
 

 

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 
  



 

http://igaziallasok.hu/VOQOSTPU/elelmiszer_elado_kecskemet 

 

Élelmiszer eladó 

Tapasztalat: 0 év felett 1 évig 
Munkakör kiegészítése: Iskolai büfébe eladó 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 120 000 - 165 000 
Állománycsoport: betanított munkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: gimnázium szakmunkásképző szakközépiskola általános iskola 
szakiskola 
Érvényesség időtartama: 2021.01.05 - 2021.03.05 
Foglalkoztatás időtartama: 2021.01.15 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 4 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 07:30 
Munkarend: állandó délelőtti műszak 
Speciális követelmények: 4, 6, 8 órában is betölthető 
Speciális körülmények: Jó kommunikációs készség, tisztaság. Eladói gyakorlat előny.  

 

Foglalkoztató neve: MISKEY CSABA 
Képviselő neve: Miskey Csaba 
Képviselő elérhetőségei: +36 20 985-7224 csabamiskey@gmail.com 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Szent Imre utca 9 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: E-mailben önéletrajzzal: csabamiskey@gmail.com   



 

 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&radius=15&jt=parttime&vjk=065d5901f0
dfc0d9 

Eladó 
GAS JEANS - Kecskemét 

Részmunkaidő 

Kecskeméten a Malomban található Gas márkaboltjainkba keresünk talpraesett, kiválóan 
kommunikáló 6 órás ELADÓT!!!!  
 
Fényképes önéletrajzokat a kívánt üzlet megjelölésével a Jelentkezés gombra kattintva vagy 
az üzletben személyesen kérnénk leadni.  
 
Elvárások: 
minimum középiskolai végzettség  
stílusérzék és a divattrendek ismerete  
kedves, vásárló-orientált hozzáállás  
önálló, precíz munkavégezés  
kiváló kommunikációs készség  
pályakezdők jelentkezését is várjuk  
 
Előny: 
kereskedelmi munkakörben szerzett tapasztalat  
idegen nyelvek ismerete 

  



 

https://www.profession.hu/allas/call-center-operator-balla-media-kft-1562901 

Balla Média Kft. 

Call center operátor 
Az AtlaszCall cégcsoport 2009-es alapítása óta a hazai telemarketing piac meghatározó 
szereplőjévé nőtte ki magát. Küldetésünk, hogy továbbra is a call center iparág legjobb 
teljesítményét nyújtsuk üzleti eredményekben, ügyfél elégedettségben és innovációban 
egyaránt. 
Évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően számtalan piacvezető megoldással rendelkezünk, 
így kampányainkon képesek vagyunk olyan kimagasló eredményeket produkálni, amit 
korábban lehetetlennek tartottak. 
Bővülő csapatunkba munkatársakat keresünk.  

Főbb feladatok, munkák:  

Ügyfelek megkeresése és tájékoztatása kedvezmények, bemutatása érvényesítése. 
A munkavégzés home office-ból is végezhető akár részmunkaidőben is! 
  

Az álláshoz tartozó elvárások:  

 Felsőfokú végzettség (főiskola, Egyetem) vagy Biztosítás közvetítői hatósági vizsga 
megléte. 

 Jó kommunikációs készség 

 Logikus és felelős gondolkodás 

 Önálló döntési képesség 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

Telemarketing tapasztalat (lakásbiztosításban) 

Amit kínálunk:  

 Alapfizetés plusz jutalék 

 Rugalmas munkaidőbeosztás 

 Otthonról is végezhető 

 Támogató szakmai felkészítés 



 

 További extra juttatások (eszköztámogatás, belföldi nyaralás, egyéb pénz alapú 
juttatások) 

 Napi 6 és 8 órában is végezhető munka 

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 

 Telefonos értékesítő 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges végzettség: 

 Főiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

 Home office lehetőség 

 Részmunkaidő 

Havi nettó fizetési keret: 

200.000 - 220.000 Ft 

Egyéb juttatások: 

szakmai tréningek 

Jelentkezés módja:  

A "Jelentkezem" gombra kattintva kérjük csatolja magyar nyelvű fényképes önéletrajzát.  

  



 

 

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://hu.jooble.org/desc/-
857413478209630202?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91s+irodai&rgn=261&pos=26&elck
ey=-
9001861028883105286&p=2&sid=5027102239892918700&age=226&relb=100&brelb=100
&bscr=32795.5723799918&scr=32795.5723799918&iid=5618891507612922221 

Kecskeméti takarítók figyelem! 

Hirdetés helye Kecskemét 
Cégnév / szektor  Takarító kollégákat keresünk! 
Pozíció  Takarító 
Orientáció  Fizikai munka, segédmunka 
Munkavégzés helye  Kecskemét 
Iskolai végzettség  8 általános 
Nyelvtudás  nem szükséges 
Jelentkezési határidő 2021.03.01 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
Speciális jelleg  gyakorlatot nem igényel 
 

Iroda takarításra kollégákat keresünk részmunkaidőben!  
 
Munkaidő: (5 órában) 
hétfőtől- csütörtökig 16:00-21:00; 
pénteken 14:00-19:00 
 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Azonnali munkakezdés!  
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
 
Jelentkezni munkanapokon 17:00 óra után lehetséges: 06 20 282 5157 

  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/186828/ejszakai-konyhai-munka-kecskemeten-at-takaritas-
mania-kft 

Éjszakai konyhai munka Kecskeméten 
Takarítás Mánia Kft. 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Nettó 134000 - 135000 / Hónap  

 

Dinamikusan fejlődő cégünk kecskeméti étterembe keres új kollégákat/kolléganőket, éjszakai 
hat órás részmunkaidős beosztásba. 

Kollégáink 2+2 beosztásban (2 nap munka, 2 nap pihenő) dolgoznak folyamatos 
munkarendben, átlag 15 munkanap/hó. Fizetés: Nettó: 135 000 Ft. 

A munkaidő 00.00-06.00-ig tart.  

Feladatok:  

- vendégtér, ill. vendégtéri mosdók teljes körű, napi szintű tisztán tartása,   

- olaj szűrés, konyhai gépek, berendezések zsírtalanítása, mosogatás,  

 - aljzat sikálása, mosása 

Amit kínálunk: 

 hosszú távú bejelentett munkalehetőség, teljes körű betanítás minden feladatkörre 

Amit kérünk: 

 megbízhatóság, betanulás után önálló munkavégzés, önállóság, jó állóképesség 

Jelentkezésüket kizárólag fényképes önéletrajzzal várjuk. 

Telefonon: 11.00-20.00 óra között tudjuk fogadni. A telefonszám bejelentkezés után érhető el. 

Kizárólag kecskeméti lakosok jelentkezését várjuk. 

  



 

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://www.careerjet.hu/jobad/hu7322478c522b0567bfadf7f92efcc093 

Mosogató/részmunkaidős 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Gyakorlott, önmagára és munkájára igényes, megbízható mosogatót felveszünk, 
részmunkaidős foglalkoztatásba.  

Bővebb információ a személyes egyeztetés alkalmával. 

Jelentkezés önéletrajzzal. 

 

 

 

 

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

 

Vendéglátó egységbe napi 2-3 órára takarítót keresünk.  

 

Érdeklődni: 70/5898382 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takarito_kerestetik_115262145.htm 

Helység: Kecskemét  
Kategória: Szakmunka  
Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  
Foglalkoztatás jellege: Alkalmi/időszakos munka  
Elvárt végzettség: nem igényel  
Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Takarító  
Cégnév: Bér-Car-Go Kft  
 

Cégünk heti egy alkalomra keres takarító segítséget. Munkája során cégünk irodahelyiségeit, 
illetve heti egy darab céges gépkocsi belső takarítását kell elvégeznie. Az irodahelyiségek kb. 
50 m2 -t tesznek ki. A munkavégzés helye Kecskemét, Budai úti Tesco közelében.  
 
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajz útján a megadott e-mail címen vagy itt üzenetben, 
de ebben az esetben is kérnénk önéletrajz csatolását. Köszönjük!  



 

 

http://igaziallasok.hu/VOQOUSPT/szabo_varro_kecskemet 

Szabó, varró 
Elvárt gyakorlati idő: nincs 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 210 600  
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakmunkásképző szakiskola 
Érvényesség időtartama: 2021.01.25 - 2021.02.25 
Közvetítés időtartama: 2021.01.25 - 2021.02.25 
Foglalkoztatás időtartama: 2021.02.01 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 8 / 0 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 
Munkarend: kötött nappali munkavégzés 
Speciális követelmények: Részmunkaidőben is betölthető. 
Speciális körülmények: Szakképzett vagy gyakorlott munkavállalót keresnek.  

Foglalkoztató neve: ROSE Kft. 
Képviselő neve: Bogdanovics Dóra 
Képviselő elérhetőségei: dora@doublerose.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Szolnoki út 20 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: E-mailben: info@douberose.hu, vagy telefonon: 20/920-5120  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hud7f8ece0e95aa953917609ed992284b0 

Részmunkaidős szobalány 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős (napi 4 órás) foglalkoztatásra keresünk hotel szobalányt. Gyakorlat, 
szorgalom, ápolt megjelenés, alapelvárás.  

Feladata: szobák rendben tartása, takarítás, mosás, vasalás, vendégek fogadása. 
Másodállásban végezhető munkalehetőség, meglévő főállás nem kizáró ok.  

Jelentkezés önéletrajzzal.  

 

 

 

 

 

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/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/Etelfutart_felveszunk_83834250.htm 

Ételfutárt felveszünk 

Kecskeméti étterembe saját autóval rendelkező étel futárt felveszünk.  
 
- Az állásokhoz tartozó elvárások:  
Megbízhatóság  
Rugalmasság  
 
- Amit nyújtani tudunk:  
Tapasztalat nem szükséges, telefont és gps navigációt biztosítunk.  
Gyorsan megtanulható munka. Fiatal csapat, jó munkakörnyezet, megbízható, stabil, hosszú 
távú munkalehetőség, + cafetéria.  
 
Munkarend: fix beosztás, 15 munkanap és 15 szabadnap  
 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!  
 
Jelentkezni 8:00 - 15:00 között munkanapokon +36706720258 

Bruttó bér: 300 000  Ft / hó  

 

  



 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Megvaltozott_munkakepessegu_munka__Takarito_1125
41584.htm 

Megváltozott munkaképességű munka: Takarító 
Megváltozott munkaképességgel végezhető munkalehetőséget kínálunk 4 órás bejelentett 
takarítói munkakörben. A feladat egy 300m2-es raktárépület takarítása a benne található kettő 
kicsi irodával és egy mosdóval. Nem megerőltető folyamatos munka, nem kell minden nap 
mindent elvégezni, hanem lehet folyamatosan haladni.  

Jelentkezésüket e-mailben a hardmediainfo@gmail.com címre illetve a +36704488850 
telefonon várjuk munkanapokon 9 és 14 óra között.  

A munkakör betöltésének feltétele a minimum 40%-os munkaképességet igazoló 
dokumentum. 

  



 

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://www.careerjet.hu/jobad/huf5025c9ff4fcbfacbdf86bbb7cc10e98 

Adminisztratív munka/betanulással/ 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Érettségi bizonyítvánnyal, számítógépes ismeretekkel rendelkező, fiatal, kommunikatív 
munkatársat keresünk, gyorsan betanulható adminisztratív munkákra.  

Foglalkoztatás: részmunkaidős /5 órás/  

Bérezés: órabérben  

Jelentkezés önéletrajzzal. 

  



 

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://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=ea29095dc5f9267f 

JOGI REFERENS 
Beck&Partners - Kecskemét 

Munkavégzés helye: Kecskemét  

Munkaterület: Jog / Közigazgatás  

Pozíciószint: Beosztott  

Elvárt végzettség: Főiskola Egyetem  

Munkatapasztalat: 0-1 év  

Nyelvtudás: Angol Középfok szóban és írásban 

Szeretnél jogi területen továbbfejlődni? Vagy esetleg jogi tanulmányaid után még nem volt 
lehetőséged tapasztalatot szerezni? Ebben az esetben olvass tovább! 

 

Több, mint 50 éves múltú francia-német gyártó vállalat, amely 20 éve működik 
Magyarországon, keresi új szakemberét. A cég az elektronikai-, autó-, hadiipar és 
űrtechnológia számára gyárt rendkívül speciális kábeleket, egyedi igényekre, kis szériában, 
nem sorozatgyártásban. 

Jelenleg felvételre keresnek 

 

JOGI REFERENS 

munkatársat. 

Az alábbi feladatok várnak Rád: 

 Jogi feladatok ellátása 

 Új szerződések készítése 

 Meglevő szerződések, biztosítások véleményezése, átdolgozása 

 Jogi tanácsadás, jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése 

 Részvétel szabályzatok kidolgozásában 

 Kapcsolattartás, egyeztetések a feladatok által érintett területekkel 



 

 

Téged keresünk, ha: 

 Jogász egyetemi végzettséggel rendelkezel 

 Tárgyalóképes aktív angol nyelvtudással büszkélkedhetsz szóban és írásban egyaránt 

 Magas szintű MS Office (Excel, Word) ismerettel bírsz 

 Büntetlen az előéleted 

 Jó kommunikációs készségekkel rendelekezel 

 Szeretsz csapatban dolozni 

Amit kínálunk: 

 A munkakör részmunkaidőben és/vagy részben home office-ban is ellátható 

 Lehetőséget kínálunk gyakorlattal még nem rendelkező jogásznak is szakmai 
tapasztalatszerzésre, vagy gyakorlottabb jogásznak további fejlődésre 

 Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatás 

 Jó munkakörülmények 

Ha szeretnél pályázni, akkor kérlek, hogy az alábbi dokumentumok csatolásával tedd: 

 Kétnyelvű (angol/magyar) szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével 

 Motivációs levél, mely tartalmazza a részmunkaidő vagy home office-ra való igényt 
(indoklással) 

 Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai 

 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok 
szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

 



 

https://www.profession.hu/allas/munkaugyi-ugyintezo-sos-gyermekfalu-mo-alapitvany-
kecskemet-1559165/optimum?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa tagja a 134 országban működő SOS 
Gyermekfalvak Nemzetközi Szövetségének. Egy olyan civil szervezet a gyermekvédelem 
területén, amely nevelőszülői hálózatokat és lakásotthonokat működtet. Az elmúlt 10 évben a 
szervezet megújult, és ehhez a szakmai megújuláshoz keres innovatív munkatársakat. 
Szakmai munkánk minőségének támogatásához keresünk munkatársat részmunkaidőben a 
kecskeméti irodánkba az alábbi pozícióra: 

Munkaügyi ügyintéző 
Főbb feladatok  

 Teljes körű személyügyi adminisztráció / dokumentáció kezelése; 

 Részvétel a bérszámfejtés előkészítésében; 

 A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés; 

 Létszámmal, személyi jellegű kiadásokkal kapcsolatos statisztikák, kimutatások, 
elemzések készítése; 

 Hatóságok felé történő bevallások, adatszolgáltatások összeállítása; 

 A törvényi szabályozások, változások nyomon követése; 

 Fizetési osztály és fokozat megállapítása és naprakész nyilvántartása; 

 Munkaidő- és szabadság nyilvántartások kezelése; 

 A beérkezett letiltások nyilvántartása és utalásra történő átadása; 

 HR adatbázisok, nyilvántartások (gépi és papíralapú) kezelése. 

Elvárásaink  

 Min. középfokú végzettség 

 Releváns tapasztalat munkaügyi területen és/vagy releváns végzettség 

 Magabiztos felhasználó szintű számítógépes ismeretek, kiemelten excel 

 Önálló, felelősségteljes munkavégzés, 

 Precizitás, megbízhatóság 

 Csapatszellem, türelem 

 Monotonitás tűrés, logikus gondolkodás 

 



 

Előnyt jelent:  

 Felsőfokú végzettség 

 Bér-és TB ügyintéző képesítés 

 Angol nyelvtudás 

 Adatbázis(ok) felhasználói szintű ismerete, használata 

Amit ajánlunk:  

 Barátságos, közvetlen, jó hangulatú munkahelyi légkört 

 Támogató csapatot 

 4 órás részmunkaidőben történő munkavégzést 

 Családbarát munkahelyet 

Állás, munka területe(i): 

 HR, Munkaügy 

 Bérszámfejtés, TB ügyintézés 

 HR adminisztráció 

Szükséges tapasztalat: 

 Pályakezdő/friss diplomás 

Szükséges végzettség: 

 Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

Ha úgy érzi, hogy a fenti leírás Önre illik, akkor kérjük, hogy a munkakör 
megjelölésével küldje el magyar nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét fizetési igény 
megjelölésével 2021. február 01-ig. 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hua24562d27378f99d9e7a2eade62959d0 

Irodai kisegítő 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Irodai kisegítő pozícióba várjuk munkatárs jelentkezését.  

Feladatai: beérkező levelek szortírozása; iratok, dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása; 
iratok, levelek elkészítése, sokszorosítása, továbbítása; kapcsolattartási feladatok; 
adatok/információk gyűjtése, rögzítése.  

Elvárásaink: érettségi bizonyítvány, magabiztos számítógép kezelés (Word, Excel), kiváló 
kommunikáció, önálló, pontos, precíz munkavégzés, ápolt, kulturált megjelenés.  

Foglalkoztatás: részmunkaidős, napi 4 óra  

Bérezés: órabér  

Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/irodai_adminisztracio_ellatasara_irodaval_rendelkezo_munkatarsat_keresunk_ke
cskemeten/kecskemet/6963207 

Irodai adminisztráció ellátására irodával rendelkező 
munkatársat keresünk Kecskeméten 

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

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ügyintézés 
(nyomtatványok kitöltése és elektronikus úton továbbítása) ellátására számlaképes, jelenleg is 
működő irodai tevékenységet végző jelentkezőket várunk Kecskeméten. 
 
Munkatársat keresünk kirendeltségi feladatok ellátásához. 
 
Ingatlanközvetítői képesítés a feladatok ellátásához nem szükséges! 
Másodállásban is végezhető. 
 
 
Feladatok: 
Előre egyeztetett időpontokban ügyfelek fogadása hétköznapok alkalmával (nem napi 
rendszerességgel). 
Szolgáltatás tájékoztatása, megbízási szerződés ismertetése az ügyfelek részére a személyes 
találkozás alkalmával. 
Nyomtatványok kitöltése, elektronikus úton továbbítása. 
 
 
Elvárások: 
Számlaképesség (vállalkozókat keresünk). 
Irodahelyiséggel való rendelkezés, melyben jelenleg is működő irodai tevékenység működik. 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 
Számítógép. 
Nyomtató (nyomtatás, fénymásolás, szkenner funkció). 
Internetkapcsolat. 



 

 
 
Munkaidő: 
Előre egyeztetett időpontokban ügyfelek fogadása hétköznapok alkalmával 
(nem napi rendszerességgel). 
 
 
Jelentkezéseket kizárólag telefonon várjuk: 
Telefon: 06 70 403 6015  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=05c9d6bcffb8274d 

Irodai Értékesítő / Adatrögzítő 
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét 

150 000-350 000 Ft havonta - Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos 

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 

Részmunkaidő órái: 12 hetente 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos 

Fizetés: 150 000,00Ft - 350 000,00Ft havonta 

COVID–19-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedés(ek): 

 Tisztítás, fertőtlenítés, takarítás 

  



 

 

https://www.facebook.com/zfwhortiservice/posts/1518335445024406 

Értékesítést támogató munkatárs 
Kecskeméti székhelyű ZFW Hortiservice Kft. 4 órás munkaidőben irodai feladatok ellátására 
értékesítői munkatársat keres 

Főbb feladatok: 
• Szaktanácsadó kollégák értékesítői munkájának támogatása 
• Árajánlatok készítése és kiajánlása a partnerek felé 
• Megrendelések ügyintézése és nyilvántartása 
• Pályázatok koordinálása  
• A cég ügyfélkörének technológiai támogatása és stratégia szerinti tovább bővítése 
• Irodai feladatok ellátása 

Az ideális jelölt: 
• Kitűnő problémamegoldó képességű, eredmény-orientált, agilis 
• Profi kommunikációs képességű 
• Képes önálló és csapatban történő munkavégzésre 
• Felhasználói szintű szoftverkezelési ismeretekkel rendelkezik 
• Tárgyalási szinten kommunikál angolul írásban és szóban 
• Kecskemét vagy Kecskemét környéki lakhellyel rendelkezik 
• Kereskedelmi, marketing és/vagy kertészeti tapasztalattal rendelkező pályázók előnyt 
élveznek 

Amit kínálunk: 
• Környezet és egészségtudatos szemlélet, szakmai fejlődés és karrier-előrelépés lehetőség 
• Versenyképes jövedelem és féléves/éves bónusz 
• Családias légkör 
• Ideális munkahelyi környezet 

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképes önéletrajzát és referenciáit kérjük a 
nora.fulei@hortiservice.hu címre megküldeni. 

  



 

https://www.rehabjob.hu/allas/hu/4427/irodai-
adminisztrator?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

Irodai adminisztrátor 
Munkakör megnevezése: Irodai adminisztrátor 

Szakterület megnevezése: asszisztencia, adminisztráció 

Munkavégzés helye: Kecskemét, Bács-Kiskun megye  

Cégleírás: 

- Fiatalos, összetartó csapat 
- Mentori szolgáltatás 
- Könnyen megközelíthető munkavégzési hely 
- Rugalmas munkaidő  

Főbb feladatok: 
Postázás, szkennelés, iratrendezés, lefűzés, Excel listák kitöltése 
megadott adatok alapján 

Munkakör betöltésének 
feltételei: 

- Megváltozott munkaképességet igazoló érvényes 
dokumentumok 
- MS office felhasználói szintű ismerete 

Előnyt jelent: - Munkaügyi feladatokban való jártasság 

Szükséges végzettség: középfokú, érettségivel (szakközépiskola, gimnázium) 

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű 

Napi munkaidő: részmunkaidőben 

  



 

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-
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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. 

 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/szovegiro_tartalomfelelos/magyarorszag/6054171 

 

Szövegíró, tartalomfelelős 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  szövegíró, informatika 
Orientáció  Egyéb 
Munkavégzés helye  távmunka, otthoni munka, Home Office 
Nyelvtudás  angol szövegértés, írott szöveg értése 
Jelentkezési határidő  csak azonnali kezdéssel ! 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka, diákmunka 
 

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 kizárólag írásban: 
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 (netto heti vagy Ft/óra), 
a hirdetés url-je. 
 
A korrekt jelentkezést benyújtókat 2 munkanapon belül felhívjuk további tájékoztatás végett. 
Köszönjük figyelmét. 



 

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


