
 

 

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://www.profession.hu/allas/elado-penztaros-monor-tiszakecske-lajosmizse-kecskemet-
kiskunfelegyhaza-penny-market-kft-kecskemet-
1435578?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

 

Vállaljon részt Ön is sikereinkben! Vállalatunk, a Penny Market Kft. (www.penny.hu) 
Magyarország egyik vezető, immár 1996 óta folyamatosan bővülő diszkontlánca, jelenleg 
223 üzletet üzemeltet országszerte. 

Érdeklik Önt a kereskedelmi folyamatok? Szívesen dolgozna a lakóhelye közelében egy 
jó csapatban? Hosszú távon tervez és szeretne fejlődni?  

 

Csatlakozzon hozzánk  

Eladó-pénztáros 
pozícióba a monori; tiszakécskei; lajosmizsei; kecskeméti és kiskunfélegyházi  üzletünkben! 

 
Az Ön feladatai: 

 A vásárlók segítőkész kiszolgálása 
 Pénztári munka 
 Helyben sütött pékáru sütés 
 Áruk folyamatos feltöltése 
 Göngyölegek kezelése 
 Az üzlet rendezettségének folyamatos biztosítása 

Az Ön profilja: 

 Vevőközpontúság 
 Pontos és alapos munkavégzés 
 Állóképesség 

Amit kínálunk Önnek: 

 Heti 20 órás műszakban bruttó 131.000 Ft kezdő fizetés 
 Heti 30 órás műszakban bruttó 188.500 Ft kezdő fizetés 
 Heti 40 órás műszakban bruttó 244.000 Ft kezdő fizetés 



 

 Hűségjutalom az első 6 hónapra összesen bruttó 90.000 Ft 
 Próbaidő után nettó 14.000 Ft értékben SZÉP kártya havonta, teljes munkaidő esetén 
 Teljesítményösztönző prémiumok havonta és negyedévente 
 Bérpótlékok: műszakpótlék +30%, vasárnapi pótlék +50% 
 Egyéb juttatások és kedvezmények (mobil szolgáltatás, kedvezményes sportolás) 
 Hosszútávú, biztos munkahely 
 Szakmai fejlődés és előrelépési lehetőség 

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedő, Eladó 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

 Általános iskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét, Monor; Tiszakécske; Lajosmizse; Kecskemét, Kiskunfélegyháza  

  



 

 

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 

  



 

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

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

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

  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobview/c331381a7d7f6dfbc398145c8e2855a2.html 

 

DOLGOZZ A MCDONALD'S -BAN - 1100 Ft-os órabér 
Iroda Bács - Kiskun megye - Kecskemét 
Munka típusa: McDonald's éttermi munkatárs 
Időbeosztás Hétfőtől vasárnapig bármelyik nap tudsz dolgozni! 😉 
Rugalmas munkaidő, akár részműszakokkal is, alkalmanként 4-6-8 órás munkavégzés! 
Fontos, hogy heti 2-3 napot tudj vállalni délelőtt vagy délután és hétvégén is tudj dolgozni! 
Leírás Dolgozz Te is Magyarország vezető gyorsétterem hálózatánál! 🍔🍟   
 
Feladat: 
📋vendégek rendelésének felvétele 
📋pénztárgép kezelése (ha elmúltál már 18 éves) 
📋konyhai feladatok (ételek előkészítése, elkészítése, részfeladatok elvégzése) 
📋pakolás, munkaterület tisztán tartása 
 
Amit kínálunk: 
- rugalmas munkaidő, részműszakok 
- stabil, megbízható munkahely 
- ingyenes munkaruházat 
- karrierlehetőség, emelkedő fizetéssel (kezdő fizetés bruttó 1100 Ft/óra, később akár br. 1430 
Ft-ot is kereshetsz óránként) 
- remek csapat, kiváló hangulat. 
 
Te vagy az ideális jelölt, ha: 
✅18. életéved betöltötted, 
✅nappalis jogviszonnyal rendelkezel 
✅passzív félévesként is jelentkezhetsz, ha nem múltál még el 25 éves, 
✅heti min. 20 órát tudsz dolgozni, hétvégén is, hosszú távon, délelőtt vagy délután 
(egyeztetett beosztás alapján) 
✅pontos és megbízható vagy 
✅lendületes és pozitív vagy, szeretsz új dolgokat tanulni 
✅udvarias vagy, szeretsz emberek között lenni, szeretsz csapatban dolgozni 
 
💵 Bér: 06.00-18.00 között 1100 Ft/óra, 18.00-06.00 között 1430 Ft/óra. 
  Jelentkezés módja: 
✉ Jelentkezz az alábbi e-mail címen: gyuris.vivien@furgediak.hu 
Helyszín Kecskemét, Malom Center 
Életkori kötöttség 18 év felett 



 

Díjazás 1100 Ft/óra 
A munka betöltéséhez önéletrajz szükséges! 
Felelős Gyuris Vivien 
+36703701010 
Kérjük a megadott telefonszámon irodánk nyitvatartási idejében érdeklődj! Köszönjük!  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=3537e8461918a1b1 

Magas fizetés - Promóter - 200.000-400.000 Ft 

Benks Kft. - Kecskemét 

Kecskeméti áruházainkba keresünk 15 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/O3850422 

Pénztáros 
 A munkavégzés helye: Kecskemét, Izsáki út 12, 6000 Magyarország 

 Bérfeltételek (bruttó): 210.600 Ft 

 Munkaidő: részmunkaidő 

 Szakterület megnevezése: 
Kiskereskedelmi működés támogatás  

 Főbb feladatok: 
Megismeri és hatékonyan alkalmazza a feladatköréhez kapcsolódó áruházi szabályokat és 
előírásokat. 
Megismeri és hatékonyan végzi a feladatköréhez kapcsolódó áruházi munkafolyamatokat 
(kódhibás termékek kezelése, fölözési folyamatok, árváltozások és készlethiány kezelése). 
Felelősségteljesen kezeli a fizetőeszközöket és az áruház készleteit, emellett biztosítja a 
vásárlók elsőosztályú kiszolgálását. 
Feltölti a kasszát és a kasszaállványokat fogyóeszközökkel, szakszerűen működteti a 
pénztárgépet. 
Ismeri az akciókat és az akciós termékeket, szakszerűen tájékoztatja a vásárlókat. 
Munkája során segíti az új munkatársak beilleszkedését, gyakorlati tapasztalatit megosztja. 
Rendezett és tiszta munkakörnyezetet tart fenn. 
Gondoskodik a szakszerű szelektívhulladék-kezelésről és a hatékony energiagazdálkodásról.  

 Szükséges végzettség: 
Általános iskola  

 Munkakör betöltésének feltételei: 
Általános iskolai bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság, 
a 3 műszakos munkarend vállalása, 
vevőközpontú szemlélet, 
készség a csapatmunkára, 
lelkes és elkötelezett hozzáállás. 
nyílt, kiegyensúlyozott személyiség,  

 Előnyt jelent: 
Középfokú végzettség, 
szakirányú kereskedelmi végzettség, 
kereskedelemben, pénztárban szerzett tapasztalat, 
idegennyelv alapfokú ismerete.  



 

 
 Amit nyújtunk: 

Közvetlen, barátságos kollégák, egymást segítő és támogató közeg 
Biztos, kiszámítható havi jövedelem, választható juttatási csomagok 
Törvényes, pontos elszámolások, megbízható munkaügyi folyamatok 
Több napos beillesztés és betanítás, gondosan felépített terv alapján 
Utazási költségtérítés, a törvényi szabályozásnak megfelelően  

  



 

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, Izsáki út  

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

Az új munkatárs feladatai  

 árupakolás 

 kasszázás 

 helyben sütött pékáruk megsütése 

 takarítás 

Az ideális jelölt  

 pontos 

 megbízható 

 hosszú távra tervez 

 jó munkakörnyezetre vágyik 

Amit kínálunk  

  

  

  

  

 

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

Heti ledolgozandó órák száma Kezdő fizetés Elérhető legmagasabb fizetés* 

25 óra esetén 201 750 Ft 254 063 Ft 

30 óra esetén 242 100 Ft 304 875 Ft 

35 óra esetén 282 450 Ft 355 688 Ft 



 

Fizetést kiegészítő juttatások és információk: 

 munkába járás költségének térítése 

 egyéb ingyenes juttatások  

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

 összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség 

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

VÁRUNK AZ ALDI CSAPATÁBA! KÜLDD EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOD MOST! 

Munkavégzés helye  

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

A munka megkezdése  

azonnal 

Online jelentkezés  

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

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/bolti_eladoi_allas/kecskemet/5937421 

Bolti eladói állás 
Kecskeméti Német Prémium Sörök boltjába keresünk eladót időszakos beugró munkára 
(általában szombati napokra) Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a boltban lehet 
nyitvatartási időben 12:00-18:00 között, a Mária körút 4. szám alatt. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 

  



 

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

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



 

 

 

 

 

SZAKMUNKA 



 

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

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

Munkakör megnevezése: Műszaki rajzoló  
Cégnév: HHP Kft  
 

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

  



 

 

https://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/Fodrasz_allas_jo_fodraszoknak_Kecskemeten_91326215
.htm#xtor=AL-182&xts=434551 

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

 

 



 

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

  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/180164/petofivarosban-napilapok-kezbesitesere-
munkavallalot-keresunk-at-mekk-kft 

Petőfivárosban napilapok kézbesítésére 
munkavállalót keresünk  
Petőfivárosban napilapok kézbesítésére, biciklis újságkihordásra keresünk fix embert. 

Az újságokat este 11 körül lehet átvenni, akár akkor, akár hajnalban, reggel 6 óráig kell 
eljuttatni a postaládákba az előfizetőknek. 

A munka körülbelül napi 1 órát vesz igénybe, vasárnap kivételével heti 6 nap. 

További információkat a "Jelentkezem" gombra kattintva, a +3620/ 36 186 21-es 
telefonszámon vagy a Kőhíd u. 36. alatti irodában kérhetők. 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/219404a2c920b6fe95a627b32206ed6e.html 

Reggeliztető, pincér 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Szakirányú végzettséggel, tapasztalattal, kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező 
kollégát/kolléganőt keresünk reggeliztető pincér/pincérnő pozícióba.  

Főbb feladatai: vendégek fogadása-üdvözlése-kiszolgálása.  

Részmunkaidős foglalkoztatás, azonnali kezdéssel.  

Bérezés: megbeszélés tárgya  

Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=-
4236576566204558178&p=1&sid=-
7485784289080624916&age=279&relb=100&brelb=100&bscr=452,87064&scr=452,87064
&iid=-835452242316032542 

Megváltozott munkaképességű takarító  
Cég: Euronics Műszaki Áruházlánc 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Időszakos munka 
 

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! 

  

Munkavégzés helye: 

Kecskemét - Talfája köz 1 (Tesco mellett)  

Feladatok: 

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

Elvárások: 

Megváltozott munkaképességet igazoló dokumentáció 

Precíz, igényes munkavégzés 

Előnyt jelent: 

Hasonló területen szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk: 

Stabil cégháttér  
Fiatalos, dinamikus csapat 
Hosszú távú munkalehetőség 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/c38914933cf2a3d8e1484b8e34061b7d.html 

Szakképzett varró 
Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Hajóponyva és árnyékolók (sporthajó napellenzők) varrásában gyakorlott, önállóan dolgozni 
tudó szakképzett varrót vagy varrónőt keresünk, azonnali munkába állással. Munkarend: 
nappali, részmunkaidős (4 órás) Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés önéletrajzzal, 
elérhetőség megadásával.  

  



 

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

Kecskeméti panzió takarító 
Kecskeméti Belvárosi Panzióba Takarítónőt keresünk, napi 4 órás, heti 5 napos bejelentett 
munkára, hétköznapi és hétvégi munkavégzéssel. 
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 
Jelentkezni az allas.panzio@gmail.com e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet. 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemet_takaritas_100499171.htm 

Bank fiók takarításra keresünk takarító munkatársat délutáni munkarendbe napi 3 órában . 

Érd:06309137353  



 

 

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.careerjet.hu/jobview/f1c52ad9139c53593d00c9d3897f7f00.html 

Adminisztrátor/részmunkaidős/ 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Heti 3 napos elfoglaltságra, adminisztrációs feladatok ellátására keresünk műszaki 
végzettségű kollégát. Közel anyanyelvi szintű angol és német nyelvtudás, magabiztos 
számítógép kezelés, elengedhetetlen feltétel.  

Bővebb információk, nyelvtudás teszt, az állásinterjú keretei között.  

Jelentkezés részletes önéletrajzzal. 

  



 

https://www.workania.hu/allas/premium-corse-kft/O3848411 

Pénzügyi tanácsadó 

Premium Corse Kft. 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

pénzügyi termékek értékesítése (megtakarítási, befektetési) 
egészségfinanszírozási termékek értékesítése 
ügyfélakvizíció 
ügyfelekkel tárgyalás lebonyolítása 
későbbiekben sales csapat irányítása 
feladatok, prioritások kijelölése 
teljesítményorientált irányítás 

Egyéb béren kívüli juttatások 

GARANTÁLT nettó 250 ezer forint kezdő fizetès 
kiemelt bónusz- és prémium rendszer 
középvezetőként egyéb prémium juttatások (gépjármű használat, mobiltelefon, laptop, stb.) 

Információk a kiválasztási folyamatról 

Mit ajánlunk: 
kötetlen munkaidő 
nagyrészt önálló munkavégzés 
színvonalas munkakörülmények 
dinamikus, fiatalos csapat tagja 
önálló életpálya modell kiépítésének lehetősége 
folyamatos képzések 
magasan kvalifikált munkapozíció 
valóban KIEMELKEDÖ kereseti lehetőség 
 
Figyelem! 
Mivel az interjúk is és az oktatás/képzés is Budapesten zajlik, kérem, csak olyanok 
jelentkezzenek, akiknek ez nem jelent gondot! 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 
főiskolai/egyetemi hallgató 



 

főiskolai végzettség 
egyetemi végzettség 
posztgraduális végzettség 

Képzési szak 

pénzügy, biztosítás, közgazdaság 

Készségek és személyes tulajdonságok 

SZEMÉLYISÉGEKET keresünk, minden más tanulható 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

Újonnan alakult és dinamikusan fejlődő pénzügyi és biztosítási bróker kiemelt partnereként 
keresünk kollégákat. 
PRÉMIUM munkakör, biztos és versenyképes piaci környezetben. 

A cég címe 

Premium Corse Kft. 
Berektető út 105 
2146 Mogyoród 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Dr. Luteránné Fehér Krisztina 
E-mail: Küldje el önéletrajzát 
  



 

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

Toborzási és kiválasztási munkatárs 

Human Skill 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

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

Megbízó 

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

 



 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

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

Beszélt nyelvek 

Angol nyelv - Küszöbszint (B1) 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

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

A cég címe 

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

Kapcsolat 

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



 

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

Chat operátor 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

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

  



 

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

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


