
 

 

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 link-re kattintva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERESKEDELEM - MARKETING 
  



 

 https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=3cb6d9c750b68640 

 
ELADÓ, KECSKEMÉT (RÉSZMUNKAIDŐBEN) 
 
A H&M a világ egyik vezető divatkereskedelmi vállalata, mely számos karrierlehetőséget 
kínál. Hiszünk abban, hogy nálunk az alkalmazottak képesek fejlődni, emellett támogatunk 
mindenkit abban, hogy cégünknél elérje a kitűzött céljait. Egy pörgős, izgalmas, változatos 
környezet vár Téged, amely soha nem unalmas!  
 
Készen állsz egy új kihívásra? 
 
Csapatunk folyamatosan bővül, ezért mindig szívesen látjuk az olyan nyitott személyek 
jelentkezését, akik az alábbi pozícióban szeretnék kifejezni magukat: 
  

ELADÓ, KECSKEMÉT 
 
Csatlakozz hozzánk, ha: 

 Nyitott és őszinte vagy az emberekkel, 
 Szereted a gyors tempójú munkavégzést, 
 Rugalmas munkaidőben tudnál dolgozni (több műszakos beosztás vállalása, akár 

hétvégén is), 

…a többit tőlünk elsajátíthatod!  
 
Amit ajánlunk Neked: 
 

 Határozott idejű munkaszerződés a meghosszabítás lehetőségével, 
 Rugalmas munkaidő, 
 Bónusz új dolgozók ajánlásáért,  
 Állandó, 25% személyzeti kedvezmény Neked és plusz egy családtagodnak a H&M 

csoport üzleteiben és online, 
 Sport kártya, 
 Cégen belüli tréningek, 
 Lehetőség a cégen belüli fejlődésre (a toborzási folyamataink több, mint 70%-át 

belsőleg végezzük), 
 Esély arra, hogy megtapasztald a H&M egyedi kultúráját. 

 
 
 



 

A H&M-nél csak Te szabhatsz határokat a karrierlehetőségeidnek!  
A személyes növekedésed ugyanolyan fontos számunkra, mint vállalatunk! 
Felkeltettükaz érdeklődésedet? Most itt a lehetőség egy rendkívüli karrierre! 
Jelentkezz most, és kezdj el dolgozni a saját stílusodban! 
Ha többet szeretnél megtudni cégünkről, akkor látogass el a www.hm.career.com. weboldalra. 
  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=4d033d32a2ba7b05 

 

Magas fizetés - promóter - 200.000-400.000 Ft 
Benks Kft. - Kecskemét 
 

Kecskeméti áruházainkba keresünk 10 fő promótert – vásárló tájékoztatót, heti 5 napos, napi 
6 órás munkavégzésre. Érettségi előny de nem feltétel. Amennyiben érettségivel rendelkezel, 
úgy a továbbképzésedet biztosítjuk, hogy a későbbiekben hitelügyintézőként dolgozhass. 
Jelentkezni az alábbi linken lehet, kattints rá vagy másold be a keresődbe és hamarosan hívni 
fogunk. 

Fizetés akár 200.000-400.000 között 

Állás típusa: Részmunkaidő, Folyamatos 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Folyamatos 

Fizetés: 200 000,00Ft - 400 000,00Ft /hónap 

Tapasztalat: 

 nem szükséges: 1 év (Előnyös) 

  



 

https://www.workania.hu/allas/tesco-global-aruhazak-zrt/O3842910 

Online műszakvezető 
 A munkavégzés helye: Kecskemét, Talfája köz 1, 6000 Magyarország 
 Bérfeltételek (bruttó): 251.300 Ft 
 Munkaidő: részmunkaidő 

 

Szakterület megnevezése: 

Kiskereskedelmi működés támogatás 

Főbb feladatok: 

- Munkája során teljes felelősséggel tartozik az irányítása alatt lévő műszakért, priorizálja a 
feladatokat és megszervezi azok ellátását. 

- Odafigyel a folyamatos feladatkiosztásokra mind az áruösszekészítők, mind pedig a sofőrök 
számára, hogy a kiszállítások időben megtörténjenek. 

- Koordinálja a csapattagok munkáját és biztosítja, hogy nagy hatékonysággal végezzék az 
adott műszakban kiadott feladatokat, hatékonyan beosztva a munkaközi szüneteket is. 

- Támogatja a felettesét az üzleti döntések megvalósításában, és biztosítja a csapat jól 
informáltságát 

- Támogatja a csapat toborzási folyamatait 

- Vezetője távollétében megismeri a szükséges információkat, és azokról tájékoztatja 
munkatársait 

- Feladata a területén munkát végzők képességeinek fejlesztése 

- A vállalat által elvárt folyamatoknak és eljárásmódoknak megfelelően az elvégzendő 
feladatokat gyakorlatban is megmutatja. 

- Megbeszéléseket hív össze, amin tájékoztatja a kollégákat a munkájukkal kapcsolatos 
aktuális információkról 

- Támogatja csapatát visszajelzésekkel és tréningekkel, hogy a lehető legjobb színvonalon 
teljesítsenek 

- Felelős az új kollégák betanításáért, harmadik féltől érkező munkavállalókat érintő 
folyamatokért, és a rutinok betartatásáért. 

- Biztosítja, hogy minden tevékenység a törvényi és hatósági elvárásnak megfelelően 
történjen a területén 



 

- Együttműködik az áruházi kereskedelmi és készletgazdálkodási csapatokkal a kiváló 
elérhetőség és a forgalom növelése érdekében. 

- Megoldja a területen felmerült ad hoc problémákat 

- Munkáját a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, saját osztályára vonatkozó 
rutinok, folyamatok, elvárások szerint végzi 

- Betartja a vonatkozó törvényi előírásokat és a Tesco-Global Zrt. belső szabályait. 

Szükséges végzettség: 

Érettségi 

Munkakör betöltésének feltételei: 

- A területhez tartozó folyamatok és rutinok ismerete 

- Számítógépes ismeretek (MS World, MS Excel) 

- Kiváló kommunikációs készség 

- Több műszakos munkarend vállalása 

- Vezetői tapasztalat 

- Vevőközpontú szemlélet 

Előnyt jelent: 

kereskedelmi tapasztalat 

alapvetõ fogyasztóvédelmi ismeretek 

B kategóriás jogosítvány 

  



 

 

 

 

SZAKMUNKA 
  



 

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! 
! ! 

0630/662-8716 

  



 

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! 

06306628716 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takarito_Kecskemet_99939858.htm 

Kecskemétre irodaház takarítására keresünk takarítót. Napi 4 óra ( délután ). Munkarend: 
hétfőtől-péntekig.  
Bejelentett munkaviszony, nettó 750, - Ft/óra.  
Érdeklődni telefonon: Róta Béla+36202098989 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritioi_allas_1300ft_ora_84463124.htm 

Vendéglátó egységbe napi 2-3 órára takarítót keresünk.  
Érdeklődni:70/5898382 

 

  



 

 

Irodai munka 
  



 

https://www.profession.hu/allas/telefonos-kintlevoseg-kezelo-credit-line-group-kft-
kecskemet-1428617/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Telefonos kintlévőség kezelő 
Elsősorban olyan személyek jelentkezését várjuk, aki határozott kommunikációval, 
erős egyéniséggel rendelkeznek!  

Főbb feladatok, munkák:  

 ügyfelek telefonon történő felkeresése 
 részletfizetési megállapodások megbeszélése, nyomon követése 
 adatbázis kezelése 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

 érettségi 
 határozott kommunikációs fellépés 
 teljesítményorientált gondolkodásmód 
 talpraesett személyiség 
 dolgozni akarás 

AMIT KÍNÁLUNK:  

 folyamatos szakmai fejlődési lehetőség biztosítunk, egyénre szabottan 
 fiatalos, dinamikus csapat 
 modern irodai környezet 
 hosszú távú bejelentett munkalehetőség 
 folyamatosan bővülő adatbázis 
 teljes munkaidős beosztás 
 jó kereseti lehetőség 
 azonnali munkakezdési lehetőség 

Erkölcsi fedhetetlenséget igazoló bizonyítvány szükséges a pozíció elnyeréséhez!  

MUNKAIDŐ:  

 8 órás, 6 órás 

FIZETÉS:  

 Nettó 180.000, - HUF + jutalék 

 



 

Állás, munka területe(i): 

 Bank, Biztosítás, Bróker 
 Banki, Biztosítási szakügyintéző 
 Pénzügy, Könyvelés 
 Követelés kezelés, Behajtás 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 
 Kintlévőség kezelő 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét, Kisfaludy utca.  

  



 

https://www.profession.hu/allas/vevoi-kapcsolattarto-oras-impc-personnel-hungaria-kft-
kecskemet-1425906?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Nemzetközi nagyvállalat kecskeméti gyárába – folyamatos bővülés miatt – keresünk 
tapasztalattal rendelkező kollégát az alábbi munkakörbe:  

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (NAPI 6 
ÓRÁS MUNKAVÉGZÉS) 

 
 

FELADATOK 

 A belföldi vevői rendelések és szállítások koordinálása, továbbá az elosztó és központi 
raktárak közötti áruáramlás biztosítása. 

 Rendelésfeldolgozás, kiszállítás szervezés 
 Raklapnyilvántartás 
 Kapcsolattartás a területeti képviselőkkel, partnerekkel 
 Értékesítéssel kapcsolatos információk összegzése, jelentések, statisztikák előkészítése 
 Kapcsolattartás a társosztályokkal 
 Anyagáramláshoz kapcsolódó dokumentáció elvégzése 

KÖVETELMÉNYEK 

 Középfokú végzettség (felsőfokú előny) 
 Alapfokú angol nyelvtudás 
 MS Office ismeret 
 Jó problémamegoldó és hatékony kommunikációs képesség 
 Precizitás, igényes munkavégzés 

AMIT MEGBÍZÓNK NYÚJT 

 Modern munkakörnyezet - új gyárépület 



 

 Versenyképes alapbér + havi teljesítmény bónusz + havi jelenléti bónusz + cafetéria 
 Folyamatos fejlődési lehetőség nyelvi és szakmai képzések formájában 
 Multinacionális vállalati háttér, támogató, különösen emberbarát közeg 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I) 

 Szállítás, Beszerzés, Logisztika 
 Logisztikus, Fuvarszervező 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 
 Vevőszolgálat 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 

Kecskemét 

Várjuk fényképes önéletrajzát a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a 
pozíció pontos megnevezését: VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (Napi 6 órás munkavégzés), 
Kecskemét 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=e86e2c9d0fe670b1 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  
 

könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Petőfi Sándor utca 24.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (olvasószolgálati tevékenység, 
tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás-, apasztás, állomány-
ellenőrzési feladatok, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok 
ellátása, kapcsolattartás a kecskeméti székhelyű Katona József Megyei Könyvtárral, részvétel 
a művelődési ház egyéb feladataiban. Az önkormányzati rendezvények esetén a 
művelődésszervező segítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat 
megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a 
településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. 
A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő ellátása.  

 

 

 



 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) végrehajtási rendeletei az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium, Könyvtáros / informatikus könyvtáros/ könyvtáros asszisztensi/ 
segédkönyvtáros szakképesítés,  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• művelődésszervezés, könyvtárvezetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
• ECDL  
• B kategóriás jogosítvány  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,  
• iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata  
• az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi 
jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás  
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
• nyilatkozat arról, amennyiben a pályázatot elbíráló képviselő-testületi ülésen zárt ülés 
tartását kéri  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző 
nyújt, a 06-76/579-000/21 -os telefonszámon. 

 

 

 

 



 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Helvécia Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (6034 Helvécia, Sport utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: A0/6093-8/2019 , valamint a munkakör 
megnevezését: könyvtáros.  
vagy 
• Elektronikus úton Helvécia Nagyközség Önkormányzata részére a hivatal@helvecia.hu E-
mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról - a benyújtott pályázat alapján, vagy személyes meghallgatást követően – 
Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.helvecia.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 24.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 
által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

  



 

https://tutimunkak.hu/allas/penzugyi-tanacsado-15/ 

Pénzügyi tanácsadó 

Kecskeméti irodánkba keresünk 3-4 mellékállású munkakörbe, illetve 1-2 főállású 
munkakörbe, fiatalos, precíz, céltudatos, határozott, önálló munkavégzésre képes 
személyeket. 

Minimum végzettség érettségi. Előny a diploma, és az angol, német, francia, illetve olasz 
nyelv ismeret! 

 

Munkakörök: 

– Adatrögzítés, Igényfelmérés 

– Biztosítási, Pénzügyi termékek értékesítése 

– Értékesítési vezető 

 

Amit biztosítunk: 

– ingyenes folyamatos képzések 

– fiatalos légkör 

– rugalmas munkaidő 

– írásban garantált karrier (pozíció függő) 

– termelés alapú fizetésemelés 

 

Jelentkezését várom fényképes önéletrajzát csatolva az allfinanz.segitseg@gmail.com email 
címre! 

  



 

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 
  



 

http://napiallas.hu/ltnpnkktr_chat-operator-kecskemet 

Chat operátor 
Megye: Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Irodai munkavégzésre, részmunkaidőbe (4 óra) keresünk perfekt angol és német nyelvtudással 
rendelkező chat operátort.  

Bérezés: teljesítményalapú 

Kifizetés: heti rendszerességgel  

Jelentkezés önéletrajzzal. 


