
 

 

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! 

 

Az alábbiakban a kecskeméti Család- és KarrierPONT működtetését végző 

konzorcium által gyűjtött, nyilvános adatbázisokban szereplő, hagyományostól 

eltérő foglalkoztatási állásajánlatokat olvashatja. 

Minden állásajánlatnál megjelöltük a hivatkozást, melyre kattintva elérhető a teljes 

álláshirdetés, valamint a jelentkezés módja. 

Bízunk benne, hogy a hétről-hétre frissülő kínálatból Ön is megtalálja a céljainak 

leginkább megfelelő lehetőségeket! 

Amennyiben segítségre lenne szüksége a család és a karrier összeegyeztethetőségét 

illetően, a kecskeméti Család és KarrierPONT tapasztalt szakembereivel, izgalmas 

képzéseivel szeretettel várja Önt! 

További információk a www.nokcsaladmunka.hu weboldalon és Család és 

KarrierPONT Kecskemét facebook oldalán a https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d-

%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/ - re kattintva! 

 

 

 

 

 



 

KERESKEDELEM – MARKETING 
  

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-szervizes-hervis-sport-kft-kecskemet-
1599695?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://hu.jooble.org/desc/-
3775938323618886184?ckey=NONE&rgn=261&pos=3&elckey=2602486187993586695&p
=1&sid=-
8817905732374402021&age=60&relb=100&brelb=100&bscr=32651.8514706497&scr=3265
1.8514706497&iid=3562320973444182972 

Részmunkaidős ruházati eladó - (20 óra/hét) - 
Kecskemét - Malom Center 

Időszakos munka 

Takko Fashion Kft 

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, európaszerte 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.profession.hu/allas/elado-kecskemet-tesco-talfaja-ccc-hungary-shoes-kft-
kecskemet-1598861?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

CCC Hungary Shoes Kft. 

ELADÓ (Kecskemét Tesco - Talfája) 

EGY CIPŐBEN JÁRUNK, HA:  

 Van eladói/ügyfélkezelési tapasztalatod, vagy fogékony vagy az értékesítés iránt 
 Szeretsz a vásárlókkal kommunikálni 
 Pozitív és segítőkész a személyiséged 
 Szereted a pörgést, szorgalmasan és felelősségteljesen látod el munkádat 
 Motivált és terhelhető vagy 
 Tudsz rugalmas és alkalmazkodó lenni (10-12 órás váltott műszak és hétvégi 

munkavégzés) 
 Érdekelnek az aktuális divattrendek 

FELADATAID KÖZÉ FOGNAK TARTOZNI:  

 Elégedett vásárlók számának növelése, a tökéletes vásárlói élmény biztosítása révén 
 Az árukészlet napi szintű kezelése, áruátvétel akár mindennapos gyakorisággal 
 Az áruk kipakolása és rendezése 
 Kassza szakszerű kezelése 
 Az üzlet rendben és tisztán tartása 
 A termékszabványok ismerete és használata 
 A CCC üzletlánc arculatának gondozása 

MIÉRT JÁRSZ JÓL VELÜNK?  

 Biztos munkahely vár rád egy stabil dinamikusan fejlődő nemzetközi cégnél 
 Átfogó betanulási program és folyamatos képzés vár rád 
 Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosítunk 
 A munkába járás költségeit a vonatkozó jogszabályok alapján térítjük 
 30%-os dolgozói kedvezményben részesülsz a CCC és az ecipő kínálatából 
 Cafeteria 
 Barátságos légkörben támogató kollégákkal dolgozhatsz együtt 

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedő, Eladó 
 Kereskedelmi munkatárs 
 Értékesítési munkatárs 



 

Szükséges tapasztalat: 

 Pályakezdő/friss diplomás 

Szükséges végzettség: 

 Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Részmunkaidő 

Egyéb juttatások: 

Cafeteria, Szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/elore_egyeztetett_idopontokban_torteno_ingatlanok_bemutatasara_keresunk_mu
nkatarsat_kecskemeten/kecskemet/7181674?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=jooble 

 

Előre egyeztetett időpontokban történő ingatlanok 
bemutatására keresünk munkatársat Kecskeméten 

Hirdetés helye Kecskemét 
Pozíció  Ingatlanok bemutatása 
Orientáció  Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat 
Munkavégzés helye  Változó 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
 

Ingatlanok bemutatására keresünk munkatársakat. Meglévő ügyfeleinkkel előre egyeztetett 
időpontokban történő ingatlanok bemutatására keresünk számlaképes munkatársakat 
Kecskeméten. 
 
Másodállásban is végezhető. 
 
 
Feladatok: 
Meglévő és új ügyfelekkel kapcsolattartás. Ingatlanok bemutatása előre egyeztetett 
időpontokban. 
Munkavégzés időtartama: 8:00 - 17:00 óra közötti időszakban (nem folyamatos) 
 
Elvárások: 
Felsőfokú végzettség. 
Számítógép. 
Internetkapcsolat. 
Nyomtató (Nyomtatás/Fénymásolás/Szkennelés) 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 
Korlátlan hívási lehetőséggel rendelkező telefon. 
Számlaképesség (adószámos magánszemélyt, vagy vállalkozót keresünk) 
Agilis személyiség és eredményorientáltság. 
Igényes üzleties megjelenés. 



 

 
 
Versenyképes jövedelemszerzési lehetőség. 
 
 
Jelentkezéseket kizárólag telefonon várjuk: 
06 70 403 6015 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/hirdetesi_ugyintezo_munka_ingatlan/magyarorszag/7195867 

Hirdetési ügyintéző munka (ingatlan) 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  ingatlanos hirdetési ügyintéző 
Orientáció  Építőipar, ingatlan 
Munkavégzés helye  távmunka, otthon végezhető, Home Office 
Jelentkezési határidő Kizárólag azonnali kezdéssel. 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

Tapasztalt hirdetési ügyintézőt keresünk. 
A feladata: 
1. egy ingatlanra a legmagasabb ajánlattétel megkeresése, 
2. tájékoztatás 
3. megadott adatokkal rendelkező eladó ingatlanok felkutatása. 
 
A munkavégzés helye: távmunka, home office. 
Munkaidő: alkalmi vagy részmunkaidő, heti 3-15 óra. 
Díjazás: megállapodás szerint. 
Szükséges ismeretek: 
- hirdetési tapasztalatok 
- számítógép használata (böngésző, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, file manager) 
- kiszámíthatóság, tervezhetőség 
- gyors és hibátlan szövegértés és kommunikáció. 
Munkábaállás: 
Kizárólag azonnali kezdéssel. 
 
A jelentkezés módja: 
kizárólag írásban. 
- végzettsége, 
- munkahelyei, (év, hónap, -tól -ig), 
- feladat és felelősségi körei 
- számítógépes / IT ismeretei konkrétan és részletesen 
- hirdetési tapasztalatai konkrétan és részletesen 
- munkakezdés, munkaidő 



 

- bérigénye (Ft/óra) 
Amennyiben ingatlanos tapasztalatokkal is rendelkezik, kérjük, részletezze.  



 

 

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.jobswype.hu/detail/2382788_700356708/1 

Szociális gondozó 
 

Kecskeméten autóval rendelkező szociális gondozót keresek részmunkaidőben. Érdeklődni e-
mailben vagy telefonon.  

Ár:  40.000 Ft 
Település:  Kecskemét  

Fizetés:  Fix + teljesítmény 
A hirdető:  Állást kínál (munkaadó) 
Állás típus:  Egészségügyi 
Szükséges végzettség: Középfokú végzettséggel 
Pozíció szint:  Beosztott 
Pozíció:  Szociális gondozó 
Extrák:  Nincs 
 

Telefonszám: 0630/836-7424 

 

  



 

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=NONE&rgn=261&pos=2&elckey=2602486187993586695&p=
1&sid=-
8817905732374402021&age=60&relb=100&brelb=100&bscr=32861.7171711416&scr=3286
1.7171711416&iid=-1321372179874943533 

Ápoló, gondozó 
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 

 

 



 

https://hu.jooble.org/jdp/-3205318468058065385/Beugr%C3%B3s-
Min%C5%91s%C3%A9gellen%C5%91r-
Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=2&elckey=2326934689030032833&p=1&
sid=-
8996634270589588851&age=177&relb=100&brelb=100&bscr=21030.4555869638&scr=210
30.4555869638&iid=-2787409385786704331 

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 



 

Hosszú távú munkalehetőség 

Információk a kiválasztási folyamatról 

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

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/takarito_kollegat_keresunk/kecskemet/7143794?utm_source=jooble&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=jooble 

Takarító kollégát keresünk 

Hirdetés helye Kecskemét 
Pozíció  Takarító 
Orientáció  Egyéb 
Munkavégzés helye  Kecskemét és környéke 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
 

Kecskemét- és környékén jogosítvánnyal rendelkező takarító kollégát keresünk 
vasútállomások takarítására. Bejelentett hosszú távú munkaviszonyt, jó minőségű eszközöket 
és tisztítószereket, folyamatos szakmai támogatást, munkába járáshoz költségtérítést 
biztosítunk. Cserébe annyit kérünk, légy igényes a munkádra! Saját gépkocsi előny, de nem 
feltétel.  

Jelentkezz hétköznapokon 8:00-17:00 között a 30/185-9174 telefonszámon! 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hufca97c17c26239cfeb305269e9149609 

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.   



 

 

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, 

 címkézés, 

 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://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/Kecskemet_bank_takaritas_116829105.htm 

Kecskemét bank takarítás 

Banki takarításra keresünk takarító munkatársat napi 3 órában Kecskeméten. 
Érd:06309137353 

 

  



 

 

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://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=aa4d24fc83f66922 

Beugrós recepciós munkatárs 
Royal Traktor Zrt. - Kecskemét 

Részmunkaidő, Szerződés 

Recepciós munkatárs 

Elvárások: 

- angol nyelv ismerete és magabiztos használata 

- vezetői készség 

- önálló munkavégzés 

- vendégszeretet 

- B kategóriás jogosítvány 

Feladatok: 

- Foglalások naprakész vezetése 

- Napi adminisztratív feladatok ellátása 

- Havi zárások elvégzése 

- Foglalási felületek kezelése 

- Takarítónők koordinálása 

- Folyamatos kapcsolattartás a vezetőséggel 

- Vendégek fogadása és kiléptetése 

Amit kínálunk: 

- Fejlődési lehetőség 

- Versenyképes fizetés 

- Stabil, megbízható munkahely 



 

Várjuk bérigénnyel ellátott fényképes önéletrajzát, a megadott e-mail címre. 

Érdeklődni a +36 20 745 6796 -os telefonszámon lehet. 

Állás típusa: Részmunkaidő, Szerződés 

Tapasztalat: 

 adminisztráció: 1 év (Előnyös) 

Nyelv: 

 angol (Előnyös) 

  



 

 

https://www.profession.hu/allas/beszerzesi-asszisztens-reszmunkaido-acps-automotive-kft-
kecskemet-1596298/optimum?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

A kecskeméti ACPS Automotive Kft. Magyarország egyik legdinamikusabb, legstabilabb 
autóipari gyártó és beszállító nagyvállalata, amely a világ neves autógyárainak (többek 
között: VW, Tesla, Volvo, BMW, Toyota) vonóhorgokat és egyéb alkatrészeket, 
berendezéseket állít elő. Vállalatunk mintegy 1000 főt foglalkoztató üzemébe új kollégát 
keresünk 

BESZERZÉSI ASSZISZTENS 
(részmunkaidő) 

pozícióba. 

Főbb feladataid:  

 a stratégiai beszerzők munkájának támogatása, elősegítése 
 beszerzési igények, megrendelések vállalatirányítási rendszerben való feldolgozása, 

nyomon követése, adminisztrálása 
 kapcsolattartás igénylőkkel, beszállítókkal 
 vállalatirányítási rendszer adatainak napra készen tartása a beszállítói adatok, árak 

tekintetében 
 szerződések, árlisták előkészítése, dokumentálása, archiválása 
 nyilvántartások vezetése, riportok készítése 

A pozíció betöltéséhez szükséges:  

 közép- vagy felsőfokú végzettség (gazdasági, logisztikai vonal) 
 angol kommunikációképes nyelvtudás (elsősorban írásban) 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

 SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszerben szerzett jártasság 

Mit kínálunk?  

 innovatív projektekben való részvétel 
 szakmai fejlődési lehetőség 
 komplex juttatási csomag (cafeteria, bónuszjuttatások), 
 vállalati buszjárat Kecskemétről és környékéről 
 igényes munkakörnyezet, 
 a nyári időszakban dolgozóinknak kedvezményes üdülési lehetőség 



 

 stabil vállalati háttér 
 hosszú távú 4-6 órás munkavégzés lehetősége 

Állás, munka területe(i): 

 Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka 
 Szakmai asszisztens 
 Szállítás, Beszerzés, Logisztika 
 Anyaggazdálkodás, Beszerzés 

Szükséges tapasztalat: 

 Nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

 Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Angol (Középfok/kommunikációképes szint) 

Foglalkoztatás jellege: 

 Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

Jelentkezés módja:  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a lenti "Jelentkezem" gombra kattintva. 

  



 

https://www.rehabjob.hu/allas/hu/4458/irodai-adminisztrator-kecskemet 

Irodai adminisztrátor Kecskemét 

Munkakör megnevezése: Irodai adminisztrátor Kecskemét 

Szakterület megnevezése: asszisztencia, adminisztráció 

Munkavégzés helye: Kecskemét, Bács-Kiskun megye  

Cégleírás: 
A Prohuman belső szakmai csapatába keres MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ munkatársat Kecskeméten! 

Főbb feladatok: 
- Iratanyagok dokumentációja, lefűzése 
- Ügyfelekkel való kapcsolattartás 

Munkakör betöltésének 
feltételei: 

- Minimum középfokú végzettség 
- Magabiztos számítógépes ismeretek (Excel, Word) 
- Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség 
- Önálló munkavégzés 
- Megbízható, precíz, pontos munkavégzés 
- Rehabilitációs ellátásban részesülés 

Előnyt jelent: -HR területen szerzet végzettség 

Egyéb megjegyzés: 
Amit kínálunk: 
- Hosszú távú, stabil munkalehetőség 
- Fiatalos, dinamikus csapat, kellemes munkakörnyezet 

Szükséges végzettség: középfokú, érettségivel (szakközépiskola, gimnázium) 

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű 

Napi munkaidő: részmunkaidőben 

Jelentkezés határideje: 2021.04.30. 
  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu97bb175df9183b443fbe94c93c4c9af9 

Pénzügyi igényfelmérő 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatásra keresünk, érettségizett, üzleties megjelenésű, 
határozott fellépésű, kommunikatív, önálló munkavégzésre képes kollégát/kolléganőt, 
pénzügyi igények felméréséhez.  

Gyakorlat nem szükséges, betanítás helyben. B.kat. jogosítvány, vagy saját gépkocsi 
szükséges.  

Jelentkezés önéletrajzzal. 

 

 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hue2a9bdb546664f2c6d434c878424d0fe 

Irodai munkavégzés 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Munkatársakat keresünk irodai környezetbe, részmunkaidős foglalkoztatásra. Anyanyelvi 
szintű angol és német nyelvtudás (szóban, írásban), magabiztos számítógépes ismeretek 
(Word, Excel), rugalmasság, elvárás. Bővebb tájékoztatás, nyelvi teszt, az állásinterjú keretein 
belül. Jelentkezés önéletrajzzal. 



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=6cd00eabb4d622e8 

Irodai munka 
Enterworks Kft. - Kecskemét 
Részmunkaidő, Szerződés 
 

Az Enterworks Kft. kecskeméti irodai munkavégzésre (NEM TÁVMUNKA) megváltozott 
munkaképességű, részmunkaidős munkatársat keres irodai feladatok ellátására! 

Feladatok: toborzás, egyéb adminisztratív feladatok ellátása 

Előny: hasonló pozícióban szerzett tapasztalat 

Önéletrajz beküldése szükséges! 

VÁRUNK A CSAPATUNKBAN! 

Részmunkaidő órái: 20 hetente 

Állás típusa: Részmunkaidő, Szerződés 



 

https://www.profession.hu/allas/call-center-operator-ertekesitesi-teruleten-atlasz-munkaero-
kozvetito-kft-1589259 

Call center operátor értékesítési területen 
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:  

Biztosítási területen szerezett telemarketing tapasztalat  

Amit kínálunk:  

 Alapfizetés plusz jutalék 
 Rugalmas munkaidőbeosztás 
 Otthonról is végezhető 
 Támogató szakmai felkészítés 
 További extra juttatások (eszköztámogatás, belföldi nyaralás, egyéb pénzalapú 

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 
 Részmunkaidő 

Havi nettó fizetési keret: 

200.000 - 210.000 Ft 

Egyéb juttatások: 

szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

Országosan bárhonnan végezhető, Egyéb külföld  

  



 

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/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/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 


