
 

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-
1454164?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Frissáru pultos 
munkakörbe 

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,frissességét és lejárati idejét 
- betartja a higiéniai 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/60475/46 

  



 

https://www.profession.hu/allas/aruosszekeszito-on-line-bevasarlas-kecskemet-tesco-global-zrt-
kecskemet-1459966/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

 
Ön a megfelelő kolléga számunkra, 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. 

Áruösszekészítő (on-line bevásárlás) 
Kecskemét 
Mitől nem mindennapi ez az álláslehetőség? 

Kollégáink közvetlen kapcsolatban állnak vásárlóinkkal, akiknek színvonalas 
kiszolgálása és elégedettsége kiemelten fontos a számunkra. Minden nap ezért 
dolgozunk. Ebben a munkakörben Önnek is lehetősége lesz a vásárlóink életét 
megkönnyíteni. Rugalmas időbeosztással, akár 4, 6, vagy 8 órás teljes- vagy 
részmunkaidős lehetőséggel is várjuk.  

Munkaköri feladatok 

 Szeressen vásárolni és munka közben legyen barátságos az eladótérben a vevőkkel 
 Úgy válogassa a termékeket, mintha saját magának vásárolna be – a legnagyobb 

gondossággal 
 Előfordul, hogy nehéz árut kell a bevásárló kocsiba rakni (pl. több liter üdítő), ezért 

legyen jó kondícióban, hogy ezeket meg tudja emelni. 
 Reggeli műszakbeosztáshoz tudjon alkalmazkodni. 

Miért fogja szeretni ezt a munkát? 

 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% dolgozói kedvezményt adunk minden vásárlásból (3 hónap után) 
 Nálunk mindenki a csapat tagja, meghívjuk családi napokra, rendezvényeinkre, 

sportnapra 

 

 

 



 

Bér és juttatások 

Kollégáink munkabére az alábbi tényezőkből tevődik össze: alapbér + pótlékok + 
juttatások 
Kezdőbér, az első 3 hónapban: Bruttó 214.000 Ft/hó 
Beálló bér - automatikus béremelés a 4. hónaptól, ezzel értékeljük 
elköteleződésed: Bruttó 225.000 Ft/hó 
Pótlékok: A pótlékok mértékét a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve 
határozza meg. 
Juttatások: 

o próbaidő lejárta után: bruttó 16.000 Ft értékű választható csomag. (pl.: SZÉP 
kártya bármely alszámla, egészségpénztár, Tesco utalvány, Egészségbiztosítás) 

o 3 hónap után: 10% dolgozói kedvezmény Tescós vásárlások után (akár 
240.000 Ft kedvezmény évente). 

MENNYI LEHET A FIZETÉSEM A 3. HÓNAP UTÁN? Nézzünk egy példát*: 
  
Beálló alapbér (bruttó Ft/hó): 225.000 Ft 
+20 óra túlóra (bruttó): 39.716 Ft 
Összesen (Bruttó Ft/hó): 290.797 Ft + bruttó 16.000 Ft Cafetéria 
*A példa teljes munkaidős munkaviszonyra vonatkozik és egy hónapra vetített, 
átlagosan számított pótlékokat szemléltet. 
Az elérhető jövedelem tényleges mértéke összegszerűen a munkavállaló pótlékkal 
érintett órákban történő munkavégzésnek mértékétől függ. 
  

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Anyagmozgatás, Rakodás 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Talfája út 1.  



 

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 

  



 

 

http://igaziallasok.hu/VOPVVMVT/bolti_elado_kecskemet 

Bolti eladó 

Elvárt gyakorlati idő: nincs 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 157 950  
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: általános iskola szakmunkásképző szakiskola 
Érvényesség időtartama: 2020.02.26 - 2020.03.25 
Közvetítés időtartama: 2020.02.26 - 2020.03.25 
Foglalkoztatás időtartama: 2020.02.26 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 
Munkarend: állandó délelőtti műszak 
Speciális követelmények: Részmunkaidőben 4 vagy 6 órában 
A munkakörhöz kapcsolódó juttatások: Munkaruha 

Foglalkoztató neve: Házi rétes Kft. 
Képviselő neve: Tóthné Vígh Andrea 
Képviselő elérhetőségei: +36 30 215-32-52 tothnevighandrea@gmail.com 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Erdősi Imre utca 4 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Telefonon: 30/215-32-52 

  



 

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://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. 



 

http://igaziallasok.hu/VOQMMUOS/elelmiszer_elado_kecskemet 

Élelmiszer eladó 
Elvárt gyakorlati idő: 0 év felett 1 évig 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 110 000 

Állománycsoport: szakmunkás 

Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 

Elvárt iskolai végzettség: szakiskola szakmunkásképző 

Érvényesség időtartama: 2020.03.10 - 2020.04.08 

Közvetítés időtartama: 2020.03.10 - 2020.04.08 

Foglalkoztatás időtartama: 2020.03.10 - 

Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 

Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 4 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 

Munkaidő kezdete (óra:perc): 14:00 

Munkarend: állandó délutáni műszak 

Speciális követelmények: 4 vagy 6 órában részmunkaidőben végezhető  

 

Foglalkoztató neve: KIRÁLY SÁNDOR 

Képviselő neve: Király Sándor 

Képviselő elérhetőségei: +36 30 422-7884 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Kodály Zoltán tér 9 Egy helyen történő foglalkoztatás 

Állásegyeztetés helye: 6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 9. fsz. 1 Fornetti üzlet  

  



 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=86beecc8d98292b2&ad
vn=8501016028563017 

P&G Professional – Értékesítő specialista 
Professional support s.r.o. - Magyarország 
A takarítás és a higiénia minden vállalkozó munkájának alapvető része a szolgáltatói 
szektorban. Egyre többen a piacon lévő legjobb termékekre támaszkodnak, mint a Jar, Ariel, 
Lenor és a Mr. Proper.  
 
Ezért mi is új munkatársakat keresünk Szlovákia és Magyarország területére értékesítési és 
tanácsadói munkakörbe az egészségügyi, szolgáltatói és a vendéglátói szektor területén.  
 
Mi vár Önre?  
Az Ön feladata az adott régió ügyfeleivel való közvetlen kapcsolat és a termékek 
forgalmazásának bővítése lesz. Mit kell ezalatt elképzelni?  

 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel 
 Megtanítjuk, hogyan nyerje el az új partnerek figyelmét és bizalmát 
 Megtanítjuk Önnek a becsületes és tisztességes üzleti készségeket 
 Kedves és nyitott kollégák csapatában fog dolgozni 
 Olyan megbízható, népszerű és keresett márkákkal fog dolgozni, mint a Jar, Ariel, 

Lenor stb. 

 
Milyen ismeretekkel és készségekkel kell rendelkeznie?  
 
Nekünk nem az a fontos, hogy dolgozott-e már ilyen munkakörben. Jó kommunikációs 
készségű és a munkájára igényes embereket keresünk minimum érettségivel. A legtöbb dolgot 
úgyis megtanítjuk Önnek a hosszútávú P&G által garantált képzési programban. 
Csapatunkban dolgoznak újoncok középiskola elvégzése után és 30 éves tapasztalattal 
rendelkező matadorok is, tehát semmi aggodalom!  
Ha beszél angolul az kiváló. Bevonhatjuk Önt a nemzetközi képzési programokba és felveheti 
a kapcsolatot munkatársainkkal más országokból.  
Mit kínálunk Önnek?  
 
Az üzlet a win-win alapszabályain alapul. Mi is win-win kapcsolatot szeretnénk kialakítani. 
Ezért állandó és hosszútávú munkaviszonyt kínálunk. Ösztönözni fogjuk Önt a legjobb 
eredmények elérésére, ugyanakkor egy fix alapot biztosítunk, amely lehetővé teszi, hogy a 
munkára és ne a mellék-keresetekre összpontosítson. Tehát nincs jutalékos értékesítés.  
Tanul? Van családja? Ez mellett tud utazni a térségben? Beszéljünk a részmunkaidős 
munkáról.  
Az autó, a számítógép stb. nem jelent előnyt, ez a kereskedő általános felszerelése. Magától 
értetődőnek tekintjük.  
 



 

Küldje el az önéletrajzát és egy rövid ismertetést miért szeretne nálunk dolgozni. Minél 
hamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.  
Bízunk benne, hogy találkozunk.  
Professional support  
A P&G Professional szerviz és forgalmazási partnere  



 

 
 

 

 

SZAKMUNKA 

  



 

http://igaziallasok.hu/VOQMMUPM/kocsi_es_arukisero_kecskemet 

Kocsi és árukísérő 

ÁRUKÍSÉRŐ - részmunkaidős 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 161 000 

Állománycsoport: betanított munkás 

Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 

Elvárt iskolai végzettség: általános iskola 

Érvényesség időtartama: 2020.03.09 - 2020.04.09 

Közvetítés időtartama: 2020.03.09 - 2020.04.09 

Foglalkoztatás időtartama: 2020.03.16 - 

Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 

Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 

munkavállalónak ledolgozandó) 

Munkaidő kezdete (óra:perc): 0600 

Munkarend: kötött nappali munkavégzés 

Speciális körülmények: Nehéz fizikai munka 

Foglalkoztató neve: INTER SILVER KFT. 

Képviselő neve: Kiss György 

Képviselő elérhetőségei: intersilver01@gmail.com 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Cash&Carry (Ceglédi úti körforgalomnál) tanya. Több 

helyen történő foglalkoztatás. 

Állásegyeztetés helye: Email-ben önéletrajzzal: intersilver01@gmail.com 

  



 

https://aprohirdetesingyen.hu/alkalmi-munka/20377018/helyettes-takarito 

Helyettes takarító 
Kecskeméten keresünk helyettes (beugrós) takarítónőt bankfiók takarítására, 
részmunkaidőben, napi 3-6 órában a délutáni órákra. Jelentkezni telefonon vagy e-mailen.  
 

Telefonszám: 06 30 3748139 
 

 

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.   



 

http://igaziallasok.hu/VOQMMSUM/intezmenyi_takarito_es_kisegito_kecskemet 

Intézményi takarító és kisegítő 

TAKARÍTÓ - RÉSZMUNKAIDŐS 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 121 500  

Állománycsoport: betanított munkás 

Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 

Elvárt iskolai végzettség: általános iskolai végzettség 

Érvényesség időtartama: 2020.03.06 - 2020.04.06 

Közvetítés időtartama: 2020.03.06 - 2020.04.06 

Foglalkoztatás időtartama: 2020.03.16 - 

Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 

Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 

Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 

Munkarend: kötött nappali munkavégzés 

Speciális követelmények: Magára és környezetére igényes munkavállalók jelentkezését 
várják. 

Foglalkoztató neve: PRIMA-PROTETIKA Kft. 
Képviselő neve: Körözsi Pálné 
Képviselő elérhetőségei: berugy@prima-protetika.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Szent István körút 48. Egy helyen történő 
foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Takarítónő jeligével önéletrajz küldése: berugy@prima-protetika.hu 

  



 

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.profession.hu/allas/raktari-dolgozo-cba-l-es-f-kft-kecskemet-
1456707?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

CBA L és F Kft.  

Raktári dolgozó 
Kecskeméti  CBA Prima élelmiszerboltunkba  gyakorlattal rendelkező, nehéz 
fizikai  raktározási feladatok ellátására raktári dolgozó kollégákat keresünk azonnali 
kezdéssel teljes és részmunkaidőre is. A VASÁRNAPI PÓTLÉK KIFIZETÉSE 
100%-OS MÉRTÉKŰ.  

Állás, munka területe(i): 

 Szakmunka 
 Raktáros, egyéb raktári szakmunka 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

  



 

http://igaziallasok.hu/VOPVVNMO/konyhai_kisegito_kecskemet 

Konyhai kisegítő: 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 90 000  
Állománycsoport: betanított munkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakiskola szakmunkásképző általános iskola 
Érvényesség időtartama: 2020.02.26 - 2020.03.25 
Közvetítés időtartama: 2020.02.26 - 2020.03.25 
Foglalkoztatás időtartama: 2020.02.26 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 4 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 
Munkarend: állandó délelőtti műszak 
Speciális követelmények: Részmunkaidőben 4 órában 
A munkakörhöz kapcsolódó juttatások: Munkaruha 

Foglalkoztató neve: Házi rétes Kft. 
Képviselő neve: Tóthné Vígh Andrea 
Képviselő elérhetőségei: +36 30 215-32-52 tothnevighandrea@gmail.com 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Erdősi Imre utca 4 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Telefonon: 30/215-32-52 

 

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
8152561728323884510?ckey=r%C3%A9szmunkaid%C5%91&rgn=261&pos=11&elckey=4
915463001898665715&p=1&sid=-
2383735432692500970&age=165&relb=100&brelb=100&bscr=17890%2C943221118&scr=
17890%2C943221118&iid=887426983108455955 

Megváltozott munkaképességű konyhai 
kisegítő - országos  
Étterem üzemeltető vállalat részére rugalmas beosztással  

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ  

kollégák jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókban  

Kecskemét: konyhai kisegítő  

Milyen feltételekkel csatlakozhatsz hozzánk? 

 megváltozott munkaképességű státusz  
 8 általános iskolai végzettség  
 megbízható, precíz munkavégzés  

Mit biztosítunk a számodra? 

 határozatlan idejű munkaszerződés + cafeteria  
 munkaruha  
 meleg étkezés (ebéd) 
 3 havonta mosópor  

Munkavégzés ideje: hétfőtől péntekig rugalmasan, részmunkaidőben  

 

 

  



 

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.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://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 

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_arufeltoltoi_munka_102566381.htm 

Kecskeméti árufeltöltői munka 

Kecskeméti hipermarket áruházba fizikai munkára munkatársat keresünk napi 6 órában.  

Feladat:  
- üdítőipari termékek polcba és hűtőbe való áru kitöltése előírás szerint  
Betanítás utáni azonnali munkakezdéssel.  
(utazási költségtérítést nem áll módunkban finanszírozni)  

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a kozpont@fieldmen.hu e-mail címen.  
Bővebb infó: 06704505531  



 

 

Irodai munka 

 



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=r%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&sort=date&vjk=9
a48cfee60789f25 

Adatrögzítő 
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét 
 

Mit várhatsz el tőlünk? 

 Kiemelkedő és tervezhető kereseti lehetőség. 
 Teljesítményarányos munkaidő, előre tervezhető időbeosztás. 
 Stabil, hosszú távú munkalehetőség! Szakmai fejlődés. 
 Modern, irodai környezet, inspiráló közeg. 
 Azonnal elérhető eredmények. 

Mit kérünk Tőled? 

 Napi 2-4 óra munkavégzés. (minimum heti 12 óra) 
 Légy igényes, adj magadra. 
 Gyorsaság, pontosság és precizitás. 
 Önállóság mellett, erős csapatszellem van benned. 
 Felsőfokú végzettség nem elvárt, de előnyt jelent! 

FELADATOK, melyek Rád várnak 

 Információk elemzése és javaslatok kidolgozása, 
 Beérkező ügyfél igények kiszolgálása és adminisztrációja, 
 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új megoldások kidolgozása, 

Az elvárások igazak Rád? 

Úgy érzed lételemed a kommunikáció? 

Szeretsz segíteni, változatos helyzeteket megoldani? 

Ha magadra ismertél, akkor jelentkezz hozzánk fényképes önéletrajzzal. 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos 

  



 

 
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.careerjet.hu/jobview/37a1f4fb10e451f85e3b144dbfe2280e.html 

Általános asszisztens 

Megye: Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Részmunkaidős foglalkoztatásra, általános irodai feladatok ellátására keresünk asszisztenst. 
Feladatai: postázás, fénymásolás, beszerzés. Intelligens, kreatív pályázót várunk. 
Munkaidő: H-P napi 4 óra Bérezés: órabérben 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://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://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://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=2dd87e6d0031124d 

Call Centeres, telefonos értékesítő 
Kiss Barbara egyéni vállalkozó - Kecskemét 

< Több éve sikeresen működő, saját vállalkozásomba keresek telefonos kollégát 2 órás 
munkavégzésre. Másodállásban, akár változó munkarendben, határozatlan időre. Rugalmas 
munkaidő beosztással. 

< A hátteret a legnagyobb piacvezető cég biztosítja, amelyben alvállalkozó vagyok. Az 
ágazat: pénzügyi terület, adókedvezmények, nyugdíjprogramok, támogatások és egyéb 
megoldások. Magánszemélyek és cégek részére. 

Elvárások: 

- Nagyon jó kommunikáció és beszédtechnika. Jó kapcsolatteremtő képesség. Kellemes 
orgánum. 

- Pontos, precíz, megbízható munkavégzés. 

- Tanulási hajlandóság, szorgalom. Nyitottság az új trendek elsajátítása felé. 

- Számítástechnikai és erős facebook használat ismerete. 

- Pénzügyi területen szerzett tapasztalat előnyt jelenthet, de nem feltétel. 

- Minimum érettségi! 

- Feltételekkel a későbbiekben, akár otthonról is végezhető. 

Mit ajánlok: 

- Partnerségen alapuló munkakapcsolatot, hosszú távon. 

- Ingyenes képzés, tanulási fejlődési lehetőség. 

- Irodai körülmények, biztosítottak. 

- 2 órás (bruttó) munkabér + teljesítmény arányos jutalék. A jövedelmednek csak te szabsz 
határt, azaz nincs felső limit. 

- Inspiráló versenyek, és jutalmak, előrelépési lehetőség. 

- Hosszú távon pedig, lojalitás program. 

Munkavégzés helye: Kecskemét 



 

Jelentkezési határidő: 2020.04.15. 

Ha érzed magadban az elhívatottságot, szeretsz az embereken segíteni, új területeket 
megismerni, inspirál a versenyszellem és egy dinamikus fiatalos csapatnak szeretnél a hosszú 
távú tagja lenni, akkor keress bátran! 

Érdeklődni: 

Fényképes önéletrajzzal: Kiss Barbara területi igazgató 

Állás típusa: Részmunkaidő 

Fizetés: 40 250,00Ft - 50 000,00Ft /hónap 

Tanulmányok: 

 érettségi (Előnyös) 

  



 

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  
  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 

 
 


