
 

 

 

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/sporttanacsado-kecskemet-decathlon-kecskemet-
1514756/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

SPORTTANÁCSADÓ - Kecskemét 

Mindennapjaid során:  

 Megoszthatod a sportolás örömét és jótékony hatását a lehető legtöbb emberrel 
 Felelsz termékeink átvételéért, kihelyezéséért, a megfelelő polckép folyamatos 

fenntartásáért, termékeink leltárazásáért, valamint a gördülékeny kasszázási 
folyamatokért 

 Tanácsaiddal segítheted felhasználóinkat a megfelelő termék kiválasztásában 
 Saját ötleteid megvalósításával hozzájárulhatsz sportod kitűzött gazdasági céljainak 

eléréséhez (pl: polckép, termékválaszték kialakítása) 

Köztünk a helyed, ha:  

 hobbi szinttől akár egészen élsportolói eredményekig rendszeresen űzöd sportodat 
 szereted az innovatív eszközöket és az „okos”megoldásokat 
 felelősségteljes vagy és megtalálod a közös hangot mindenkivel 
 nyitottan állsz az újdonságokhoz és vitális személyiség vagy 
 szereted a csapatmunkát és hiszel a megfelelő véleménymegosztás erejében 
 szívesen dolgoznál határozott idejű, 6 hónapos munkaszerződéssel, maximum napi 8 

órás munkaidőben, hétvégén is 

Az egyik legjobb munkahelyen az ország valószínűleg legjobb csapatában:  

 időt és lehetőséget adunk, hogy azzal a sportággal foglalkozz, amelyet űzöl 
 ötleteid és véleményed megosztásával segítheted áruházad vagy akár az összes áruház 

működését, fejlődését, 
 bizalmunkkal támogatunk és lehetőséget adunk egyéni karrier utad eléréséhez képzési 

rendszerünk segítségével, továbbá felelősségi köröd bővítésével 
 jó légkörben egy közvetlen csapatban dolgozhatsz, 
 mindig elérhetőek vagyunk egymás számára, 
 napi rutin feladataidat okostelefonnal láthatod el, 
 heti 40 órás munkavégzéssel bruttó 238 000Ft alapbérben részesülsz 
 távolsági bérleted 86%-át térítjük, 
 további rendszeres juttatás lesz elérhető számodra 

A jelentkezem gombra kattintva neved, elérhetőséged, sportod megadásával és önéletrajzod 
feltöltésével regisztrálj 2 perc alatt karrier oldalunkon és egy héten belül felvesszük veled a 
kapcsolatot! 
Mi már várunk Téged! 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu81df9dc602c86c419a78bfd526c9e1a3 

 

Eladó 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Papír-ajándék részlegbe keresünk eladónőt, részmunkaidős foglalkoztatásra, állandó 
délutános műszakba. Kereskedelmi végzettség, munkatapasztalat, megbízhatóság, alapfeltétel. 
Helyi lakhely kifejezetten előny! Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=438e2084755c3feb 

 

Bolti dolgozó - Kecskemét (4 órás munkavégzés) 

Értékünk a kollégánk! 

Több, mint 15 éve Magyarországon, több, mint 6000 munkavállaló. Tudjuk, hogy sikerünk 
titka munkatársainkban rejlik, akik minden egyes napon azért dolgoznak, hogy naponta több 
százezer vásárlónk elégedetten távozzon üzleteinkből. 2020 márciusától a Lidl 
Magyarország további 7,3 milliárd forinttal többet fordít béremelésre. 

A Te jövőd. A mi jövőnk. 

 

Feladataid  

 vásárlóink udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása 
 gyors, precíz pénztármunka 
 árukészlet feltöltés, áru rendezés, üzlet takarítás 

 

Profilod  

 precizitás, pontosság, gyorsaság 
 középfokú szakirányú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi gyakorlat előny 
 nagyfokú fizikai és szellemi terhelhetőség 
 rugalmasság, megbízhatóság 
 vásárlóközpontú hozzáállás 
 érvényes tüdőszűrő vizsgálati lelet (azaz egy éven belül ernyőképszűrésen való 

részvétel) negatív eredménnyel 

 

Amit kínálunk  

 a munkakörben három év után elérhető bruttó munkabér 167.000 Ft* 
 Lidl kártya, mely a Lidl üzleteiben levásárolható 
 pótlékok: műszakpótlék 30%, vasárnapi pótlék 50% 
 kormányrendelet szerinti munkába járás költségének 86%-a helyett a 100% térítése 



 

 stabil munkahely Európa egyik legsikeresebb multinacionális vállalatánál 
 kihívásokban gazdag, változatos munkakör 
 vállalaton belüli fejlődési, továbblépési lehetőség 
 perc alapú munkaidő elszámolás 
 csapatépítő programok 
 nagy értékű egészségbiztosítási csomag 
 személyre szabott betanulási program 

 a bruttó munkabérből 12.587 Ft nettó rész Lidl kártya formájában kerül elszámolásra, 
ez utóbbi azonban a belépés és a kilépés hónapjában nem jár 

 

Munkavégzés helye  

 
Kecskemét, Szolnoki út 18. 
6000 Kecskemét  

Szerződés típusa  

Részmunkaidő 

Végzettségi szint  

Középfokú végzettség 

  



 

 

https://www.workania.hu/allas/workline-hu-allasportal/O3961373 

Eladó partnereket keresünk - Kecskemét 
 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető a jégkrém és gyorsfagyasztott 
termékek mozgóbolti értékesítésében. 
 
MOST eladó partnereket keres, a következő területeken: 
 
Kecskemét 06-30-300-9121 
 
Heti 5 napos vagy akár csak hétvégi munkarendbe is lehet jelentkezni! 
 
Amit elvárunk Öntől: 
- Jó kommunikációs készség. 
- B kategóriás jogosítvány. 
- Kereskedelmi, eladói tapasztalat előny, de nem feltétel. 
 
Amit nyújtunk: 
- Egy multinacionális cég biztos háttere. 
- Versenyképes jövedelem. 
- Prémiumok. 
 
Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu E-mail címen, 
vagy hívja helyi vezetőnket a fent megjelölt telefonszámon! 

Megbízó 

Kiskereskedelem 
 
- 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 

Jogosítvány 



 

B 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Family Frost Kft. 
E-mail: elado@family-frost.hu  

 

  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/online_kozvelemeny_kutatas_4500forint_alkalom/magyarorszag/6220749 

Online Közvélemény kutatás, 4500forint/alkalom 

Pozíció  Operátor 
Orientáció  Táv, alkalmi, diákmunka 
Munkavégzés helye  Országos 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
Speciális jelleg  gyakorlatot nem igényel 
 

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://jobs.aldi-hofer.com/aldi-karrier-hu/job/6000-Kecskem%C3%A9t%2C-Izs%C3%A1ki-
%C3%BAt-69_-Bolti-elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t-B%C3%A1cs-
6000/507570501/?feedId=245101&utm_source=j2w 

Bolti eladó - Kecskemét 

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

Az új munkatárs feladatai  

 árupakolás 

 kasszázás 

 helyben sütött pékáruk megsütése 

 takarítás 

Az ideális jelölt  

 pontos 

 megbízható 

 hosszú távra tervez 

 jó munkakörnyezetre vágyik 

Amit kínálunk  

  

  

  

  

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

Heti ledolgozandó órák száma Kezdő fizetés Elérhető legmagasabb fizetés* 

25 óra esetén 201 750 Ft 254 063 Ft 

30 óra esetén 242 100 Ft 304 875 Ft 

35 óra esetén 282 450 Ft 355 688 Ft 



 

 

Fizetést kiegészítő juttatások és információk: 

 munkába járás költségének térítése 

 egyéb ingyenes juttatások  

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

 összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség 

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

VÁRUNK AZ ALDI CSAPATÁBA! KÜLDD EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOD MOST! 

Munkavégzés helye  

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

A munka megkezdése  

azonnal 

Online jelentkezés  

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

  



 

 

https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-
Kecskem%C3%A9t?ckey=4+%c3%b3r%c3%a1s&rgn=261&pos=23&elckey=-
8822975029224869479&p=2&sid=-
109880473773484747&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=581.5422&scr=581.5422&iid=-
8214562902193986559 

 

Eladó (Tesco) 
 

130 000 - 140 000 Ft/hó 
Részmunkaidő 
Szeri Lászlóné ev. 
Kecskemét 
 

Követelmények: szakképzettség, illetve gyakorlat jó munkabírás pénztárgép kezelésének 
ismerete 

Munkakörülmények: napi váltásban 8-20ig a Tesco üzletsorán 

Kötelességek:  precíz pontos munkavégzés 
Önéletrajz elküldése 

  



 

https://hu.jooble.org/desc/3956723115614204690?ckey=4+%c3%b3r%c3%a1s&rgn=261&po
s=112&elckey=-8822975029224869479&p=6&sid=-
109880473773484747&age=157&relb=100&brelb=100&bscr=227.27815&scr=227.27815&i
id=-8649324830282307992 
 

Eladó-pénztáros (heti 30 óra) 

Milyen feladatokkal várjuk? 

 A dm üzletpolitikájának megvalósítása 
 Szakszerű tanácsadás nyújtása a vásárlóknak  
 Pénztárgép kezelése  
 Árupakolás, a polcok feltöltése  
 Pontos készletszámolás, leltározásban való részvétel  
 Munkaterület rendben és tisztántartása 

 

Mit kérünk? 

 Önálló, felelősségteljes munkavégzés  
 Jó kommunikációs képesség  
 Pontos, precíz munkavégzés  
 Jó problémamegoldó készség  
 Fizikai munka iránti nyitottság 

Mit részesítünk előnyben? 

 Szakirányú eladói tapasztalat 
 Szakirányú kereskedelmi végzettség 

 

Mit kínálunk? 

 sportolási lehetőségek támogatása különböző formában 
 dolgozói kedvezmények (pl. szállás, banki szolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás) 
 céges rendezvényeken való részvételi lehetőség 
 német nyelvtanulás támogatása 
 fejlődési lehetőség, belső képzéseken való részvétel 
 betanító munkatárs, rendszeres visszajelzés a munkáddal kapcsolatban 

 

 

 

 

 



 

Állás adatai: 

Pozíció pontos megnevezés: Eladó-pénztáros (heti 30 óra) 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Spar Center, Március 15. Út 5/a 

Munkaszerződés típusa: Határozott (18 hónap) 

Heti munkaidő: 30 óra 

 

  



 

Call center 

CALL CENTER 
csapatunkba keresünk 1 fő munkatársat délelőtti részmunkaidős foglalkoztatással 

Feladatok: 

 A Fornetti Kft. meglévő Partnereinek telefonos megkeresése és velük való 
folyamatos kapcsolattartás 

 Részletes tájékoztatás nyújtása a termékakciókról, egyéb ügyfeleket érintő új 
lehetőségekről 

 Partnerek rendelésfelvétele 
 A rendelési mennyiségek maximalizálása 
 A hívások teljes körű adminisztratív ügyintézése 

Elvárások: 

 Legalább középfokú végzettség (érettségi) 
 Magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség 
 Pozitív szemlélet, ügyfelekhez való empatikus hozzáállás és nyitottság 
 Heti 20 munkaóra, kizárólag délelőtt 
 Felelősségteljes, precíz, önálló munkavégzés 
 MS Office és az informatikai eszközök magabiztos ismerete 
 Monotonitás tűrése 
 Konfliktuskezelési képesség 
 Nyitottság továbbképzésre, tréningre 

Előny: 

 Call centerben, ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat 
 Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk 
 Várjuk a 45+ korosztály jelentkezését is 

Munkavégzés helye: 

 Kecskemét 

Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a Jelentkezem gombra kattintva vagy az 
https://cloud.fornetti.hu/karrier/?pos=CALL%20CENTER oldalon. Érdeklődjön ingyenesen 
hívható számunkon: +36-80/20-45-25/1210-es mellék. 

  



 

 

https://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&from
age=14&vjk=c6d2bbf764d99e1f 

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! 

Felkeltettük az 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. 

  



 

 

 

 
 

SZAKMUNKA 
  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=925a71383e0a743f&advn=6632163577417368 

Összeszerelő/csomagoló 
DELTAPLAST KFT. - Kecskemét 

Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

A DELTAPLAST Kft Kecskemét egyik legnagyobb, 100% magyar tulajdonban lévő 
vállalata. Az elmúlt 28 év alatt folyamatos fejlesztésekkel, pályázati források bevonásával, 
dinamikus fejlődést értünk el és váltunk a hazai PET előforma, illetve a gépkocsi alkatrész 
gyártás meghatározó szereplőjévé. ISO, IATF és HACCP minőségirányítási rendszerekkel 
rendelkezünk.  

Összeszerelő/csomagoló 

Feladatok: 

fröccsüzem által legyártott műanyag alkatrészek összeszerelése leírás alapján szükség esetén 
az alkatrészek utómunkálása (sorjázás) 
termékek pontos elcsomagolása a vevői kiszállításhoz 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

legalább alapfokú végzettség, megbízható, precíz munkavégzés, büntetlen előélet  

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

kecskeméti lakhely  

Amit kínálunk: 

egyműszakos munkarend (H-P) nagyrészt ülve végezhető hosszú távon stabil, családbarát 
munkahely, cafeteria, igényes munkakörnyezet, nyáron klimatizált munkaterület, 
munkahelyen kívüli, szabadidős programlehetőségek, felelősséget vállalunk egymásért, 
tisztelettel fordulunk munkavállalóink felé, elhivatottan dolgozunk közös céljainkért és 
sikereinkért, a meghirdetett állás kisgyermekeseknek és megváltozott 
munkaképességűeknek is ideális! részmunkaidő vállalására is van lehetőség! 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu0c922519cfce9f24e5c98993db24ee89 

Dekoratőr munkatárs 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Dekoratőr pozícióba keresünk munkatársat, részmunkaidős - heti 20-25 órás - 
foglalkoztatásra.  

Feladat: dekorációk, díszítőelemek, plakátok, stb. megtervezése Corel programmal. 
Érettségizett, kreatív, Corel programismerettel rendelkező önéletrajzos jelentkezését várjuk.  

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takarito_allaslehetoseg_Kecskemeten_105711160.htm#x
tor=AL-182&xts=434551 

Takarító álláslehetőség Kecskeméten 

 
Kategória: Fizikai munka / segédmunka  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  
Elvárt végzettség: nem igényel  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  
Munkakör megnevezése: Takarító  
 

Cégünk a Kecskeméti Malom Centerbe keres részmunkaidős (3 órás) munkatársat napi 
takarításra.  
 
Munkavégzés a reggeli órákban!  
 
Amit kínálunk:  
- bejelentett munkaviszony  
- stabil, megbízható, kulturált munkakörnyezet  
 
Elvárások:  
- precíz, pontos munkavégzés  
- rugalmasság  
- pontosság  
 



 

A munkával kapcsolatosan az alábbi e-mail címen várjuk jelentkezését: 
bebesi.zoltan68@gmail.com 

  

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
9105336150301166106?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91s+irodai&rgn=261&pos=24&elckey=-
2886267189081142579&p=2&sid=-
4652298873374965411&age=106&relb=100&brelb=100&bscr=29955.9960915866&scr=29955.9960
915866&iid=8221027257120470324 

Kecskemét Bankfiók takarítása (takarító) 
 

Kecskeméti napi takarítására keresek leinformálható kollégát. 

 részmunkaidős állás 
 önálló munkavégzés 
 fényképes önéletrajz 
 erkölcsi bizonyítvány 

Fizetés: Fizetés (fix bér) 

Szükséges végzettség: Szakképzettség nélküli 

Pozíció szint: Beosztott 

Pozíció: Takarító 
 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hufa079daf9f4f5e50452a49a550df8550 

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



 

 

https://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?q=takar%C3%ADt%C3%B3&l=Kecskem%C3%A9t&vjk=195c242e6d4e76d
d 

HÉTVÉGI MŰSZAKI TAKARÍTÁS 
Human Navigátor - Kecskemét 
Partnercégünkhöz keresünk munkavállalókat műszaki takarításra! 

– előre egyeztetett beosztás 
– hétvégi munka 
– heti kifizetés 

Feltétel: betöltött 18. életév 

Munkaruhát, védő felszerelést biztosítunk! 

További információ: 

20/389-2581 / 20/774-1446 



 

https://hu.jooble.org/desc/-
8237057321627546280?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=465868994981
9438148&p=1&sid=-
2025793832732895940&age=372&relb=100&brelb=100&bscr=21004.5458075497&scr=21004.5458
075497&iid=-759377132612513277                                                                                                                                                

 

Raktári rakodó kollégát keresünk Kecskeméten 

Greenfarm Kft. 

Kecskemét 

 

Munkavégzés helye: Kecskemét és környéke 

Kecskemét-Ménteleken működő zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi raktárba keresünk 
hosszútávra raktári rakodót, komissiózáshoz akár részmunkaidőben is. 

Feladatok: 

Zöldség-gyümölcs összekészítése boltoknak, kézi árumozgatás, áruátvétel. 

Elvárások: 

Megbízhatóság, megfelelő erőnlét kézi rakodáshoz. 

Előnyök: 

B kategóriás jogosítvány, targonca vezetésben szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk: 

Versenyképes kereset, családias hangulat, zöldség-gyümölcs juttatás 

  



 

 

https://hu.indeed.com/jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=621047fbd4b00e80 

+ 

https://www.fornetti.hu/static/upload/rolunk/karrier/termelesi-munkatars-honlap.pdf (részletes) 

 

Termelési munkatárs (Fornetti) 

 

TERMELÉSI MUNKATÁRS 
munkakörbe kollégákat keresünk kecskeméti és kiskunfélegyházi üzemünkbe. 

Feladatok: 

 Napi termékleszedési és csomagolási folyamatok ellátása 
 A megfelelő minőségű termékek sütőlemezre rakása és csomagolása 
 Előkészítési és feldolgozási folyamatok végrehajtása 
 Kézi és gépi csomagolás, zacskók címkézése, mérése, csomagolása 
 A termékek raklapokra történő pakolása, tárolóba szállítása 

Elvárások: 

 8 általános iskolai végzettség 
 Érvényes tüdőszűrő papír 
 Több műszakos munkarend vállalása 
 Kiváló fizikai erőnlét, jó állóképesség 
 Önálló precíz, pontos munkavégzés 
 Csapatszellem 

Munkavégzés helye: 

 6000 Kecskemét, Városföld 92. 
 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1. 

Pályakezdők és jelentkezését is várjuk. 

 

 

  



 

 

 

 

Irodai munka 
  

  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=49d5a9691d25537d 

Irodai asszisztens (4 órás részmunkaidő) 
PHOENIX MECANO - Kecskemét 
 

A svájci tulajdonú Phoenix Mecano AG csoport tagjaként kecskeméti 
gyáregységünkben, mintegy 27 éves szakmai múlt és mintegy 1000 kollégánk 
hozzáértése biztosítja stabilitásunkat és szakértelmünket. Elektronikai és mechanikai 
komponensek gyártásával és fejlesztésével foglakozunk, kórházi ágyemelők gyártásában 
a világelsők között tartanak bennünket számon. 

Csatlakozz hozzánk Te is! 

IRODAI ASSZISZTENS  
(4 órás részmunkaidőben) munkakörben szeretnénk Téged  
vállalatunknál üdvözölni. 

Ha szeretnél jelentkezni álláshirdetésünkre, akkor a “Jelentkezés” gombra kattintva 
regisztrálhatsz rendszerünkben, magyar nyelvű önéletrajzod elküldésével! 

Amiben számítunk Rád: 

 Adminisztratív feladatok ellátása, dokumentumok kezelése, készítése; 

 Vezetőség és munkatársak folyamatos támogatása; 

 Kapcsolattartás a konszernen belül német és angol nyelven (szóbeli és írásbeli 
kommunikáció). 

Várunk Téged, ha: 

 Középfokú végzettséggel rendelkezel; 

 Munkád során magabiztosan használod a német és angol nyelvet szóban és írásban 
egyaránt; 

 Magas szinten kezeled az MS Office alkalmazásait; 

 Munkádat önállóan, alaposan, precízen végzed, de tudsz és szeretsz csapatban is  
dolgozni; 

 Jól kommunikálsz és a problémákat kihívásnak tekinted. 

Előnyként értékeljük, ha: 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezel; 

 Rugalmas időbeosztást vállalod. 



 

Amit kínálunk: 

 Teljesítményedet a személyi alapbér mellett számos további juttatással ismerjük el 
(negyedéves bónusz, 13. havi juttatás, havi jelenléti bónusz, munkába járás 
támogatása) 

 Kihívásokkal teli felelősségteljes munkakörben, támogató légkörben, hozzáértő 
közösségben dolgozhatsz 

 Fejlődésedet képzésekkel támogatjuk 

 Magad és családod jólétéhez vállalati üdülőink, valamint támogatott sportolási és 
egészségmegőrzési lehetőségeink (masszázs, uszoda, konditerem, sporttevékenységek, 
szűrővizsgálatok) járulnak hozzá; 

 Családod életét iskolakezdési támogatással és nyári táborozási lehetőséggel 
támogatjuk 

 Lehetőséget biztosítunk, hogy csatlakozz vállalati mobilcsomagunkhoz 

 Céges rendezvényeken, kirándulásokon, kulturális eseményeken vehetsz részt 

Ha szeretnéd egy ismerősödnek ajánlani a pozíciót, akkor a név és e-mail cím megadásával itt 
teheted meg: 



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/penzugyi_jovotervezes_felsofokon_tanacsadokat_keresunk/magyarorszag/64647
94 

Pénzügyi jövőtervezés felsőfokon! Tanácsadókat 
keresünk!!! 

Hirdetés helye Magyarország 
Cégnév / szektor  értékesítés 
Pozíció  Ügyfélmenedzser, pénzügyi tanácsadó 
Orientáció  Értékesítés, kereskedelem, üzlet 
Munkavégzés helye  országos 
Iskolai végzettség  közép 
Nyelvtudás  nem elvárás 
Jelentkezési határidő folyamatos 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

Értékesítési vénával rendelkező munkatársakat keresek pénzügyi-biztosítási, ill. 
nyugdíjbiztosítási területre. 
 
Rugalmasan/időkeretben, pár hónap elteltével home office-ban is végezhető, önállóságot adó 
pozíciót kínálunk!!!  
 
Elvárás:  
- középfokú végzettség, PSZÁF vizsga megléte és diploma előny. 
- agilis, motivált, céltudatos személyiség 
- jó adag elkötelezettség a szakma iránt 
- korhatár nincs, pályakezdők, seniorok jelentkezését is várjuk! 
 
Amiért érdemes hozzánk csatlakozni: 
Kellő kitartással havi 500.000-1.000.000 Ft –ot vihet haza úgy, hogy ki sem kell mozdulnia 
otthonról!!! 
 
Jelentkezéseket a hr.allasguru@gmail.com e-mailre várjuk fényképes önéletrajz 
megküldésével.  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu6d7a8420ce5284b94a5f95f9fb75ccdb 

Telefonos ügyintéző 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Telefonos ügyintéző munkatársat keresünk részmunkaidős irodai foglalkoztatásra, call 
centeres tapasztalattal.  

Feladata: időpont egyeztetés, adminisztráció  

Munkaidő: napi 4 óra  

Bérezés: megállapodás szerinti órabér  

Nyugdíjas jelentkezését is várjuk! Önéletrajzot, elérhetőséget kérünk. 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=545c7eb0f8b89638 

 

Kereskedelmi területi adminisztrátor (Kecskemét) 
Provident Pénzügyi Zrt. 

Kecskeméti irodánkba megváltozott munkaképességű munkavállalót keressünk 
Kereskedelmi területi adminisztrátor pozícióba. 

 

Főbb feladatok 

 személyügyi adminisztráció; 

 előkészíti és aláíratja a munkavállalói szerződéseket és az egyéb kapcsolódó 
alkalmazotti dokumentációkat, 

 a törvényi rendelkezéseknek és belső szabályzatoknak megfelelően iktatja a 
dokumentumokat; 

 naprakészen tartja és vezeti a személyügyi adatbázisokat és hiánylistát; 

- dokumentálja a ki- és belépőket; 

 karbantartja a pályázók rögzítésére szolgáló adatbázist; 

 begyűjti a belépéshez szükséges összes dokumentációt és a munkajogi megfeleléshez 
szükséges anyagokat; 

Követelmények, elvárások 

 minimum középfokú végzettség; 

 MS Office felhasználói szintű ismerete; 

 jó kommunikációs képesség; 

 pontosság, részletekre való figyelés, határidőre történő munkavégzés; 

 osztott figyelem, precizitás, rugalmassá 

Előnyt jelent 

 adminisztrációban szerzett gyakorlat; 

 NexonBér program ismerete 

 



 

Amit kínálunk 

Kiváló karrierlehetőséget kínálunk egy stabil hátterű pénzintézetnél, valamint szakmai 
fejlődési lehetőséget, változatos szakmai kihívásokat. 

 
Ezen kívül: 

 fiatalos, nemzetközi környezetet,  

 folyamatos fejlődési, tanulási lehetőséget 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő 4 óra 
Pozíció szintje: munkatárs/beosztott/alkalmazott 
Foglalkoztatás időtartama: Határozatlan idejű 
Orientáció: Adminisztrátor, Vállalati HR 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
Terület: Bács-Kiskun megye 
Jelentkezési határidő: 2020. október 31. 



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=2b200d6eb320727e 

Ügyfélkapcsolati munkatárs 
Póti Kristóf e.v - Kecskemét 

Részmunkaidő 

 

Kedves leendő Munkatárs!  
 

A 2020-as év sok innovációt előrehozott a munkaerőpiacon, aminek utólag nagyon örülünk, 
így lehetőség adódik, hogy együtt tudjunk működni abban a szegmensben, amiben én már 
évek óta jelen vagyok.  
 
Feladat  
 
pénzügyi igényfelmérés, személyre szabott tervezet kidolgozása, teljes pénzügyi szolgáltatás 
kiszolgálása  
 
Amit kínálunk  
 
akár online végezhető munkavégzés  
 
teljes rugalmasság  
 
megfelelő jutalmazás  
 
soft skill-ek magas szintű elsajátítása  
 
Előnyök  
 
felsőfokú végzettség vagy hatósági vizsga  
 
 
Munkaidő: 
Részmunkaidő 4 óra  
 
Munkavégzés típusa: 
Vállalkozói jogviszony  
 
 



 

Keresett fő: 
5 Fő  
 
Jelentkezési határidő: 
2020-09-30  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/informatikai_vallalkozasnal_ugyintezo_donteselokeszito_munka_tavmunka_resz
munkaidos/magyarorszag/6353331 

Informatikai vállalkozásnál ügyintéző-döntéselőkészítő 
munka (távmunka, részmunkaidős) 

Hirdetés helye Magyarország 

Pozíció  
kereső, adatgyűjtő, értékelő, döntés előkészítő online 
munka 

Orientáció  IT, Telekom 
Munkavégzés helye  online, távmunka 
Iskolai végzettség  (nem az számít) 
Nyelvtudás  angol szövegértés írásban, (nem beszélgetni szeretnénk) 
Jelentkezési határidő asap, KIZÁRÓLAG. 
Foglalkoztatás 
módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka 
 

Általános vállalkozási ügyintézőt keresünk informatikai vállalkozáshoz távmunkában, 
adatgyűjtő és döntés előkészítő feladatokra, részmunkaidőben, csak hétköznap és csak nappal. 
 
Heti fizetés, megállapodás, alku szerint. 
 
A feladat: adatgyűjtő, értékelő, döntéstámogató feladatok, kisebb projekt - támogató 
adatgyűjtések és azokból rendszeresen frissítendő beszámolók készítése. 
 
Megkerülhetetlen feltételek: 
- a számítástechnika és az IT alapfogalmainak világos ismerete, 
- számítógép valódi rendes hagyományos billentyűzettel és hagyományos egérrel 
- file manager rutinosan 
- kereséshez források azon kívül, hogy "gugli az én barátom" 
- kiszámítható, tervezhető munkavégzés 
- kifejezetten gyorsan tanul és a tanultakat fegyelmezetten alkalmazni is tudja, 
- munkájára igényes, gyors észjárású. 
 
Munkáját alkuképes fizetéssel honoráljuk. 
Betanulást követően fizetésemelés. 



 

 
Jelentkezés a feladás helyén, kizárólag írásban, a 
- tanulmányai, 
- eddigi munkái, 
- a valós és konkrét informatikai ismeretei, 
- (heti) bérigénye, várható munkakezdés és munkarendje bemutatásával 
- érti-e az illusztrációt, el tudná-e magyarázni 
- név, telefon, e-mail. 
 
A fentiek alapján jelentkezőt 3 napon belül felhívjuk. 
 
Köszönjük figyelmét.  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/weboldal_tartalomfelelos_webadmin_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/5942
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Weboldal tartalomfelelős, webadmin, tartalomfelelős 
munkatársat 
 

Hirdetés adatai 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Webadmin, 
weboldal 
adminisztrátor 

Orientáció Adminisztráció, 
irodai munka 

Munkavégzés helye otthoni munka, 
távmunka, home 
office 

Jelentkezési 
határidő 

csak azonnali 

Foglalkoztatás 
módja 

másodállás 

Munkaidő részmunkaidős állás 

Fizetési szint kiemelkedő 

Speciális jelleg internetes munka 

 

Önálló munkára képes, munkájával szemben igényes WEBADMIN munkatársunkat keressük 
távmunkában és részmunkaidőben. 
(otthon végezhető munka, alku szerinti fizetésért.) 
 
Feladat: 
Weboldal tartalmi gondozása. 
 



 

 
 

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, 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 fentiek szerinti jelentkezőket 1 munkanapon belül visszahívjuk. 
 

 

  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/webszerkeszo_oldalgazda_weboldal_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/59426
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Webszerkesző, oldalgazda, weboldal tartalomfelelős 
munkatársat 
 
 

Hirdetés adatai 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Weboldal 
szerkesztő, 
webadmin 

Orientáció Adminisztráció, 
irodai munka 

Munkavégzés helye távmunka, otthoni 
munka, Home 
Office 

Jelentkezési 
határidő 

csak azonnali 

Foglalkoztatás 
módja 

határozatlan idejű 

Munkaidő részmunkaidős állás 

Fizetési szint kiemelkedő 

Speciális jelleg internetes munka 

 

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, megfelelő "Tárgy" mezővel. 
 
A fentiek szerinti jelentkezőt 1 munkanapon belül visszahívjuk. 
 
Köszönjük figyelmét. 

  



 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Reszmunka_ido_106426198.htm 

 
Helység: Kecskemét  
Kategória: Pénzügy / számvitel  
Tapasztalat: 3-5 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  
Elvárt végzettség: középiskola  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  
Munkakör megnevezése: Pénzügyi asszisztens  
Cégnév: Márvány Szivárvány Szolgáltató Szociális Szövetkezet  
 

Több éve működő könyvelő cég keres adatrögzítő kollégát.  

 

Elvárás:  
szakmai tapasztalat  
pénztár, vevő, bank könyvelése  
számviteli szabályok ismerete  
 

Előny:  
Rlb 60 Könyvelőprogram ismerete  
 

Fényképes önéletrajzot kérek bérigény megjelöléssel e-malben!!!!  



 

 

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/allas-
allast_kinal/otthonrol_vegezheto_telefonos_operatori_munka/magyarorszag/5759390 

 

Otthonról végezhető telefonos operátori munka 
 

 

 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Otthonról 
végezhető 
munkalehetőség 

Orientáció Értékesítés, 
kereskedelem, üzlet 

Munkavégzés helye Otthon 

Foglalkoztatás 
módja 

határozatlan idejű 

Munkaidő otthoni munka 

Fizetési szint versenyképes 

 

Dolgozz otthonról kényelmesen! 
 
Családias hangulatú kis csatunkba németül beszélő telefonos operátor kollégákat keresünk! 
 
Jelentkezz hozzánk ha: 
• szeretnél már végre egy olyan munkahelyet, ahol magadnak oszthatod be a munkaidődet… 
• sajnálod, hogy sok időd megy el az utazással nap, mint nap, hogy dolgozhass… 
• 4 órában mellékállást keresel… 
 
Amit mi kínálunk: 
 Ingyenes képzés a betanulási idő alatt, később pedig ingyenes tréningeket 
 Folyamatos online támogatást 
 Vidám hangulatot 
 Kötetlen munkaidőt 



 

 Teljesítményarányos jövedelmet 
 
Amit kérünk: 
• Legyen számítógéped (asztali vagy laptop) 
• Legyen interneted otthon 
• Legyen headseted 
• Mind ezek mellett légy kommunikatív, barátságos és akarj tanulni valami újat! 
 
Ami biztos: 
 Egy profi oktatatói gárda segíti a betanulásodat! 
 Mindenben támogatni fogunk, hogy csapatunk sikeres tagja lehess! 
 A sikerért nálunk is dolgozni kell! 
 Értékesíteni kell! 
 Nincs hideg adatbázis! (csak a meglévő ügyfelekkel tartjuk a kapcsolatot) 
 Rájössz, hogy online is lehet nyüzsögni! :) 
 
Próbáld ki magad és jelentkezz az alábbi e-mail címen: 
lovasz.hajnalka@mytelesales.hu 
 

  



 

http://igaziallasok.hu/HEMRLIO/adminisztracios_munkatars_kecskemet 

 

Adminisztrációs munkatárs 
 
Csatlakozzon dinamikus fejlődő csapatunkhoz a matrixcenter-nél. Teljes és részmunkaidőbe 
keresünk telekommunikációban jártas személyeket kecskeméti irodánkba. Szakmai 
előképzettség előny, de nem elvárás. 
 
A pozíció: Adminisztrációs munkatárs 
Tapasztalat: 1-2 év 
Szükséges végzettség: nem szükséges 
Minimum szakmai elvárás: nem szükséges 
Jogosítvány: nem szükséges 
Nyelvismeret: nem szükséges 
Várható bruttó kereset (Ft / hó): fix bérezés 

 

 

További információ: 
Munkavégzés (munkakezdés) helye: Kecskemét 
Állásegyeztetés helye, ideje: Kecskemét, telefonon 
Állásegyeztetés módja: e-mail, telefonon 
Foglalkoztató neve: Fehér Lilla 
címe: Kecskemét 
honlapja: www.matrixcenter.hu 
Foglalkoztató képviselője: Péter Zsuzsanna 
telefonszáma, email cím: +36-70/886-2526, info@matrixcenter.hu 
 
 
Forduljon hozzánk bizalommal. 
Üdvözlettel: 
Fehér Lilla - kommunikációs vezető - +36-70/886-2526 
www.matrixcenter.hu / info@matrixcenter.hu 


