
 

 

 

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://neuvoo.hu/view/?id=b4ba82642f1f&oapply=org_v2021-
03&source=allasod_bulk&utm_source=partner&utm_medium=allasod_bulk&puid=gade3dec
gade3aefgdd83dee3dea3decbdaeda9a4daffaaaaea33dee3deedddgfed3fcd87bdbccda7ed3cddff
dda&splitab=1&action=emailAlert 

 

Rossmann - Eladó Pénztáros - Kecskemét - részmunkaidő  

Feladatok: 

Vásárlói tájékoztatás, segítségnyújtás, termékek elérésének biztosítása az eladótérben, aktuális 
akciók és arculati elemek rendezettségének fenntartása, munkakörnyezet rendben tartása, 
takarítás, kasszázás - kasszás programunkra mindenkit megtanítunk, lejárati idők figyelése. 

Elvárások: 

Vitális, mosolygós, kedves személyiség, pontos, megbízható, terhelhető, hosszú távon 
szeretne egy jó csapat tagja lenni, rugalmas munkavégzési hajlandóság, beosztással 
kapcsolatos információk: két havi munkaidő keretben dolgozunk, egyenlőtlen időbeosztással. 

Egy héten belül változó műszakok vannak. Átlag két pihenőnap van minden héten, melyből 
az egyik nap mindig hétvégére esik. 

Amit nyújtunk: 

25 éve megbízható, stabil céges háttér, elméleti és gyakorlati oktatás: több napos új belépő 
képzés, melyen kasszázni is megtanítunk. 

Fél éves vezető képzésünk a Rossmann Akadémia, mellyel a vezetővé válást és a karrier utat 
támogatjuk, higiénikus, modern munkakörnyezet, munkaruhát biztosítunk, költözés, illetve 
szakmai fejlődés esetén cégen belüli átjárás lehetséges, béren kívüli juttatás: saját 
boltjainkban levásárolható Multi-pay kártya, melyre minden hónapban nettó 7500 Ft 
levásárolható összeg kerül, dolgozói kártya, százalékos kedvezmény igénybevételéhez. 



 

http://igaziallasok.hu/VOQPOOOT/viragbolti_elado_kecskemet 

Virágbolti eladó 
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 230 000 - 250 000 
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakmunkásképző technikum szakközépiskola 
Érvényesség időtartama: 2021.03.02 - 2021.04.01 
Foglalkoztatás időtartama: 2021.03.03 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 8 / 0 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 08:30 
Munkarend: munkaidőkeret 
Speciális követelmények: Részmunkaidőben is betölthető  

 

Foglalkoztató neve: Szemerédi Ida Erika 
Képviselő neve: SZEMERÉDI IDA ERIKA 
Képviselő elérhetőségei: +36 30 363-7057 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Talfája tanya 1 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Telefonon: 30/363-7057   



 

https://www.profession.hu/allas/elado-szervizes-hervis-kft-kecskemet-
1575790?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

Eladó - szervizes 
Hatalmas sportszer-, sportcipő- és sportruházat választék, rendkívül előnyös szolgáltatások, 

szakképzett eladók, ez a: HERVIS. Szenvedélyünk a sport és a mozgás, mindemellett szentül 
hisszük, hogy a csapatban rejlik az erő. 

Keressük motivált, lelkes és fejlődni vágyó új kollégánkat. 
Lehet, hogy Te vagy az? Jelentkezz még ma, hogy kiderüljön! 

Hervis – Mozdulj meg!  
KECSKEMÉT - Malom Központ 

Főbb feladatok, munkák:  

 Kerékpárok összeszerelése és szervizelése 
 Tanácsadás és értékesítés 
 Beékező áruk feldolgozása és kihelyezése 
 Napi rutin feladatok közé tartozik az áruház rendben tartása is 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

Jelentkezz hozzánk, ha:  

 felelősségteljesen végzed a munkád 
 teljesítményorientált és terhelhető vagy 
 érdeklődsz a sport iránt 
 jellemző rád a gyakorlatorientáltság 
 társaságkedvelő és CSAPATJÁTÉKOS vagy 
 nyitottan állsz a kerékpárok és sífelszerelések összeszereléséhez 
 önálló munkavégzésre alkalmasnak érzed magad 

Amit kínálunk:  

 Folyamatos fejlődési lehetőség 
 Stabilitás 
 Szakmai tréningek 
 Személyzeti vásárlási kedvezmények 
 Bónusz 

Állás, munka területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 



 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges végzettség: 

 Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 

Egyéb juttatások: 

éves bónusz / mozgóbér, szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Korona utca 2.  

  



 

https://www.profession.hu/allas/sporttanacsado-kecskemet-decathlon-kecskemet-
1582044/optimum?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

 

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 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, 



 

 teljes munkaidőben bruttó 253.000 Ft alapbérben részesülsz 

 távolsági bérleted 86%-át térítjük 

 további rendszeres juttatás lesz elérhető számodra. 

Ha a leírtak alapján magadra ismertél és szívesen csatlakoznál csapatunkba heti 20, 30 vagy 
akár 40 órás munkaidőben (hétvégén is), a jelentkezem gombra kattintva neved, 
elérhetőséged, sportod megadásával és önéletrajzod feltöltésével regisztrálj 2 perc alatt és egy 
héten belül felvesszük veled a kapcsolatot! 
Mi már várunk Téged! 

  



 

 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=parttime&vjk=64bd7e8a2cba04d0 

Eladó Pénztáros 
Rossmann HU - Kecskemét 
Részmunkaidő 
 

Feladatok 

 vásárlói tájékoztatás, segítségnyújtás 

 termékek elérésének biztosítása az eladótérben 

 aktuális akciók és arculati elemek rendezettségének fenntartása 

 munkakörnyezet rendben tartása, takarítás 

 kasszázás – kasszás programunkra mindenkit megtanítunk 

 lejárati idők figyelése 

 

Munkakör betöltésének feltételei  

 vitális, mosolygós, kedves személyiség 

 pontos, megbízható 

 terhelhető 

 hosszú távon szeretne egy jó csapat tagja lenni 

 rugalmas munkavégzési hajlandóság 

 beosztással kapcsolatos információk: két havi munkaidő keretben dolgozunk, 
egyenlőtlen időbeosztással. Egy héten belül változó műszakok vannak. Átlag két 
pihenőnap van minden héten, melyből az egyik nap mindig hétvégére esik 

 

Amit kínálunk 

 25 éve megbízható, stabil céges háttér 

 elméleti és gyakorlati oktatás: több napos új belépő képzés, melyen kasszázni is 
megtanítunk. Fél éves vezető képzésünk a Rossmann Akadémia, mellyel a vezetővé 
válást -és a karrier utat támogatjuk 

 higiénikus, modern munkakörnyezet 



 

 munkaruhát biztosítunk 

 költözés, illetve szakmai fejlődés esetén, cégen belüli átjárás lehetséges 

 béren kívüli juttatás: saját boltjainkban levásárolható Multi-pay kártya, melyre minden 
hónapban nettó 7500 Ft levásárolható összeg kerül 

 dolgozói kártya, százalékos kedvezmény igénybevételéhez 

 

Ami a pályázathoz szükséges 

 amennyiben szeretnél regisztrálni hozzánk, és folyamatosan értesülni új 
lehetőséginkről, önéletrajz feltöltéssel a https://karrier.rossmann.hu/allasok/bolthalozat 
linken tudsz jelentkezni. 

 e-mailen keresztül a karrier@rossmann.hu címen 

 vagy kövess minket Facebookon a Rossmann Karrier Drogéria oldalunkon és 
jelentkezz egyszerűen 

 

Egyéb 

 A Rossmann Magyarország Kft. állásajánlatára történő jelentkezése esetén az 
önéletrajzát és az önéletrajzában szereplő személyes adatait a weboldalunkon „karrier-
adatvédelem” címszó alatt elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően kezeljük. 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu4f92e813fbaac5c90ec6109e11e00e3b 

Ruházati eladó - Kecskemét 20 óra/hét 
Takko Fashion  

 

A Takko Fashion 17 országban, közel 1900 üzletével Európa egyik legeredményesebb 
ruházati kiskereskedelmi lánca, amely a minőséget és megfelelő ár-érték arányt kereső 

vásárlók számára nyújt aktuális mindennapi viseleteket. A Takko Fashion az ismert trendeket 
követve kínál kényelmes, hordható és a vásárlók mindennapjaihoz igazodó ruházatot. A 

kiváló ár-érték arány elérése érdekében egyértelmű célunk, hogy üzleteinkben vonzó vásárlási 
élmény keretében egyesítsük a magas minőséget képviselő termékeket és a kedvező 

ajánlatokat. 

 

Olyan munkatársakat keresünk, akik szakmaiságukkal, nyitottságukkal és lelkesedésükkel 
hozzájárulnának további sikereinkhez.  

Feladatok: árufeldolgozás, eredményorientált árukihelyezés, aktív eladásösztönzés, 
pénztárkezelés  

Elvárások: kereskedelmi végzettség csapatszellem, motiváció és rugalmasság, barátságos 
viselkedés a vevőkkel, munkatársakkal, divat iránti érdeklődés  

Önt vonzó munkakörnyezet várja egy fejlődő, Európa szerte működő vállalatnál, egy 
dinamikus csapatban, ahol önálló munkavégzésre van lehetősége a sokoldalú és érdekes 
feladatok ellátása során. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, jelentkezzen hozzánk.  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/huda7ec7a566b9bb97c9649adc05af33ed 

Részmunkaidős eladó 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős (6 órás) foglalkoztatásra keresünk eladó hölgyet.  

Kereskedelmi végzettség, munkatapasztalat, jó kommunikáció, ápoltság, önálló munkavégzés, 
alapelvárás. Bioboltos tapasztalat előny!  

Nyugdíjas jelentkezését is várjuk.  

További információk az önéletrajzos jelentkezést követően.   



 

http://igaziallasok.hu/VOQPMOQV/bolti_elado_kecskemet 

Bolti eladó 

Munkakör kiegészítése: Totó-lottó, dohányáru eladása 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 164 250 
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakközépiskola szakmunkásképző 
Érvényesség időtartama: 2021.02.10 - 2021.04.10 
Foglalkoztatás időtartama: 2021.02.10 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 2 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 
Munkarend: két műszak: de.-du. 
Speciális követelmények: Totó-lottó terminál kezelése, számítástechnika alapfokú ismerete. 
Erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakörhöz kapcsolódó juttatások: Útiköltség térítés  

 

Foglalkoztató neve: VIRÁG JÁNOS JÓZSEFNÉ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 
Képviselő neve: VIRÁG JÁNOSNÉ 
Képviselő elérhetőségei: +36 30 968-6233 zsazsa64@freemail.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Csongrádi utca 62 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Az önéletrajzokat a zsazsa64@freemail.hu e-mail címre várja 



 

 

https://www.cvonline.hu/hu/allas/ertekesito-tanacsado-
917421?source=frontpage&utm_source=jobmonitor&utm_medium=aggregator&utm_campai
gn=Services%20/%20Customer%20support 

Értékesítő-tanácsadó 
Otthonra kényszerültél? Veszélybe került a megélhetésed? 

Nagy sikerű „home office”- programunk folytatódik! 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. Kiegészítő munkának, illetve komolyabb karriert tervezőknek is 
ideális munkát kínálunk! 

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! Tanulni, fejlődni akaró jelentkezőknek előrelépési 
lehetőségeket, karrierlépcsőket kínálunk! 

Irodai környezetben is van lehetőség nálunk dolgozni, a következő városokban: 
Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda, Kazincbarcika. 

Ha kedvet kaptál, és úgy érzed, hogy ez a hirdetés neked szól, akkor küldd el fényképes 
Önéletrajzod. 

 



 

Tavasszal zenészként bizonytalanná vált a megélhetésem. Április végén csatlakoztam a 
NaturComforthoz. Azért szeretek itt dolgozni, mert nagyon felpörget engem ez a munka, ez 
egy energiadömping, iszonyatosan sok energiám lett, engem tényleg nem fáraszt, hanem 
pörget. Imádom átadni az embereknek a pozitív erőt, a jókedvet és már az felvidít, amikor 
valakinek szebbé teszem a napját. Nagyon szeretem a termékeinket és nagyon szeretem, ha az 
emberek megbíznak bennem és használat után visszajelzik a termékeink gyógyító hatását. Ez 
egy jó kis csapat, itt szeretnek és motiválnak. Nem utolsósorban a fizetéssel is meg vagyok 
elégedve, és itthonról dolgozva rugalmasan osztom be az időmet. 

Helmeczi Bianka, Telefonos Értékesítő, Budapest 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/sos_keresunk_uzletkotot_home_office_ba/magyarorszag/6502057 

SOS keresünk üzletkötőt home office-ba 

Hirdetés helye Magyarország 
Cégnév / szektor  Energiaipar 
Pozíció  Értékesítő 
Orientáció  Értékesítés, kereskedelem, üzlet 
Munkavégzés helye  Magyarország 
Iskolai végzettség  nincs 
Nyelvtudás  nincs 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

Ha a vírus második hullámában keresed a stabil helyedet, gyere hozzánk dolgozni az energia 
iparba! 
Napelemet értékesítünk TISZTA JUTALÉKOS rendszerben, keressük sürgősen a csapatunk 
új tagját. 
Csak olyat keresünk, aki tudja, hogy ezzel segítünk az embereknek. 
Közben jó pénzt is lehet keresni és ez így egy ritka párosítás! 
Csatlakozz egy profi csapathoz még ma! 
Jelentkezés telefonon: +36 20 334 2253  



 

  

 

 

SZAKMUNKA 
  

  

  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu5e7c9d4c6d8c9da0575438186e3104cb 

Takarítónő/részmunkaidős/ 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Gyakorlott takarítónőt keresünk divatáru üzletbe, részmunkaidős, napi 2-3 órás 
munkavégzésre. Bérezés: megállapodás szerint Jelentkezés rövid önéletrajzzal. 

 

 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu45ec039201a0627d5418a264a0ca5c23 

Profi sminkest keresek 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Profi, igényes sminkes kolléganőt keresek nagy forgalmú szalonomba. Sminktanácsadás, 
vendégek sminkelése lenne a feladata. Részmunkaidős alkalmazotti jogviszonyt kínálok, 
magas órabérrel, rendkívül kellemes környezetben. Amennyiben érdekli a lehetőség, várom 
önéletrajzos jelentkezését.  

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu8a7bfea8f203b83cbe9601612197e287 

Lajosmizse – betanított munkás 
 
Feladatok 
 
Az Erfo, Főkefe, Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb, megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató állami tulajdonú társaságai, munkaerő toborzást indítanak 
Lajosmizse és kistérségében üzemnyitási szándékkal!  

 papíripari termékek hajtogatása, ragasztása, lyukasztása, fűzése, 

 cimkézés, 

 csomagolás, 

 egységbe rendezés, 

 összeszerelés 

 

Elvárások 
 
Megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk!  

 minimális kézügyesség 

 precíz munkavégzés 

 

Előnyt jelent  

 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

 

Lokáció Cég: Erfo 
Régió: Közép Magyarország 
Megye: Bács-Kiskun 
Járás: Nagykőrösi Járás 
Cím: Lajosmizse 
3620/4995038 
 
Jelentkezzen most!  



 

 

https://hu.jooble.org/jdp/-3205318468058065385/Beugr%C3%B3s-
Min%C5%91s%C3%A9gellen%C5%91r-
Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=5972767239736998566&p=1&
sid=-
8521132022956809763&age=225&relb=100&brelb=100&bscr=23035.245301299&scr=2303
5.245301299&iid=2788197060128184901 

Beugrós Minőségellenőr 
1 500 Ft/óra 
Részmunkaidő 

Exact Systems Hungary Kft. 

Cégcsoportunk 14 országban tevékenykedő szolgáltatóként kecskeméti munkavégzésre keres 
azonnali kezdéssel BEUGRÓS MINŐSÉGELLENŐR munkatársat! 

Főbb feladatok: 

vizuális ellenőrzés 

válogatás 

utómunka 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

Megbízhatóság, rugalmasság 

Pontos, precíz munkavégzés 

8 órás műszakrend és esetenként hirtelen felmerülő munkavégzés vállalása. 

Amit kínálunk: 

Órabér: nettó 1300 Ft/óra - heti kifizetéssel 

Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi bejelentés) 

Rugalmas munkavégzés (a napi munkaidő minden esetben minimum 8 óra) 

Munkaruházat 



 

Azonnali kezdés 

Hosszútávú munkalehetőség 

Információk a kiválasztási folyamatról 

Jelentkezni önéletrajz küldésével a minosegellenor.kecskemet@exact.hrszoftver.hu e-mail 
címen lehet! 

 



 

https://hu.jooble.org/jdp/-6665566704169169677/Sz%C3%B3r%C3%B3lap+%2C-
napilapterjeszt%C5%91-Szabadsz%C3%A1ll%C3%A1s%2C-
B%C3%A1cs+Kiskun?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=-
2286278885973172&p=1&sid=6682232985886014111&age=13&relb=100&brelb=100&bsc
r=24381.4122763631&scr=24381.4122763631&iid=232278354166944691 

Szórólap-, napilapterjesztő 
Részmunkaidő 

MEKK Kft. 

Szabadszállás, Bács-Kiskun 

+36203618621 

 

Szabadszálláson keresünk szórólap- és napilapterjesztőt. 

A szórólapokat hetente egyszer hétfőtől szerdáig egyéni időbeosztásban kell terjeszteni. 

A kiszórandó anyagot hétvégén vagy hétfő reggel házhozszállítják. 

A napilapokat pedig heti 6 nap (hétfőtől szombatig) a hajnali órákban kell a kijelölt 
postaládákba eljuttatni. 

Lehet vállalni csak az egyik, illetve mindkét pozíciót! 

Feltétel: helyi vagy környékbeli lakcím 

További részletekért érdeklődni és jelentkezni a kecskemet@mekk-kft.hu e-mail címen vagy 
a +36203618621-es telefonszámon lehet. E-mailes jelentkezés esetén kérjük feltüntetni a 
telefonszámot. 

  



 

https://hu.jooble.org/jdp/1684151734227801015/%C3%81pol%C3%B3%2C-
gondoz%C3%B3-Ball%C3%B3sz%C3%B6g%2C-
B%C3%A1cs+Kiskun?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=1&elckey=47424
54325334463000&p=1&sid=-
6342851339938027489&age=201&relb=100&brelb=100&bscr=33101.4778538094&scr=331
01.4778538094&iid=-3072480992530119049 

 
Ápoló, gondozó 
200 – 350 000 Ft/hó 

Teljes munkaidő, Időszakos munka 

Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány 

 

ÁPOLÓKAT, SZAKÁPOLÓKAT, SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓKAT KERESÜNK! 

Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány, több mint 20 éve működő, magántulajdonban 
lévő Alapítvány, a kezdetek óta idősgondozással foglalkozik. Az otthon egészségügyi 
működési engedéllyel rendelkezik, így szakápolási tevékenységet is ellátunk. 

Min. elvárás: szakmai végzettség- szociális gondozó és ápoló vagy egyéb ápolói végzettség 
megléte, vagy folyamatban lévő tanulmányok ezen a területen 

Feltételek: 

-NEM közalkalmazotti v. köztisztviselői jogviszonyba, 

- határozatlan idejű szerződéssel, 

- azonnali kezdéssel 

- ápolókat, szakápolókat, és szociális gondozó és ápolókat keresünk, 

- teljes munkaidőben vagy akár részmunkaidőben 

Munkaidő: Beosztás szerinti, 12 órás munkavégzés, éjszaka és nappal. 

Bér: 

szakképesítéstől és az eddigi munkaévek számától függően, 200-350 ezer Ft nettó bér. 

Amit kínálunk: 

Egészségügyi bértábla szerinti besorolási bér, 

Szociális ágazati bérpótlék, 



 

Egészségügyi kiegészítő pótlék (eü. végzettség esetén, MESZK tagsággal), 

Minőségi munkavégzésért minőségi bérpótlékot adunk a dolgozóknak. 

Egyéb juttatások: 

- Cafeteria- SZÉP kártya (havi 20.000.-Ft) 

- ingyenes wellness használat az Otthon szomszédságában lévő wellness fürdőben 

- munkaruha, védőfelszerelés 

- továbbtanulás vagy továbbképzés támogatása 

- utazási támogatás 

Amennyiben szeretnél egy fiatalos, dinamikus csapat tagja lenni, fényképes önéletrajzzal 
jelentkezz a titkarsag.aranykor@gmail.com email címen. 

6035 Ballószög, Aranykor út 38. 

Aranykor Időskorúak Otthona 

  



 

http://igaziallasok.hu/TKTMTTTUM/szocialis_munkast_keresunk_aprilis_1_tol_kecskemet 

SZOCIÁLIS MUNKÁS álláslehetőség, napi 4 órában 2021. április 1-től 

Kecskeméten! 
 

A látássérült személyek Dél-Alföldi Rehabilitációs Központját fenntartó Kreatív Formák 
Alapítvány szociális munkást keres heti 20 órás időkeretben, határozatlan idejű alkalmazotti 
jogviszonyban.  
A munkavégzés helye: Kecskemét, illetve Bács-Kiskun megye.  

Elvárás a felsőfokú szakirányú végzettség (min. BSc szint), előny a fogyatékos személyek 
támogatását célzó programok terén szerzett tapasztalat, valamint jogosítvány megléte.  
Amit kínálunk: változatos munka, épülőben lévő szolgáltatásrendszer, kedvező 
munkakörülmények. 
A munkakör tartalmazza a helyi partnerszervezetekkel történő kapcsolattartást, a szolgáltatást 
igénybe vevők felmérését, az esetkezelést, illetve adminisztrációs feladatokat.  

Jelentkezést, önéletrajzot március 3-ig a kreativ.formak.alapitvany@gmail.com címre várjuk.  

  



 

http://igaziallasok.hu/TKTMOPUQU/takarito_allas_kecskemet 

Kecskeméti Belvárosi Panzióba Takarítónőt keresünk, napi 4 órás bejelentett munkára 

(hétköznapi és hétvégi munkavégzéssel). 
 

Elvárásaink:  
- fiatalos, igényes megjelenés 
- alapos, megbízható munkavégzés 
- minimális idegen nyelvismeret (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.  

  



 

 

http://igaziallasok.hu/VOQOUSVQ/kozmetikus_kecskemet 

Munkakör: Kozmetikus 

Szükséges gyakorlat: nincs 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 158 000  
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakközépiskola technikum gimnázium 
Érvényesség időtartama: 2021.01.25 - 2021.03.25 
Foglalkoztatás időtartama: 2021.01.25 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 6 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 08:00 
Munkarend: két műszak: de.-du. 
Speciális követelmények: Tisztaság, igényesség, pontosság  

 

Foglalkoztató neve: PSZ-BEAUTY-SZÉPSÉGSZIGET Kft. 
Képviselő neve: Pintér Szabina 
Képviselő elérhetőségei: +36 20 487-8828 pszbeauty@gmail.com 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/A Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: E-mailben önéletrajzzal: pszbeauty@gmail.com  

  



 

 

 

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

 

Vendéglátó egységbe napi 2-3 órára takarítót keresünk.  

 

Érdeklődni: 70/5898382 

  

 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/ruha_uzlet_takaritasa/kecskemet/7098613 

Hirdetés helye Kecskemét 
Cégnév / szektor  Shield Guard Kft. 

Pozíció  Takarító 
Orientáció  Vezetői állások 
Munkavégzés helye  Malom Center 
Iskolai végzettség  8 általános  
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

Malom centerben lévő ruha üzletbe keressük új kollégánkat. 
1200-1400/ óra   



 

 

A Corvina Óvoda teljes és részmunka idős pedagógiai asszisztens kollégákat 

keres változó munkahelyre 2021.03.01-től. 

Feltétel: pedagógiai asszisztens végzettség (vagy érettségi) 

Jelentkezni a corvinaovivez@gmail.com e-mail címre küldött önéletrajzzal lehet. 

 

 

 

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kerteszeti_munka_116034433.htm 

Kertészeti munka 
Bruttó bér: 1 000  Ft / óra  

Helység: Kecskemét  
Kategória: Környezet / mezőgazdaság  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Alkalmi/időszakos munka  
Elvárt végzettség: általános iskola  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  
Munkakör megnevezése: Kertész  
 

Matkópusztán lévő kertészetünkbe keresünk maximum 2 főt, elsősorban alkalmi munkára. 
Környékbeli jelentkezőket várunk. További részletek telefonon! +36203658533 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kerteszt_keresek_116239660.htm 

Helység: Kecskemét  
Kategória: Környezet / mezőgazdaság  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  
Elvárt végzettség: szakiskola/szakmunkás képző  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Kertész  
Cégnév: Print Island Kft  
 

Szakképzett kertészt keresek napi 4 órás munkára.  
Díszkert és gyümölcsös karbantartására.  
Kizárólag Kecskemét és 20 km-es körzetéből. 

36705403384 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Fodrasz_allas_Kecskemeten_116166333.htm 

Helység: Kecskemét  
Kategória: Egészségügy / szépség  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában)  
Elvárt végzettség: szakiskola/szakmunkás képző  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Fodrász  
 

Bruttó bér: 300 000  Ft / hó  

Jó fodrásznak tartod magad?  
Eleged van a bizonytalanságból?  
Nincs, vagy lemorzsolódott a vendégköröd?  
Stresszes a vállalkozói lét?  
Unod már a "pályakezdő" státuszt?  
Visszatérnél választott szakmádhoz?  
Ha bármelyikre igennel válaszoltál, akkor nálunk a helyed, mert:  
 
Bővítjük kecskeméti fodrász csapatunkat!  
Szalonunkba munkájára igényes Fodrász Kollégát Felveszünk!  
 
Szakmailag jól felkészült pályakezdő, vagy haladó fodrászok jelentkezését várjuk, 
alkalmazotti főállásba, bejelentkezés nélküli, biztos vendégkörrel rendelkező szalonba. A 
részletekről személyesen.  
 
Érdekel? Hívd szakmai vezetőnket, Ginát a 06705773127 telefonszámon, vagy küldj szakmai 
önéletrajzot ide: biokecskemet@gmail.com, vagy jelentkezz személyesen a Biohair 
Kecskemét Auchan szalonban.  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritokat_Keresunk_Azonnali_Kezdessel_Kecskemete
n__Bejelentett_Allas_113253712.htm 

 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Szakmunka  

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  

Elvárt végzettség: nem igényel  

Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Takarító  
Cégnév: LángVéd Kft  

 

Kecskeméti autószalonba azonnali kezdéssel keresünk két fő takarítót, kiemelt bérezéssel, 
bejelentett hivatalos munkavégzés! Esti/délutáni műszak!  
 
Kérem, kizárólag olyan személyek jelentkezzenek, akinek nem okoz gondot a hétfőtől 
szombatig tartó munkavégzés, aki munkájára igényes, önállóan dolgozni tud, precíz, pontos, 
igényes munkát ad ki a kezéből!  
 
Fizetés megbeszélés szerint!  
 
Kérem, a 06706260741-es telefonszámon jelentkezzenek, ahol megbeszéljük a személyes 
interjúk időpontját.   



 

 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=casual&vjk=f1c999a0fe22a579 

Alkalmi munkák Kecskeméten - Heti kifizetés 
Gépkezelői, Összeszerelői, Raktári kisegítő munkák, Kézi anyagmozgatás, Csomagolói 
munkák 

Munkaidő 

Teljes munkaidő (8 órás)  

Amit kínálunk 

Egyéni időrendhez igazodó munkavégzés, hetente előre egyeztetve, heti minimum nélkül. 
Főállás vagy iskola mellett végezhető munkalehetőség! - Heti kifizetés: nettó 4.984 - 6.480 Ft 
/ nap - Szabad műszak választás  

Nyelvismeret 

Projektvezető 

Gregus Zita 

Tel: +3662426424 | e-mail: szeged@pannonwork.hu | online: www.pannonwork.hu 

  



 

 

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

Diszpécsert rendelések rögzítésére felveszünk 
Kecskeméti iroda felvesz rendelések rögzítésére diszpécsert. 

 

- Az álláshoz tartozó elvárások: 

Megbízhatóság 

Rugalmasság 

Számítógép ismeret 

 

- Amit nyújtani tudunk: 

Tapasztalat nem szükséges, gyorsan megtanulható munka. Fiatal csapat, jó munkakörnyezet, 
megbízható, stabil, hosszú távú munkalehetőség, + cafetéria. 

 

Munkarend: fix beosztás, 15 munkanap és 15 szabadnap 

 

Jelentkezni önéletrajzzal vagy a +36202317779 telefonszámon. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!  



 

 

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 

 

 

  



 

 

 

Irodai munka 
  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=8b8c4a77bc643177 

Adatrögzítő 
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét 

150 000-300 000 Ft havonta - Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Mit kérünk Tőled? 

· Elegáns üzleties megjelenés 

· Önállóság mellett, erős csapatszellem van benned. 

· Minimum középfokú végzettség, Diploma előnyt jelent 

· Gyakornoki betanítás után képesség önálló munkavégzésre 

FELADATOK, melyek Rád várnak 

· Információk elemzése és javaslatok kidolgozása, 

· Beérkező ügyfél igények kiszolgálása és adminisztrációja, 

· Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új megoldások kidolgozása, 

· Igényalapú pénzügyi tervezési és tanácsadási tevékenység 

Mit várhatsz el tőlünk? 

· Kiemelkedő, versenyképes kereseti lehetőség, Cafeteria. 

· Stabil, hosszú távú munkalehetőség. 

· Modern, irodai környezet, inspiráló közeg. 

· Díjmentes továbbképzések! Szakmai fejlődés. 

· Tervezhető karrierpálya 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos 

Fizetés: 150 000,00Ft - 300 000,00Ft havonta 

Távmunka: 

 Ideiglenesen a COVID-19 miatt 

COVID–19-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedés(ek): 

 Tisztítás, fertőtlenítés, takarítás 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/huf02e0f09a6b393a2819d5e1b5095f327 

Mellékállás 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Érettségizett, kommunikatív munkatársat keresünk, webáruház vásárlói körének bővítéséhez. 
Feladatai: hirdetések feladása, ügyfeleinkkel kapcsolattartás  

Mellékállásban végezhető munka, jó kereseti lehetőséggel.  

Bővebb tájékoztatás írásban, az önéletrajzos jelentkezés után. 



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=19773ee9bbdf4999 

Gazdasági-munkaügyi ügyintéző 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
 
Gazdasági-munkaügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2021.03.31. – ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.  

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

Gazdasági és munkaügyi feladatok ellátása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola,  
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskola, igazgatásszervező, vagy 
társadalombiztosítási, vagy pénzügyi végzettség  

 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 9.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: LMEGYSZI/78-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági-
munkaügyi ügyintéző.  
• Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye, 6050 Lajosmizse, - 2021. február 22. 

 Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. - 2021. február 
22. 

 Felsőlajos Község Önkormányzata, 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. - 2021. február 
22. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.  

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

  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu2214f1f4d3ea83e2dc2cf73ff080c3a6 

Irodai ügyintéző 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Munkatársat keresünk irodai ügyintéző pozícióba, részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatásra. 
Érettségi bizonyítvány, erős aktív angol és/vagy német nyelvtudás, számítógépes ismeretek, 
jó kommunikáció, gyors, pontos munkavégzés, elvárás. 

Feladat: online szállásfoglalás és az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyintézés, adminisztráció. 
Munkarend: H-P, napi 4 órás időtartam  

Jelentkezés önéletrajzzal, órabérigény megjelölésével.  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/tavmunka_content_manager_szovegiro_tartalomfelelos_seo/magyarorszag/70875
96 

Távmunka: Content Manager, szövegíró, tartalomfelelős, + seo 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  tartalomfelelős, szövegíró, informatika 
Orientáció  IT, Telekom 
Munkavégzés helye  Home Office, távmunka, otthon végezhető 
Nyelvtudás  angol szakmai szövegértés, írott szöveg 
Jelentkezési határidő csak azonnali kezdéssel 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka 
 

A munkánk: 
Weboldalakat építünk, elsősorban műszaki, IT, kereskedelem és szolgáltatások területén. 
 
A szöveges tartalomért felelős munkatársunkat keressük. 
 
Fizetés: 
10 000. - 50 000. Ft heti. 
Munkaidő: rugalmas, alkalmi- vagy részmunkaidő. 
 
Elvárás: 
- a SEO alapfogalmak és alapelvek, törvényszerűségek világos ismerete 
- az informatikai biztonság ALAPfogalmainak és ALAPelveinek ismerete, 
- a SEO eszköztár 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 kizárólag írásban: 
tanulmányai, munkahelyei (kron. sorrendben), feladat- és felelősségi körei, 
szoftverek amelyek használni tud: mit és mire, a "felhasználói szinten"-nél részletesebben, az 
erős oldalai, milyen munkát keres, 
munkakezdés, tervezett munkarend, bérigénye (netto Ft/óra), 
a hirdetés url-je. 
 
Ha korrekt jelentkezést nyújt be, 2 munkanapon belül felhívjuk további tájékoztatás céljából. 
Köszönjük figyelmét.  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Nemetul_jol_beszelo_holgyet_keresunk_kecskemeti_ceg
hez_115356588.htm 

Németül jól beszélő hölgyet keresünk kecskeméti céghez 
Helység: Kecskemét  
Kategória: Adminisztráció / irodai munka  
Tapasztalat: 3-5 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában)  
Elvárt végzettség: nem igényel  
Szükséges nyelvtudás: német  
Munkakör megnevezése: Adminisztrációs munkatárs  
Cégnév: R.Vé.  
 

4-6 órás munkaviszonyban, Német nyelven beszélni, írni elvárás, szükséges minimális 
számítógép kezelői ismeret is.  
Korrekt bérezéssel.  
Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal.  
Nyugdíjas jelentkezőket is meghallgatunk. 



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Allasajanlat_115148184.htm#xtor=AL-182&xts=434551 

Helység: Kecskemét  
Kategória: Értékesítés / kereskedelem  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában)  
Elvárt végzettség: nem igényel  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Értékesítési munkatárs  
 

Kecskeméti cég irodai értékesítői munkakörbe számítógépes ismeretekkel (word, számlázó 
program, esetleg coral program), jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársat keres, 
6 órás munkaidőben versenyképes fizetéssel. Fényképes önéletrajzokat e-mailben a 
swarekmuko@gmail.com e-mail címre várjuk. 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/ugyvitel_tavmunkaban/magyarorszag/6969792 

Ügyvitel távmunkában 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  ÜGYVITELI munkatárs 
Orientáció  Egyéb 
Munkavégzés helye  online távmunka, otthon végezhető, Home Office 
Jelentkezési határidő csak sürgős kezdéssel 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka 
 

Informatikai biztonsági szolgáltatásokkal foglalkozunk. 
ÜGYVITELI TÁVMUNKÁRA keresünk munkatársat, partnert, alkalomszerűen vagy 
részmunkaidőben, számlaképesen 
 
Feladata: döntéselőkészítés, hirdetések koordinálása, változatos ügyintézői és ügyviteli 
feladatok. 
 
Részmunkaidő, vagy alkalmi munkavégzés, hétköznap, nappal. 
 
Az informatikai ismeretei konkrétan és részletesen, (azon kívül, hogy "felhasználó + az 
internet ismerete"), 
szakmai bemutatkozása, eddigi munkái, 
konkrétan milyen területeken tud számlaképesen munkát végezni, 
díjai, 
vállalható munkaidő és a munkábaállás időpontja, 
egyéb elvárásai. 
Jelentkezését írásban várjuk. 
Korrekt jelentkezésre 2 munkanapon belül hívjuk.  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/berugyintezo/kecskemet/6732873 

Hirdetés helye Kecskemét 
Cégnév / szektor  Royal Traktor Zrt. 

Pozíció  Bérügyintéző 
Orientáció  Adminisztráció, irodai munka 
Munkavégzés helye  Kecskemét 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
 

Feladatai: 
 
A munkavállalók be- és kiléptetésének lebonyolítása, munkaügyi adminisztrációja 
A vállalat munkavállalóinak teljes körű munkaidő nyilvántartása és bérszámfejtése 
Munkavállalók személyi anyagának kezelésre, naprakészen tartása 
Kapcsolattartás és segítségnyújtás a munkavállalók részére 
Havi bevallások, statisztikák, adatszolgáltatások készítése 
Ellenőrzések, auditok kiszolgálása 
 
Elvárások: 
 
Bér és TB ügyintézői, legalább középfokú végzettség 
Minimum 2 - 4 év bérszámfejtési és TB kifizetőhelyi tapasztalat 
Nexon4, NexonBér, NexonCafé rendszer teljes körű ismerete 
Önálló munkavégzés, precizitás, pontosság 
Analitikus gondolkodás, rendszerszemlélet 
Terhelhetőség, kiemelkedő monotonitástűrés 
Magabiztos MS Office ismeret 
A feladat ellátáshoz szükséges jogszabályok naprakész ismerete 
 
Várjuk bérigénnyel ellátott fényképes önéletrajzát a hr@royaltraktor.hu e-mail címre. 
Érdeklődni a +36207456796-os telefonszámon lehet.  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/informatikai_folyamattervezes_dokumentalas_adminisztrator/magyarorszag/6483
435 

 

Informatikai folyamattervezés, dokumentálás, 
adminisztrátor 

Hirdetés helye Magyarország 

Pozíció  
tervezés, dokumentálás, adminisztráció (informatikai 
szolgáltatások) 

Orientáció  IT, Telekom 
Munkavégzés helye  HO, home office, távmunka, otthon végezhető 
Foglalkoztatás 
módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

 Munkakör: 
informatikai szolgáltatások tervezése, dokumentálása, adminisztrációja 
 
 
Elvárás: 
- IT szolgáltatások és folyamatok ismerete a gyakorlatból (üzleti, szervezési, nem technikai 
szempontból) 
- hibátlan kommunikáció szóban és írásban 
- azonnali munkakezdés 
 
Előnyt jelent: 
- gyakorlati tapasztalatok IT szolgáltatások adminisztrációja terén 
- _ha_ számlaképes most vagy később. 
 
Ajánlatunk: 
- 1500 - 5000 Ft/óra vagy megállapodás szerinti bérezés 
- otthoni munkavégzés 
tervezhető munka 
 
 



 

 
A jelentkezés módja üzenetben: 
- az eddigi ilyen irányú tapasztalatai 
- milyen IT folyamatokkal ismerkedett meg eddig (melyeket átlát) 
- bérigénye (nFt/ó) 
- milyen szoftvereket, mire, mennyi ideig használt 
- eddigi munkakörei 
- képzettsége 
- munkakezdés, tervezett munkaidő 
- elvárásai 
 
2 munkanapon belül felhívjuk a komoly jelentkezőket. 
 
Kulcsszavak: adminisztrátor, adminisztráció, dokumentációkészítés, dokumentációkészítő, 
folyamattervezés, szolgáltatásmenedzsment, folyamattervezés, folyamattervező, 
folyamatszervező, 

  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/alkalmi_titkarnoi_pozicio/kecskemet/6513799 

Hirdetés helye Kecskemét 
Cégnév / szektor  irodai 
Pozíció  asszisztens 
Orientáció  Adminisztráció, irodai munka 
Munkavégzés helye  Kecskemét 
Iskolai végzettség  középiskola 
Jelentkezési határidő határozatlan 
Foglalkoztatás módja alkalmi munka 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
Speciális jelleg  gyakorlatot nem igényel 
 

Kecskeméti kisvállalkozás alkalmi titkárnői feladatok elvégzésére keres női munkavállalót, 
heti pár órában. Jelentkezni kizárólag a funtomasz@yahoo.com email-címen fizetési igény 
megjelölésével. 

 

  



 

 

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 


