 10 - 20 óra/hét.) 
 
Feladatok: 
IT szolgáltató SEO és marketingtevékenysége hatékony és profi módszerekkel. 
 
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 munkatársat keresünk. 
Táblázatkezelő, és filekezelő szoftver rutinos használata alapfeltétel. 
 
Próbaidőre heti 20 eFt, próbaidő után heti 50 eFt vagy alku szerinti fizetésért. 
Számlaképesség előny, de nem feltétel. 
A gyors, világos és szabatos kommunikáció magyar vagy más nyelven alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói színvonal"-nál részletesebben a szoftverekre 
amelyek 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 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/pr_public_relations_web_social_media_seo_munkatarsat_keresunk_tavmunka_re
szmunkaido/magyarorszag/5938696 

PR, public relations (web, social media, SEO) munkatársat 
keresünk (távmunka, részmunkaidő) 

Hirdetés, marketing, SEO területre, 
távmunkában munkatársunkat keressük, kb. 10 - 20 óra / hét. 
 
Feladatok: 
IT jellegű vállalkozás webes + social media megjelenésének kezelése, a marketing 
tevékenység támogatása. 
( Technikai feladatok: profilok létrehozása; 
tartalom előállítása: szövegírás, képek készítése; 
tartalomkezelés: file manager + táblázatkezelő; 
SEO: ... ) 
 
A szükséges alapismeretekkel rendelkező gyorsan tanuló kezdőt is szívesen látunk, 
ismereteinek részletes bemutatása esetén. 
 
Önálló koncepció kialakítására képes, saját munkájával és kommunikációjával szemben is 
igényes munkatársunkat keressük távmunkában és részmunkaidőben. 
 
Próbaidőre heti 20 eFt, 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 fenti területen szerzett tapasztalataira, a "felhasználói 
színvonal"-nál részletesebben a szoftverekre, amelyek 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  



 

 

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! 

 

Kategória: Adminisztráció / Irodai munka 

Terület: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, 
Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/ugyviteli_tavmunka_reszmunkaidoben_vagy_alkalmilag_kiemelt_fizetesert_sza
mlakepeset/magyarorszag/5556745 

Ügyviteli távmunka, részmunkaidőben vagy alkalmilag, 
kiemelt fizetésért 

Ügyviteli feladatok ellátására keresünk alkalmi jelleggel vagy részmunkaidős alapon, kiemelt 
fizetésért munkatársat, otthoni számítógéppel, file-kezelő ismerettel, számlaképesen. 
A számlaképesség előny. 
 
Jelentkezés: szakmai pályafutása, a bérigénye, és a konkrét számítógépes ismeretei. (azon túl, 
hogy "felhasználói") 

  



 

https://neuvoo.hu/view/?jpos=&jp=1&id=e89eaf7c017d&lang=hu&k=reszmunkaido&nb=tru
e&reqid=c5fd41e021b5443f134d5dc9a4e19317&splitab=1&action=emailAlert 

 
Administrative Assistant  

 
Serendi  
Kecskemét, Hungary 
 

A PPG a világ vezető bevonat gyártó vállalata. A lopakodó repülőgépek speciális bevonatától 
a Mercedes autók festéséig számos területre szállít egyedi iparági megoldásokat. 

A céget 1883-ban alapították, központja Pittsburgh-ben található és világszerte közel 70 
országban van jelen. 

Hazánkban a PPG több üzletágban is képviselteti magát: ipari gyártók használják speciális 
festékeinket és bevonatainkat, illetve a legnagyobb hazai autógyárak is a PPG festékeivel és 
egyedi technológiájával - a Trilak munkatársainak szakmai vezetésével - festik az itthon 
gyártott autókat. 

Jelenleg Partnerünk kecskeméti csapatába keresünk kollégát 

Adminisztratív Asszisztens munkakörbe 

Feladatok : 

  A commercial service team adminisztratív támogatása  
  Projektek adminisztrációja és koordinálása  
  Megrendelések és beszerzések intézése  
  Vevőszolgálati feladatok ellátása  
  Vezetői asszisztensi feladatok ellátása  
  Prezentációk kidolgozása és előkészítése (idegen nyelven)  
  Külső-belső kommunikáció  
  Csoportos rendezvények, ügyfélmarketing tevékenységek szervezése  
  Általános ügyintézés  
 
 
 
 



 

Elvárások:  
 
  Érettségi  
  Angol és / vagy német nyelv középfokú ismerete (magasabb szintű nyelvtudás előny)  
  Számítógépes ismeretek (MS Office használata)  
  Precizitás, pontosság  
  Önálló munkavégzés  
  Kiváló kommunikációs készség  

Amit kínálunk: 

  Akár részmunkaidőben végezhető tevékenység  
  Dinamikus csapat  

Munkavégzés helye: 6000, Kecskemét, Nagy Lajos király körút 22. 

Information for Recruitment Agencies: 

PPG CEE as well as all related entities (in the following PPG) do not accept any candidate 
submission from unsolicited third parties. 

Candidates presented by unsolicited third parties (such as recruitment agencies, head hunters 
etc.), will not be entered into the recruitment process and will not be considered further. 

Further on, no contractual relationship will result out of such a submission between PPG and 
a third party. PPG is not obligated nor willing to pay any fee to third parties submitting 
candidates in this manner. 

Data Processing : 

PPG CEE (the Group) are proud to be an equal opportunities employer. We are committed to 
providing equal access to employment opportunities to all prospective employees within the 
recruitment process. 

The Group complies with and supports all national and local laws pertaining to non-
discrimination. Please note that the Group is supported by Serendi for Talent Acquisition 
Services. 

As their Recruitment Process Outsourcing provider Serendi is exclusively in charge of the 
above-mentioned position. Your data is handled according to the compliance guidelines of the 
Group. 

Please see the Recruitment Data Privacy Statement for more information. If you have any 
questions your recruiter will be happy to help. www.serendi.com 



 

 
 

https://www.careerjet.hu/jobview/1ec1924065a9d9216a376aa22507a41e.html 

Irodai ügyintéző 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Munkatársat keresünk irodai ügyintéző pozícióba, részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatásra. 
Érettségi bizonyítvány, erős aktív angol és/vagy német nyelvtudás, számítógépes ismeretek, 
jó kommunikáció, gyors, pontos munkavégzés, elvárás.  

Feladat: online szállásfoglalás és az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyintézés, adminisztráció. 
Munkarend: H-P, napi 4 órás időtartam  

Jelentkezés önéletrajzzal, órabérigény megjelölésével. 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/informatikai_vallalkozashoz_ugyintezot_keresunk_tavmunka_reszmunkaidos/ma
gyarorszag/5709897 

 

Informatikai vállalkozáshoz ügyintézőt keresünk 
(távmunka, részmunkaidős) 

Kitűnő szervezőképességű általános vállalkozási ügyintézőt keresünk informatikai 
vállalkozáshoz távmunkában. 
 
Jelentkezés a feladás helyén, a 
- tanulmányai, 
- eddigi munkái, 
- a valós és konkrét informatikai ismeretei, 
- (heti) bérigénye, várható munkakezdés és munkarendje bemutatásával. 
 
A fentiek alapján 5 napon belül visszahívjuk. 

  



 

https://www.workania.hu/allas/mcs-tanacsado-kft/O3899067?rid=fe5e630b9fae135b&run=ols 

Otthoni Telefonos Értékesítő 

MCS Tanácsadó Kft. 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

- telefonon kell értékesíteni az általunk forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat  
- minden munkakezdéskor be kell jelentkezni hozzánk 
- cégekkel kell felvenni telefonon a kapcsolatot (minimum 60 cég / nap)  
- egy script (mintaszöveg) segítségével kell felkelteni az igényüket és kiajánlani részükre a 
problémájukra megoldást jelentő termékeket, szolgáltatásokat  
- napi átlagban minimum 4 (optimálisan 6-7) órát kell dolgozni, a 8 és 17 óra közötti 
időszakban 

Egyéb béren kívüli juttatások 

- stabil cégháttér: cégünk az MCS Tanácsadó Kft. több mint 26 éve (1994 óta) működik  
- a termék rendkívül hasznos, jól eladható - a mostani speciális helyzetben kiemelten  
- újszerű, különleges termékekkel foglalkozunk  
- teljes körű, díjmentes betanítást, illetve továbbképzést biztosítunk - mind a termékre, mind 
az eladástechnikára vonatkozóan  
- egyszerű ügyfélkezelő megoldást biztosítunk, amely jelentősen megkönnyíti az Ön 
munkavégzését  
- mert nálunk NEM néhány tízezer Ft-ot tud keresni havonta otthoni munkával, hanem jóval 
többet! (teljesítményfüggő) 

A kiválasztás befejezésének tervezett időpontja 

2020.04.15. (még 1 nap van hátra) 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

középfokú végzettség érettségivel 

Képzési szak 

telefonos értékesítés 

Egyéb ismeretek 

Microsoft Excel - alapok 



 

Szakmai tapasztalat években 

telefonos értékesítési tapasztalat 

Készségek és személyes tulajdonságok 

- min. 1 éves telefonos értékesítési tapasztalat szükséges (kérjük, ha ezzel nem rendelkezik, 
akkor NE jelentkezzen, mert nem tudunk segíteni)  
- önfegyelem és erős igény az otthoni munkavégzésre (mivel hosszú távra keresünk 
munkatársat)  
- eszközigény: számítógép, internet, mobiltelefon  
- korlátlan beszélgetést biztosító telefonos díjcsomag  
- Excel alapismeretek  
- üzleties és értékesítésközpontú gondolkodás  
- legyen hajlandó és tudjon tanulni – meg kell tanulnia a bevált módszert (termékismeret és 
eladástechnikai ismeret) 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

Értékesítésfejlesztési (tréning, tanácsadás, sales kézikönyvek kidolgozása) tevékenységet 
végzünk, ahol célunk az ügyfeleink igényeinek pontos feltárása, és magas szintű kielégítése.  
Ennek több tényezője van: 
- A KIVÁLÓ ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS 
- Az értékesítéstámogató szervezet 
- Magas szintű értékesítési tudás 

A cég címe 

MCS Tanácsadó Kft. 
Regős u.9. 
1118 Budapest 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Andor Ildikó 
Tel.: +36209320291 
E-mail: Küldje el önéletrajzát 
  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/online_munka_fizetes_euroban/magyarorszag/6112296 

Online munka-fizetés euróban  

Napenergiával kapcsolatos értékesítő munkakörbe keresek munkatársakat. 

Feltétel: 

- internet kapcsolat, 

- számítógép, vagy laptop, 

- tanulási készség, 

- nyitás az új dolgok felé, 

- 3-4 óra szabadidő. 

Euro alapú jutalékos kifizetés. 

06302212023 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/heti_10_oras_telefonos_ugyfelszolgalatos_allas_otthoni_munka/magyarorszag/59
39145 

Heti 10 órás Telefonos Ügyfélszolgálatos Állás Otthoni 
Munka 

Hirdetés helye Magyarország 
Cégnév / szektor  Tokyo Solar Hungary Kft. 
Pozíció  Telefonos ügyfélszolgálatos 
Orientáció  Adminisztráció, irodai munka 
Munkavégzés helye  Távmunka, otthoni munka 
Iskolai végzettség  középiskola 
Nyelvtudás  nem igényel 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
Speciális jelleg  internetes munka 

Telefonos Ügyfélkapcsolati, Ügyfélszolgálatos Állás Otthonról végezhető Munka. Heti 10 
órás, Részmunkaidőben végezhető távmunka. 

Jó kommunikációs képességgel rendelkező munkatársat keresünk telefonos munkakörbe 
otthoni munkavégzésre, Megújuló Energiával foglalkozó céghez. 

Az Ügyfélszolgálatos munkatárs feladata a telefonon, és e-mailen beérkező 
ügyfélmegkeresések kezelése, megválaszolása, a megfelelő munkatárshoz történő továbbítása. 
Napi 2 órás (heti 10 órás) elfoglaltsággal. 

Olyan munkatársat keresünk, aki önállóan tud dolgozni, precíz, megbízható, a munkájára és 
az elvégzendő feladatára igényes. A cég ügyfeleit szereti, részükre ténylegesen szolgáltat. 
Képes felvenni az ügyfél nézőpontját, gyors, jó problémamegoldó képességgel rendelkezik. 

 

Szükséges képességek: 

- jártasság kétirányú ügyfél kommunikációban 

- ügyfélközpontú gondolkodás 



 

- gyors, pontos munkavégzés 

- számítógép felhasználószintű alkalmazásának ismerete 

- kiváló problémamegoldó képesség 

- önálló munkavégzésre való alkalmasság 

- telefonos elérhetőség 

- jó szervezési képesség 

- precíz munkavégzés 

 

Amit kínálunk: 

- Fiatalos, segítőkész csapat 

- Megbízható, stabil alapokon fekvő cég 

- Bruttó bér (heti 10 óra): 75.000 Ft/hó 

- Céges telefon 

 

A jelentkezéseket kizárólag írásban kérjük az alábbi kérdések részletes kifejtésével + 
önéletrajz elküldésével. 

1., 

Fejtse ki részletesen, hogy napenergia hasznosítással foglalkozó cégünknél a napi 
munkavégzés során milyen módon valósítaná meg a cégünket telefonon megkereső ügyfelek 
kapcsán 

a., az ügyfélközpontú gondolkodást? 

b., az ügyféllel történő kétirányú kommunikációt? 

c., a jó problémamegoldó képességet? 

d., a gyors, pontos munkavégzést? 

 



 

2., 

Hogyan végzi a személyes ügyfélkiszolgálást telefonos ügyfelek esetén? 

 

3., 

Ügyfélkiszolgálásban eddig mi volt a legnagyobb hiba, amit elkövetett? Hogyan cselekedett a 
hiba elkövetése után? Miképp értékeli utólag a történteket? 

 

4., 

Miből tudja megállapítani, hogy az ügyfele elégedett ügyfél? 

 

5., 

Fejtse ki részletesen, hogy mitől számít valaki precíz, megbízható, a munkájára és az 
elvégzendő feladatára igényes munkatársnak? És ez a napi munkavégzés során miben 
nyilvánul meg? 

 

A válaszokat és az önéletrajzot az iroda@tokyosolar.hu e-mail címre kérjük, Takács Loretta 
részére. 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/telemarketing_call_center_telefonos_otthonrol_vegezheto_masodallasban_is/mag
yarorszag/6058721 

Telemarketing / call center / telefonos, otthonról végezhető, 
másodállásban is  

Hirdetés helye Magyarország 
Cégnév / szektor  Allianz 
Pozíció  Telemarketing / call center / telefonos 
Orientáció  Táv, alkalmi, diákmunka 
Munkavégzés helye  Bárhol végezhető 
Iskolai végzettség  nem giényel 
Nyelvtudás  nem giényel 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  átlagos 

Profi telemarketinges kollégát keresek biztosítási területre. 

Teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben (napi 4-6 órában) illetve mellékállásban (heti pár 
napban) is végezhető akár otthonról is. 

Feladat: időpont egyeztetés biztosítási és pénzügyi termékek értékesítésének támogatásához. 

Azonnali kezdés. 

Kiemelkedő jövedelem, akár: 

- 100.000 Ft – 200.000 Ft/hó 

Kizárólag komoly érdeklődők jelentkezését várom!!! 

Gajdács Ádám 

30/393-8181 


