KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

Az alábbiakban a kecskeméti Család- és KarrierPONT működtetését végző
konzorcium által gyűjtött, nyilvános adatbázisokban szereplő, hagyományostól
eltérő foglalkoztatási állásajánlatokat olvashatja.
Minden állásajánlatnál megjelöltük a hivatkozást, melyre kattintva elérhető a teljes
álláshirdetés, valamint a jelentkezés módja.
Bízunk benne, hogy a hétről-hétre frissülő kínálatból Ön is megtalálja a céljainak
leginkább megfelelő lehetőségeket!
Amennyiben segítségre lenne szüksége a család és a karrier összeegyeztethetőségét
illetően, a kecskeméti Család és KarrierPONT tapasztalt szakembereivel, izgalmas
képzéseivel szeretettel várja Önt!
További információk a www.nokcsaladmunka.hu weboldalon és Család és
KarrierPONT Kecskemét facebook oldalán a https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/ - re kattintva!

KERESKEDELEM – MARKETING

https://www.profession.hu/allas/elado-szervizes-hervis-kft-kecskemet1479815?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025
HERVIS Kft.
Olyan emberekre építünk és számítunk, akik a sport és a mozgás iránti szenvedélyüket nálunk
foglalkozásszerűen szeretnék űzni. Képzett, rugalmas és vevőorientált munkatársakra van
szükségünk, akik inspirálják a vevőket. Együtt minden nap a legjobbat nyújtjuk, és együtt
örülünk a sikereinknek!
WE LOVE WHAT WE DO
Bővülő csapatunkba

Eladó - szervizes
munkatársat keresünk.

Főbb feladatok, munkák:
o
o

Kerékpárok összeszerelése és szervizelése
Tanácsadás és értékesítés

Az álláshoz tartozó elvárások:
o
o
o
o
o
o

Társaságkedvelő
Teljesítményorientált és terhelhető
Érdeklődés a sport iránt
Gyakorlatorientáltság
Nyitottság a sífelszerelések és kerékpárok összeszerelésére
Felelősségteljes, önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
o
o
o

Emelt alapbér
Folyamatos fejlődési lehetőség
Bónusz Szakmai tréningek

Állás, munka területe(i):





Szakmunka
Bolti eladó, Pénztáros
Részmunkaidő 6 óra
Részmunkaidő 4 óra

Szükséges tapasztalat:


1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Korona utca 2.

Egyéb juttatások:
éves bónusz / mozgóbér, szakmai tréningek

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=184393ce9922ab7b&ad
vn=8501016028563017

Területi képviselő
C&S International Kft. - Magyarország
C&S International Kft. malomipar és takarmány feldolgozás ágazatban, malomipari gépek
forgalmazásához keres 1 fő üzletkötő munkatársat. Teljes/részmunkaidős álláslehetőség.
Munkarend: kötetlen.
Elvárás: angol nyelvtudás szóban, jó kommunikációs készség, terhelhetőség, több éves
üzletkötői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi.
A foglalkoztatás kezdete: azonnal.
Bérezés: fix fizetés + jutalék.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@candskft.hu e-mail címen lehet.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/online_kozvelemeny_kutatas_4500forint_alkalom/magyarorszag/6220749

Online Közvélemény kutatás, 4500forint/alkalom
Operátor
Orientáció
Táv, alkalmi, diákmunka
Munkavégzés helye Országos
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
átlagos
Speciális jelleg
gyakorlatot nem igényel
Pozíció

Közvéleménykutatásra és kérdőív kitöltésre keresünk alkalmi munkavállalókat!
Jelentkezni email-ben küldött bemutatkozással lehet.
Elvárások: 18. Életév.
Internet elérhetőség.
Amit kínálunk:
Alkalmanként 4500 forint+900 forint a kiemelt kérdőívekért.
Rugalmas munkavégzés, bankszámlára való kifizetés!

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/kulcsrakesz_egzisztencia/magyarorszag/6100759

Kulcsrakész egzisztencia
Magyarország
Pozíció
szellemi munka
Orientáció
Értékesítés, kereskedelem, üzlet
Munkavégzés helye kötetlen
Jelentkezési határidő 2020.07.14
Foglalkoztatás módja másodállás
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
versenyképes
Speciális jelleg
gyakorlatot nem igényel
Hirdetés helye

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://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%A1cs6000/507570501/?feedId=245101&utm_source=j2w

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


árupakolás



kasszázás



helyben sütött pékáruk megsütése



takarítás

Az ideális jelölt


pontos



megbízható



hosszú távra tervez



jó munkakörnyezetre vágyik

Amit kínálunk
Bolti eladó pozícióban elérhető havi bruttó fizetések összege az óraszámok függvényében:
Heti ledolgozandó órák száma

Kezdő fizetés

Elérhető legmagasabb fizetés*

25 óra esetén

201 750 Ft

254 063 Ft

30 óra esetén

242 100 Ft

304 875 Ft

35 óra esetén

282 450 Ft

355 688 Ft

Fizetést kiegészítő juttatások és információk:


munkába járás költségének térítése



egyéb ingyenes juttatások



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



összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség

*az ALDI Magyarországnál a pozícióban eltöltött 10 év munkaviszony után elérhető,
pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék) növelt legmagasabb havi bruttó fizetés. A vasárnapi
pótlék kifizetése a Munka Törvénykönyve által meghatározott mértékben történik.
VÁRUNK AZ ALDI CSAPATÁBA! KÜLDD EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOD MOST!
Munkavégzés helye
6000 Kecskemét, Izsáki út 69. / Rákóczi út 13/A / Szt. István krt. 30.
A munka megkezdése
azonnal
Online jelentkezés
Kérjük, használd az online jelentkezési felületet és küldd el fényképes önéletrajzod,
motivációs leveled.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/telefonos_munkatars/magyarorszag/6117846

Magyarország
Cégnév / szektor
Biztosító
Pozíció
Telefonos asszisztens
Orientáció
Bank, biztosítás, tőzsde
Munkavégzés helye otthon
Foglalkoztatás módja másodállás
Munkaidő
otthoni munka
Fizetési szint
versenyképes
Speciális jelleg
internetes munka
Hirdetés helye

Telemarketing / call center / telefonos, otthonról végezhető, másodállásban is
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 – 150.000 Ft/hó
Kizárólag komoly érdeklődők jelentkezését várom!!!
Horváth Gabriella
30/1836996

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Swarovski_bolti_elado_Malom_103899203.htm

Bolti eladó
Részmunkaidő (6 órában)

Legyél te is a Swarovski márkanagykövete! Kecskeméti csapatunkba angolul jól beszélő,
kereskedelmi tapasztalattal rendelkező lelkes, felelősségteljes és mosolygós kollégát
keresünk!
Jelentkezz az allas@realszisztema.hu címen önéletrajzzal és pár mondatos kísérőlevéllel,
miért szeretnél velünk dolgozni!

SZAKMUNKA

https://www.profession.hu/allas/reteshuzo-sutemenykeszito-pek-maker-kft-kecskemet1483042?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025
Pék-Maker Kft. (PÉK-M KFT.)
Csatlakozz hozzánk

Réteshúzó, süteménykészítő
pozícióba!

Főbb feladatok, munkák:
Kecskemét-Katonatelepen működő pékségbe összeszokott, családias csapatunkba
keresünk betanított sütőipari munkára (réteshúzás, aprósütemények gyártása,
cukrásztermékek díszítése stb.) munkavállalót.
Bérezés: megegyezés szerint, heti fizetéssel
Alkalmazás: munkaviszonyban

Az álláshoz tartozó elvárások:


Hasonló területen szerzett tapasztalat (pékség, sütőipari termékek gyártása), jó
teherbírás, jó kézügyesség.

Állás, munka területe(i):






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

Szükséges tapasztalat:


Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Lugas sor 56.

http://igaziallasok.hu/VOQMTOOP/pultos_kecskemet

Pultos
Elvárt gyakorlati idő: nincs
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 160 000 - 180 000
Állománycsoport: szakmunkás
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti
Elvárt iskolai végzettség: szakmunkásképző
Érvényesség időtartama: 2020.05.27 - 2020.06.26
Közvetítés időtartama: 2020.05.27 - 2020.06.26
Foglalkoztatás időtartama: 2020.05.27 Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből
munkavállalónak ledolgozandó)
Munkaidő kezdete (óra:perc): 16:00
Munkarend: állandó délutáni műszak
Speciális követelmények: Hétfőtől péntekig 16.00-22.00
Speciális körülmények: angol nyelvtudás
Foglalkoztató neve: OLÉ-TEAM Kft.
Képviselő neve: Oláh Dániel
Képviselő elérhetőségei: napfenyrendezvenyhaz@gmail.com
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Búzakalász utca 20. Egy helyen történő foglalkoztatás
Állásegyeztetés helye: Fényképes önéletrajzzal e-mailben:
napfenyrendezvenyhaz@gmail.com címen

http://igaziallasok.hu/VOQMVTQQ/park_es_kertepitogondozo_kecskemet

Park- és kertépítő, - gondozó
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 80 500
Állománycsoport: segédmunkás
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti
Elvárt iskolai végzettség: általános iskola
Érvényesség időtartama: 2020.06.16 - 2020.07.15
Közvetítés időtartama: 2020.06.16 - 2020.07.15
Foglalkoztatás időtartama: 2020.06.17 Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 4 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből
munkavállalónak ledolgozandó)
Munkaidő kezdete (óra:perc): 08:00
Munkarend: kötött nappali munkavégzés
Foglalkoztató neve: DÉL-MARKETING KFT.
Képviselő neve: Kovács Éva
Képviselő elérhetőségei: +36 30 9981073 delm@t-online.hu
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Változó út. Egy helyen történő foglalkoztatás.
Állásegyeztetés helye: Telefonon: Benkovics Lajos 0630/998-1073

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=3c15ddae5338804e

Ingatlanreferens
Gaia Otthon Kft. - Kecskemét
A Gaia Otthon Ingatlaniroda
Ingatlanreferens munkatársat keres.
A Gaia Otthon Kft. Kecskemét belvárosában, a Kisfaludy házban található. Szoros
együttműködésben dolgozik az új házakat építő Gaia Szíve Kft.-vel és a pénzügyi
megoldásokat nyújtó SBK Complex Kft.-vel.
A Gaia Otthon Kft. elsősorban ingatlanfejlesztéssel, új- és használt ingatlanok értékesítésével
foglalkozik. Tulajdonosai, vezetői több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Változatos munkakörökkel felépített, gördülékeny munkavégzéssel működő csapatunkat
bővítenénk 3-5 fő ingatlanreferenssel.
Az alábbi feladatokban számítunk Rád:
· Újépítésű házak, projektek értékesítése
· Eladó és Kiadó piaci ingatlanok felkutatása és értékesítése
· Ingatlanbemutatások szervezése és lebonyolítása
· Aktív közreműködés az adásvételi szerződések előkészületeiben
Jelentkezz, ha
· Képes vagy önálló munkavégzésre
· Nem ijedsz meg a kihívásoktól
· Tudsz és akarsz csapatban dolgozni
· Hiszel önmagadban és, nem éred be átlag fizetéssel
· Pozitív, optimista, vidám személyiséggel rendelkezel
Amit kínálunk:
· Szakmai segítségnyújtás, háttértámogatás
· Képzési lehetőségek

· Modern, rendezett irodai környezet
· Rugalmas munkaidő
· Marketing és informatikai háttér
· Teljesítményarányos jövedelem
Elvárásaink a jelentkezőkkel szemben:
· Középfokú végzettség
· Meglévő vállalkozói (Egyéni vállalkozó; Bt; Kft) státusz
· B kategóriás jogosítvány, saját autó
További információk:
06-70/941-3110
Munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. földszint 2.
Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Szerződés

https://www.profession.hu/allas/raktaros-bimbo-vas-muszaki-kereskedohaz-kft-kecskemet1478286?sessionId=e92ed0238cd4387dd442161aef02676f
Kizárólag megváltozott munkaképességű

RAKTÁROS
munkavállalót keresünk a fenti állás betöltésére több mint 25 éve működő Bimbó VasMűszaki Kereskedőházunk raktárába.

Feladatok:







beérkező áruk átcsomagolása és címkézése,
a polcok áruval való feltöltése,
komissiózás (akár napi 8-10 km gyaloglás sem okoz számodra problémát),
készletellenőrzés,
éves leltárban való részvétel,
munkakörnyezet rendben tartása.

Elvárások:





befejezett 8. általános iskolai vagy szakmunkásképző bizonyítvány,
targoncajogosítvány előny, de nem feltétel,
raktározásban szerzett tapasztalat,
igazoltan megváltozott munkaképesség.

Amit kínálunk:







jó és összetartó csapat,
hosszú távú bejelentett munkahely,
versenyképes bérezés,
próbaidő után cafetéria (OTP szép kártya),
kedvezményes vásárlási lehetőség,
8:00-16:30 munkaidő (családbarát 1 műszak).

Munkavégzés helye: kecskeméti telephelyünkön.

Állás, munka területe(i):



Szakmunka
Raktáros, egyéb raktári szakmunka

Szükséges tapasztalat:


1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:


Általános iskola

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:



Teljes munkaidő
Megváltozott munkaképességű

Munkavégzés helye:
Kecskemét

Jelentkezés módja:
Kérjük, küldd el fényképes önéletrajzodat a „Jelentkezem” gomb megnyomásával.

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&advn=8501016028563017&v
jk=ae9f4935d3f17f97

Szépségápolási tanácsadó
CosCon Hu Kft. - Magyarország
Teljes munkaidő, Részmunkaidő

Ne dolgozz három munkahelyen, hogy tudd fedezni a költségeidet, ne hallgass olyan
emberekre, akik rád szálltak és mindig elégedetlenek.
Dolgozz naponta annyi órát, amennyit bírsz, keress annyi pénzt, amennyit szeretnél. Kezdd el
élvezni az életet a családoddal. Használd ki, hogy többet megtudj egy olyan lehetőségről,
amely megváltoztatja a nézőpontodat a munkáról és a lehetőségekről is.
Olyan vállalat vagyunk, amely munkát kínál azoknak a nőknek, akik változásra vágynak.
Kezdj havi 500 000 Ft-tal a kozmetikumok egyik világvezetőjével, aki irodát nyit
Magyarországon.
Örömmel megismerkedünk Veled személyesen is és bemutatjuk a lehetőséget a cégünkkel.
CosCon HU.
Email: info@tanacsadomk.hu
Tel.: +36703472700

https://www.careerjet.hu/jobview/928e84a689ee01c48c4be64cd2dd06c6.html

Részmunkaidős állás
Bács-Kiskun
Munkavégzés helye: Kecskemét
Kereskedelmi területre keresünk megváltozott munkaképességű takarítónőt, hosszútávra.
Foglalkoztatás: részmunkaidős, napi 4 óra Bérezés: órabér Jelentkezés önéletrajzzal, orvosi
határozat csatolásával.

https://kecskemetallas.hu/munka/183019/pultos-kollegat-keresunk-ervenyes-lotto-vizsgavalkecskemeten-at-kepes-zoltanne-gonczol-melinda-egyeni-vallalkozo

Pultos kollégát keresünk érvényes lottó vizsgával
Kecskeméten
Kecskeméti presszóba gyakorlattal rendelkező pultos kollégát alkalmaznék heti 3 napra
délután, illetve hétvégén.
ÉRVÉNYES LOTTÓ VIZSGA FELTÉTEL!
Képes Zoltánné Gönczöl Melinda Egyéni vállalkozó
Fizetés: Nettó 900/óra

https://kecskemetallas.hu/munka/179609/ejszakai-takarito-konyhai-munkas-allaskecskemeten-at-takaritas-mania-kft

Éjszakai takarító, konyhai munkás állás Kecskeméten
Tisztelt Munkavállalók!
Kecskeméten lévő étterembe keresünk új munkatársakat.
Amit kínálunk:


határozatlan idejű, 6 órás munkaviszony, hosszú távú munka.

Teljes körű betanítás minden feladatra, tervezhető 2+2 beosztás folyamatos munkarendben (2
nap munka, 2 nap pihenő).
Havi nettó fizetés: 135 000 Forint.
Munkavégzés ideje: 23.00-05.00-ig. illetve 24.00-06.00-ig
Feladatok:



Konyhai területek tisztán tartása, konyhai gépek, berendezések tisztítása, fekete
mosogatás.
Vendégtér, mosdók, konyha napi szintű tisztán tartása

Elvárásaink:



betanulást követően önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság, kitartás és jó
állóképesség, fedhetetlenség.
Jogosítvánnyal és gépkocsival rendelkezők előnyben.

Jelentkezni 14-18 óra között a 06-20-238-6420-as telefonszámon lehetséges.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/takaritot_keresunk_kecskemeten/kecskemet/6230955

Takarítót keresünk Kecskeméten!
Kecskemét
Cégnév / szektor
takarítás
Pozíció
Takarító
Orientáció
Egyéb
Munkavégzés helye Kecskemét
Iskolai végzettség
nem szükséges
Nyelvtudás
nem szükséges
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
versenyképes
Hirdetés helye

Kecskeméti fiókiroda takarítására keresünk kollégát. Munkaidő hétfőtől péntekig napi 2,5
órás tevékenység. Bér fix nettó 45.000 Ft/hó. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
krammer.heni@vipmail.hu

http://allandoallasok.hu/TMOKOTNN/udvaros_kecskemet

Udvaros
Munkakör kiegészítése: részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 161 000 - 0
Állománycsoport: betanított munkás
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti
Elvárt iskolai végzettség: szakiskola általános iskola
Közvetítés időtartama: 2020.05.06 - 2020.07.04
Foglalkoztatás időtartama: 2020.05.06 Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő
Teljes/rész munkaidő (óra): 8 / 0 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből
munkavállalónak ledolgozandó)
Munkaidő kezdete (óra:perc): 07:00
Munkarend: kötött nappali munkavégzés

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takarito_4_oras_104028205.htm

Takarító
Szeretne egy megbízható, stabil munkahelyen dolgozni?
Takarító (H-péntekig, részmunkaidős)
Munkaidő: napi 4 óra, délelőtt
Helyszín: kecskeméti nagykonyha.
Jelentkezést fényképes önéletrajz küldésével várjuk a kiralygrill@gmail.com mail címre.
Érdeklődni: csak hétköznap: H-P-ig: 8.00-16.00-ig: [+36202317779]
Amit kínálunk:
4 órás munka,
bónusszal jutalmazzuk a megbízhatóságodat, pontosságodat,
biztosítunk ebédet és kávét
multinacionális, nagyvállalati környezet,
professzionális konyhatechnológia,
stabil, kiszámítható munkarend,
Feladatok: szociális helyiségek, ebédlő és iroda tisztán tartása.
Amit kérünk:
kulturált, ápolt, tiszta megjelenés, személyi higiénia.

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kertesz_allasra_keresek_ferfi_munkaerot_103599996.ht
m

Kertész
Családi ház kertgondozásához keresek férfi munkaerőt.
(sövénynyírás, fűnyírás, növénygondozás egyéb kerti munkák)
+36705403384

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/4_oras_takaritonot_felveszunk_105177140.htm

4 órás takarítónőt felveszünk
Kecskeméti iroda felvesz napi 4 órában takarítónőt, szociális helyiségek takarítására.
Munkarend: H-P 8-12 óráig.
Jelentkezni önéletrajzzal, vagy a +36202317779 telefonszámon.

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.startapro.hu/hirdetes/allasallast_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

http://napiallas.hu/mklrnkkpq_reszmunkaidos-ferfi-takarito-kecskemet

Férfi takarító
Részmunkaidőbe keresünk takarítógépes gyakorlattal rendelkező, megbízható férfi takarítót.
Munkakezdés: azonnal Bérezés: órabér Jelentkezés önéletrajzzal.

Irodai munka

https://www.workania.hu/allas/moneywheel-research-zrt/O3927038

Ügyfélkapcsolati munkatárs
Moneywheel Research Zrt.
A munkavégzés helye: Távmunka
Munkaidő: részmunkaidő
A munkába lépés időpontja: Július 1
Feladatkör, kompetenciák és felelősség
Értékesítés teljes körű támogatása (értékesítés, pénzügy, logisztika, stb.)
Kapcsolattartás az ügyfelekkel (írásban angol nyelven)
Megrendelések kezelése
Számlák feldolgozása
Ügyfelek alap szintű informatikai problémáiban segítség nyújtás
Magasabb szintű informatikai problémák esetében együttműködés az IT csapattal
Adminisztrációs feladatok

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások
Középfokú végzettség érettségivel
Beszélt nyelvek
Angol nyelv - Haladó (C1)
Egyéb ismeretek
Számítástechnika - haladó
Szakmai tapasztalat években
2
Készségek és személyes tulajdonságok
Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeret
Nagyfokú önállóság és precizitás
Magabiztos angol nyelvtudás írásban
Gyors problémafelismerő és megoldó képesség
Stressztűrés és terhelhetőség
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (IT/ügyféltámogatás)

Hirdető cég
A cég rövid jellemzése
Nemzetközileg elismert, vezető FinTech cég
Fő terület:
- Ultragyors tőzsdei kereskedési rendszerek (High Frequency Trading) kifejlesztése és
alkalmazása
- Alacsony késleltetésű hosting szolgáltatás
A cég címe
Moneywheel Research Zrt
Munkás Utca 34
2120 Dunakeszi
https://ultrafxvps.com
Kapcsolat
Kapcsolattartó személy: Füstös Szandra
Tel.: +36305900037
E-mail: Küldje el önéletrajzát

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-inKecskem%C3%A9t?vjk=a159cb974fa5f44b

Teljes-, vagy részmunkaidős irodai munka
Bódi Nóra EV - Kecskemét
Feladataid lesznek





adatbázis kezelés, lekérdezések
adatszolgáltatás, heti, havi rendszeres riportok,
beérkező ügyfél igények kiszolgálása és adminisztrációja,
kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új ügyfelek felkeresése

Kit keresünk?
Egy folyamatszemlélettel gondolkodó, tanulásra, új ismeretek befogadására nyitott, önállóan
dolgozni tudó munkatársat keresünk, aki




középfokú végzettséggel rendelkezik,
kihívást lát az adatok elemzésében és a problémák megoldásában,
átlátja a folyamatokat és szívesen tesz javaslatot azok fejlesztésére.

Ahol dolgozni fogsz, és amit kínálunk








jól megközelíthető, központi helyen, a belvárosban,
kiemelkedő fizetés,
béren kívüli juttatási csomagunk több különböző elemet tartalmaz,
biztosítjuk a munkavégzéshez szükséges szakmai és technikai hátteret,
továbbképzéseket,
rugalmasan oszthatod be az idődet
nyitott, bizalmi, támogató légkört,
együttműködésen alapuló kultúrát.

Pozíció betöltése során előnyt jelent


MNB vizsga

Amennyiben magadra ismertél, jelentkezz fényképes önéletrajzzal.
Motivációs levelet szívesen fogadunk.
Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő
Fizetés: 150 000,00Ft - 350 000,00Ft /hónap

Tanulmányok:


érettségi (Előnyös)

Távmunka:


Ideiglenesen a COVID-19 miatt

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=54a1c19792cd2a65

Pénzügyi elemző
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét
Kecskemét
Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Szerződés, Folyamatos
100 000-300 000 Ft havonta
Mit kérünk Tőled?






Napi 4-8 óra munkavégzés.
Elegáns üzleties megjelenés
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.

Mit várhatsz el tőlünk?






Kiemelkedő kereseti lehetőség, cafeteria.
Teljesítményarányos munkaidő, előre tervezhető időbeosztás,
Stabil, hosszú távú munkalehetőség, mint fő vagy mellék állásban
Modern, irodai környezet, inspiráló közeg.
Díjmentes továbbképzések.! Szakmai fejlődés.

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, Szerződés, Folyamatos
Fizetés: 100 000,00Ft - 300 000,00Ft /hónap

https://www.profession.hu/allas/hr-karrier-referens-hovany-csoport-kecskemet1478552?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025

HR karrier referens
Leendő munkatársunk feladatai








Új munkavállalók beintegrálása cégcsoport szinten
Karrier út követése meghatározott időszakonként
Proaktív támogatás nyújtása a mindennapi teendőkben
HR osztályon felmerülő általános feladatok elvégzése
Toborzásban, kiválasztásban való aktív részvétel
Új belépők munkába állásának előkészítése
Egyéb, a kiválasztáshoz kapcsolódó HR projektekben való részvétel

A munkakör betöltésének feltételei










Felsőfokú HR tanulmányok
Középvállalatnál eltöltött HR területen szerzett 2-3 év tapasztalat (toborzás –
kiválasztás, teljesítmény – és karriermenedzsment)
Aktív angol nyelvhasználat szóban és írásban,
B kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat
Jó szervezőkészség
Kiváló kommunikáció
Nyitott, talpraesett, pro-aktív személyiség
Rugalmasság
Változatosságot kedvelő jellem

Előnyben részesítjük


Kecskeméti, vagy környékbeli lakhely

Miért éri meg mindez?





Karrier és fejlődési lehetőséget kínálunk innovatív környezetben
Versenyképes jövedelemmel és béren kívüli juttatással ismerjük el a jó munkavégzést
egy stabil, összetartó csapatot kínálunk
6 órás részmunkaidő, viszont attraktív juttatások

Állás, munka területe(i):



HR, Munkaügy
Toborzás, Kiválasztás

Szükséges tapasztalat:


1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:


Főiskola

Szükséges nyelvtudás:


Angol (Középfok/kommunikációképes szint)

Foglalkoztatás jellege:


Részmunkaidő 6 óra

Munkavégzés helye:
Kecskemét, Szent László krt. 79.

https://www.careerjet.hu/jobview/232483c02ef256a4edfeaa5a5139526e.html

Részmunkaidős asszisztens
Bács-Kiskun
Munkavégzés helye: Kecskemét
Érettségizett, felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkező, kiváló
kommunikációs készségű, ápolt megjelenésű, nem dohányzó kolléganőt keresünk, asszisztens
pozícióba.
Feladata: telefonhívások fogadása, postai ügyintézés, email-ek kezelése, munkaértekezleteken
asszisztensi közreműködés.
Munkarend: H-Szo 8-14 h
Bérezés: megbeszélés tárgya
Jelentkezés önéletrajzzal.

https://hu.jooble.org/jdp/-7728514555221378747/Irodavezet%C5%91-AsszisztensKecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=3&elckey=467280103670887228&p=1&sid=3437219700144545253&age=128&relb=100&brelb=100&
bscr=15902.6176389381&scr=15902.6176389381&iid=-3532920824777324529

Irodavezető Asszisztens
Royal Traktor Zrt.
Munkaköri leírás
FELADATOK:










Az iroda működésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátása
Irodai beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Számlázások előkészítése
Eladott gépek, eszközök elkésztése átadásra
Eladások nyomon követése
A Társaság működéséhez kapcsolódó belső nyilvántartások vezetése
Közreműködés szerződések, egyéb céges dokumentumok elkészítésében
Belső adatbázisok naprakész vezetése (ügyfélszerződések, nyilatkozatok)

ELVÁRÁSOK:









jó kommunikációs készség, rátermettség
jó szervező készség
terhelhetőség
magas szintű számítógépes ismeretek
megbízható, precíz, önálló munkavégzés
lojalitás a céggel és a munkakörrel szemben
problémamegoldó gondolkodás
„B” kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:





Versenyképes havi alapjövedelem
Stabil háttér
Szakmai fejlődési lehetőség
Hosszútávú munkalehetőség

http://napiallas.hu/mklomkkrt_szervezo-munkatars-kecskemet

Szervező munkatárs
Megye: Bács-Kiskun
Munkavégzés helye: Kecskemét
Munkatársat keresünk telefonos szervező munkára. Feladata: vendégek meghívása
rendezvényekre, adott hívólista alapján, adott szöveggel. Call centeres múlt nem feltétel, de
előny! Részmunkaidős foglalkoztatás, napi 4, 6 órában Bérezés: megegyezés szerinti órabér
Jelentkezés önéletrajzzal.

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/4_oras_reszmunkaidoben_keresunk_nyugdijas_adminiszt
rativ_munkatarsat_104450927.htm

4 órás részmunkaidőben keresünk nyugdíjas
adminisztratív munkatársat
9 éve működő biztos hátterű termelő cég keres irodai adminisztratív állásra legalább 3-5 éves
tapasztalattal rendelkező kollegát.
Főbb feladatok:
Szállító levelek és számlák készítése
Műszaki vizsgáztatással, ill. okmányirodai bejelentéssel kapcsolatos okmányok előkészítése,
intézése
Posta program kezelése
Általános irodai adminisztráció
Adminisztratív dolgozóink munkájának segítése
Elvárások:
Computer és programkezelési ismeret
Önállóság, pontosság, precizitás, megbízhatóság, problémamegoldó készség
Előny:
Jogosítvány
Amit kínálunk:
Családias légkör, kulturált munkahelyi körülmények
Hosszú távú foglalkoztatás
Szabad hétvégék

Munkarend: 5 napos munkahét, 1 műszak 7:30 órától 12:45-ig
3 hónap próbaidő
Munkabér: 100.000.-bruttó/85.000.-nettó

Jelentkezés Kizárólag Írásban, Fényképes Önéletrajzzal az allastrailer@gmail.com címre.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/call_centeri_ugyfelszolgalati_feladatok_ellatasara_tobb_eves_gyakorlattal_munk
atarsat_keresunk/magyarorszag/6272569

Call centeri ügyfélszolgálati feladatok ellátására több éves
gyakorlattal munkatársat keresünk
Ügyintéző
Orientáció
Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat
Munkavégzés helye Távmunkával, otthonról végezhető
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
versenyképes
Pozíció

Call centeri ügyfélszolgálati feladatok ellátására több éves gyakorlattal munkatársat keresünk.
Távmunkával, otthonról végezhető.
Feladatok:
Szolgáltatások tájékoztatása bejövő hívások esetén.
Szolgáltatások igénybevételének online ügyintézése.
Elvárások:
Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Számítógép.
Internetkapcsolat.
Kiemelkedő kommunikációs készség.
Munkaidő:
9:00 - 17:00 óra (hétköznap)
Távmunkával, otthonról végezhető.
Versenyképes jövedelemszerzési lehetőség, teljesítményarányos, jutalékos rendszer.
Telefon: 06 70 403 6015
Fényképes önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk:
info@dddc.hu

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/elemzo_donteselokeszito_szervezo_munkatarsat_keresunk_itsm/kecskemet/5701
641

Elemző, döntés előkészítő, szervező munkatársat keresünk,
ITSM
Kecskemét
Pozíció
szervező
Orientáció
Egyéb
Munkavégzés helye Home Office, távmunka, otthoni munka
Foglalkoztatás módja másodállás
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
kiemelkedő
Hirdetés helye

Szervező munkára, IT biztonság, (oktatás) területére keresünk kiemelt, alkuképes fizetésért
távmunkában, rész- vagy teljes munkaidős munkatársat.
Oktatásszervezésben tapasztalatokkal, valós marketing gyakorlattal rendelkező jelentkező
előnyben.
A tanulási hajlandóság és képességgel előny.
Kizárólag sürgős kezdéssel és kifogástalan szövegértéssel (magyar vagy más nyelven).
Jelentkezés:
képzettsége, munkahelyei az elmúlt pár évben, az eddig valós munkái, az egészen konkrét
informatikai ismeretei, munkakezdés, munkaidő, (heti) bérigénye, jövőképe, elvárásai.
06202422286

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/hirdetesi_felelos_kozossegi_oldalak_es_web_dm_tavmunka/magyarorszag/62157
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Hirdetés helye

Magyarország

Pozíció

hirdetési felelős: web, közösségi oldalak és
DM, távmunka

Egyéb
Munkavégzés helye távmunka, otthon végezhető, Home Office
Orientáció

Jelentkezési
határidő
Foglalkoztatás
módja
Munkaidő
Fizetési szint

Kizárólag azonnali munkakezdéssel!
határozatlan idejű
részmunkaidős állás
kiemelkedő

Távmunkában hirdetési felelőst keresünk az alábbi területeken hirdetési tapasztalatokkal
rendelkező agilis hölgy személyében: közösségi oldalak és web, DM, és fizetett hirdetések.
Alapvető alkalmazási feltétel:
filemanager és táblázatkezelő rutinosan, gyors és világos, szabatos kommunikáció, azonnali
munkába állás.
Munkáját heti vagy napi, kiemelt fizetéssel honoráljuk.
Írásos jelentkezését várjuk a Startaprón keresztül.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_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/allasallast_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/allasallast_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/allasallast_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/allasallast_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, 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/allasallast_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://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_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/allasallast_kinal/heti_10_oras_telefonos_ugyfelszolgalatos_allas_otthoni_munka/magyarorszag/59
39145

Heti 10 órás Telefonos Ügyfélszolgálatos Állás Otthoni
Munka
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
Hirdetés helye

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/allasallast_kinal/telemarketing_call_center_telefonos_otthonrol_vegezheto_masodallasban_is/mag
yarorszag/6058721

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

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

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/donteselokeszites_kereses_weben_es_kozossegi_oldalakon_adatgyujtes_rendezes
_ertekeles/magyarorszag/6065670

Döntés előkészítés: keresés weben és közösségi oldalakon,
adatgyűjtés, -rendezés, értékelés
Magyarország
Pozíció
adatgyűjtő és értékelő
Orientáció
IT, Telekom
Munkavégzés helye távmunka
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű
Munkaidő
otthoni munka
Fizetési szint
kiemelkedő
Hirdetés helye

Rendszeresen szükségünk van adatgyűjtésre az alábbi területeken:
piaci szereplők, jogszabályi helyzet, trendek, statisztikai adatok, online szolgáltatások.
Adatgyűjtési és értékelési feladatokra keressünk részmunkaidős vagy alkalmi
munkatársunkat.
Beugró feltételek:
— többféle kereső és szolgáltatásaiknak ismerete,
— eltérő keresési eljárások ismerete és gyakorlat,
— többféle böngésző rutinos használata,
— file- és táblázatkezelő szoftver gördülékeny használata
— kifogástalan helyesírás magyarul vagy más nyelven,
— biztonságos munkavégzés.
A munka csak pc-ről végezhető eredményesen.
Megállapodás szerinti bérezés, heti fizetéssel.
Jelentkezés és a felvétel menete:
a hirdetés url-je,
képzettsége
IT és számtech. ismeretei _részletesen,
jártassága, gyakorlati ismeretei részletesen a fentebb leírt témákban, területeken,
munkakörei az elmúlt 3 évben,

bérigénye (Ft/óra), munkakezdés időpontja, vállalható munkarendje,
kontakt mail és tel.
Előny:
angol nyelvű szövegértés műszaki témakörökben,
hirdetési tapasztalatok weben, közösségi oldalakon,
social média platformokon (facebook és mások) fizetős hirdetések menedzselésében szerzett
gyakorlat,
tapasztalatok bármilyen tartalomkezelő szoftver kezelésében.
Köszönjük figyelmét.
3 munkanapon belül felhívjuk.

